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ลูกค้าคือหัวใจ
“มุ่งมั่นในการดูแล เอาใจใส่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิด โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
พร้อมทั้งเต็มใจให้บริการที่ดีที่สุดโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อันจะนำมาซึ่งผล

ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อลูกค้า และองค์กร” 


คงไว้เกียรติภูมิ
“รู้สึกมีเกียรติ และภาคภูมิใจที่ทำงานในองค์กรที่เป็นบริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น
พวกเราจะทำงาน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ ระมัดระวังอย่างมีสติด้วย
ความเข้าใจ อีกทั้งพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ต่อตนเอง องค์กร และลูกค้า” 
 

รอบรู้เชี่ยวชาญ
“มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ พร้อมเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และมุมมองใหม่ เพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญรอบรู้อย่างลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทุ่มเทการ
ทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ย่อท้อและหวั่นเกรงกับอุปสรรค ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็น
ทีมและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร” 



สืบสานความเชื่อมั่น
“พวกเราจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรักษาสัญญาที่ให้กับลูกค้าอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความไว้
วางใจ และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทเวศฯ” 
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง [สศค.] คาดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560  

มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.0 มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้า การขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภค 

ภาคเอกชน และการท่องเที่ยว โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.2 ธุรกิจประกันวินาศภัย 

ยังมีสภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรงโดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ 



แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมวินาศภัย บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้ที่ 260 ล้านบาท  

สูงขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 31.1 โดยเบี้ยประกันภัยรับเติบโตร้อยละ 0.9 มีระดับเงินกองทุนที่เพียงพอด้วยอัตราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุน [Capital Adequacy Ratio : CAR] ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่สูงถึงร้อยละ 420.8 ซึ่งเป็นผลจากการมุ่งมั่น

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้รับรางวัลการใช้ระบบ

สินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2559 [e-Claim Awards 2016] จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

[คปภ.]  



เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีคุณธรรม ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้า

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต [Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption] 

โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงการทบทวนนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง  เพื่อความมั่นใจได้ว่า การดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ “องค์กรคุณธรรม” ตามปณิธานที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

ในที่สุด 



ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณมายังผู้เอาประกันภัย พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ที่มีส่วน

สำคัญยิ่งในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ทุ่มเทสติปัญญา แรงกายแรงใจ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เนื่องในโอกาสการย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 72 บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตและผลตอบแทนได้

อย่างมั่นคงในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน โดยพร้อมเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตและก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและ

สังคมไทยด้วยความมั่นคง และยั่งยืนสืบไป 









	 	

	 ดร.	จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	

	 ประธานกรรมการ	
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ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] บริษัทประกันวินาศภัยของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดดำเนินกิจการ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน

ระยะแรกของการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการรับประกันอัคคีภัยผู้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นหลัก 

ต่อมาในปี 2515 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัย

เบ็ดเตล็ด และในปี 2532 ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์ 

 ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจและสาธารณชน เพื่อเป็น “บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก” บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบ

การรับประกันภัยและการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงและรากฐานทางเงิน

ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งตลอดทุกช่วงเวลาของการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในจำนวนนี้ เป็นการถือหุ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา-

กษัตริย์ร้อยละ 89.97  

 การปรับลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการ

ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2533 และภายหลังจากนั้น ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2537 เลขทะเบียนบริษัทที่ 0107537002478 [เดิมเลขที่ บมจ. 494]  

 ในปี 2550 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

อื่น [Tender Offer] เพื่อนำหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน [Voluntary Delisting] และต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เพิกถอน

ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 

 ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม และให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการและแนวทางดังกล่าวตลอดไป

 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในช่วงเวลายาวนานกว่า 70 ปีแห่งการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัท 

เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] คือการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรใหม่ทั้งภายในและภายนอก [Re-branding] ในปี 2548 โดย 

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการแข่งขันในตลาด

รายย่อยได้อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการประกันภัย สำหรับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอก 

เป็นการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับสื่อสารภายนอกองค์กร จากเดิมรูปเทวดาเป็นตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและง่ายต่อ

การจดจำ โดยตราเทวดายังคงเป็นตราประทับของบริษัทฯ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 

 ในการกำหนดรูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร

ภายนอกองค์กร บริษัทฯ กำหนดคุณลักษณะ [Brand Attributes]

4 ประการ ดังนี้ 

 ลูกค้าคือหัวใจ [Customer Centric] 

 คงไว้เกียรติภูมิ [Dignified] 

 รอบรู้เชี่ยวชาญ [Masterly] 

 สืบสานความเชื่อมั่น [Assuring] 



 คุณลักษณะทั้ง 4 ประการข้างต้น เป็นแนวทางในการ 

ปลูกฝังและหล่อหลอมให้บุคลากรทุกคนของบริษัท เทเวศ

ประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ พร้อม

ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจหลัก

และการร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุ “พันธะสัญญา” 

[Brand Promise] ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า 

“Pride in Protection - เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ”
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การตลาด/บริการของบริษัท
เศรษฐกิจไทยธุรกิจประกันวินาศภัยปี2560และแนวโน้มปี2561
เศรษฐกิจไทยและธุรกิจประกันวินาศภัยปี2560
 เศรษฐกิจไทย ปี 2560 ซึ่งรายงานโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีอัตราการขยายตัวจากปี

ก่อนหน้าในระดับร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้า ใน

ระดับร้อยละ 5.5 การขยายตัวของภาคเอกชน ทั้งด้านการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโต ร้อยละ 3.2 และการลงทุนภาคเอกชนมีอัตราการ

ขยายตัว ร้อยละ 1.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.5 โดยมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2560 ในขณะที่

ด้านภาครัฐเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงทั้ง การอุปโภคภาครัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 0.5 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.2 และ

การลงทุนภาครัฐ หดตัวร้อยละ 1.2 โดยเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2560  

 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ 

รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ระดับ 65.2 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส ทำให้มีการบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะสินค้าคงทนโดยเฉพาะปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2560 

โดยมีมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นติดต่อกันใน 3 ไตรมาสหลังปี 2560 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.5 

จากปีก่อนหน้า การส่งออกขยายตัวร้อยละ 5 โดยขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าและทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียที่ใน

ไตรมาส 4 สามารถกลับขยายตัวได้ในรอบ 5 ไตรมาส ภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนประกอบ

และอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องใช้ในบ้าน ภาคการเกษตรยังขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 แต่เริ่มมีการ

ชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2560 เนื่องจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.7 ภาคโรงแรมและภัตตาคาร ยังคงขยาย

ตัวในระดับสูงโดยได้รับผลดีจากการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งมีอัตราเจริญ

เติบโตร้อยละ 11.7 สาขาการค้าส่งค้าปลีกมีอัตราขยายตัวจากความมั่นใจของผู้บริโภคและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้เจริญ

เติบโตร้อยละ 6.3 สาขาขนส่งและทางคมนาคม เติบโตร้อยละ 7.3 จากการเดินทางในทุกรูปแบบโดยเฉพาะ การขนส่งทางอากาศจาก

ปัจจัยปริมาณนักท่องเที่ยวและปริมาณเที่ยวบิน Low cost ที่เพิ่มสูงขึ้น สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา เติบโตร้อยละ 1.7 ชะลอตัว

ลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากการลดลงของอุณหภูมิเฉลี่ย และการก่อสร้างปรับตัวลดลงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 จากข้อมูลเบี้ยประกันภัยประกันวินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] 

พบว่า ปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งธุรกิจ 219,608 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยประเภทประกันภัย

มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ จำนวน 127,510 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.8 ซึ่งแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัย 

จากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จำนวน 17,299 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.6 และจากการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

110,211 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 รองลงมาคือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 48,200 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.4 ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 28,757 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.9 การประกันอัคคีภัย จำนวน 9,839 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.7 และ

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จำนวน 5,302 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.6 

 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] ได้มีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย 

โดยพิจารณาข้อมูลสถิติและสภาวการณ์ของการประกันอัคคีภัยในปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สำหรับการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามคำสั่งนายทะเบียน ข้างต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรก 

การประกันอัคคีภัยสำหรับอุตสาหกรรม (นอกเหนือจากที่อยู่อาศัย) จะมีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย 10% ทุกลักษณะภัยที่มี

จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 50 ล้านบาท และจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ไม่มีการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

ขั้นต่ำ ส่วนที่สองการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มลักษณะภัยอื่น รวมถึง

เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้เอาประกันภัยจำนวนมาก และมีความเสียหายที่เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่ต่ำ โดยเห็นได้จากในปี 2558 ได้มีการ

ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติสำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว 
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และภัยลูกเห็บ ในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่

อาศัยลง 15% 

ตารางเบี้ยประกันภัยรับตรงของอุตสาหกรรม	
หน่วย : ล้านบาท 

 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	

	 ประเภทการรับประกันภัย	 ปี	�560	 ปี	�559	 เพิ่ม	(ลด)	 ร้อยละ	(%)	
ประกันอัคคีภัย 9,839 10,111 -272  -2.7

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5,302 5,170 132  2.6 

  ตัวเรือ 422 419 3  0.7 

  สินค้า 4,880 4,751 129  2.7 

ประกันภัยรถ 127,510 122,845 4,665  3.8

  ภาคบังคับ 17,299 16,867 432  2.6 

  ภาคสมัครใจ 110,211 105,978 4,233  4.0 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 28,757 27,404 1,353  4.9 

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 48,200 46,618 1,582  3.4

  เสี่ยงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สิน 25,236 24,510 726  3.0 

  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,966 2,695 271  10.1 

  สุขภาพ 9,203 8,249 954  11.6 

  อื่น ๆ 10,795 11,164 -369  -3.3 

รวม   219,608 212,148 7,460  3.5



แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและธุรกิจประกันวินาศภัยปี2561
 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2561 จากรายงานโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจไทยปี 

2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 - 4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้น ของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลให้การผลิตภาค

อุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ้นและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากขึ้น แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

และการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น รวมทั้งการขยายตัวในเกณฑ์ดีของสาขาเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ต่อเนื่องจากปี 2560 และการ

ปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 6.8 

การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 5.5 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย อยู่ในช่วงร้อยละ 

0.9 - 1.9  

 ในปี 2561 คาดการณ์ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยน่าจะเติบโตดีขึ้นจากปี 2560 โดยคาดการณ์ว่าเบี้ยประกันภัยจะเติบโตประมาณ

ร้อยละ 5.0 โดยผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ว่ายังคงจะมีการขยายตัวสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง คือผลิตภัณฑ์ประกันภัยเกี่ยวกับลูกค้ารายย่อย 

โดยจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวด้านปริมาณการขายรถยนต์ ทำให้คาดการณ์ว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีประกันภัยรถภาคสมัครใจยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันอย่างรุนแรงในเรื่องอัตราเบี้ยประกันภัย โดยประกัน

ภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่ผู้บริโภคเล็งเห็นความสำคัญ อย่างไรก็ดีประกันอัคคีภัย

น่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
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อุบัติเหตุ	
ส่วนบุคคล	อัคคีภัย	 ทะเลและขนส่ง	 เบ็ดเตล็ด	รถยนต์	
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ผลการดำเนินงานบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัด[มหาชน]ปี2560และแนวโน้มปี2561
 สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,644 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,783 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7 และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 2,837 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 7.7 จากปีก่อนหน้า จากนโยบายบริษัทด้านการประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 

266 ล้านบาท โดยปี 2560 บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายต่อเนื่องจากปี 2559 โดยเน้นขยายเบี้ยประกันภัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราเจริญเติบโตร้อยละ 3.3 

อันดับเบี้ยประกันภัยรับตรงและส่วนแบ่งการตลาด	
  �560	 �559	 �558	

	 ประเภทการรับประกันภัย	 ลำดับ	 ส่วนแบ่งตลาด	 ลำดับ	 ส่วนแบ่งตลาด	 ลำดับ	 ส่วนแบ่งตลาด	

เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งธุรกิจ	 13	 2.1	 13	 2.1	 13	 2.3	 	 	

เบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต์	 13	 2.1	 14	 2.1	 12	 2.2	 	 	

เบี้ยประกันภัยรับตรงอัคคีภัย	 17	 0.9	 17	 0.9	 19	 1.1	 	 	

เบี้ยประกันภัยรับตรงทะเล	 15	 1.8	 16	 1.7	 15	 1.9	 	 	

เบี้ยประกันภัยรับตรงอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 18	 1.0	 16	 1.3	 17	 1.5	 	 	

เบี้ยประกันภัยรับตรงเบ็ดเตล็ดอื่น	 10	 3.1	 8	 3.2	 8	 3.4	 	 	





หน่วย : ล้านบาท
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ทะเลและขนส่ง	2.0%	
อัคคีภัย	2.8%	

รถยนต	์
56.5%	

อุบัติเหตุส่วนบุคคล	
6.4%	 เบ็ดเตล็ด	

32.2%	

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ	ปี	�560	



หน่วย : พันบาท 

  �560	 ร้อยละ	 �559	 ร้อยละ	 �558	 ร้อยละ	
ประเภทการรับประกันภัย	 	 (%)	 	 (%)	 	 (%)	

รถยนต์		 2,622,965		 56.5	 2,538,376	 55.2	 2,626,515	 53.7	

อัคคีภัย		 129,565		 2.8	 128,056	 2.8	 152,666	 3.1	

ทะเลและขนส่ง	 94,686		 2.0	 90,168	 2.0	 100,767	 2.1	

เบ็ดเตล็ด	 1,497,639		 32.2	 1,492,119	 32.4	 1,623,249	 33.2	

อุบัติเหตุส่วนบุคคล	 299,321		 6.4	 353,642	 7.7	 391,393	 8.0	

	 รวม 4,644,176 100 4,602,361 100 4,894,590 100	 	



การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 สำหรับปี 2559 ต่อเนื่องมา ปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานระบบสถาปัตยกรรมทางด้านไอทีให้เป็นแบบ 

SOA โดยเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โครงการแรกเริ่ม บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริการ เนื่องจากตระหนัก 

ถึงการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การดำเนินโครงการพัฒนาระบบต่าง ๆ ปี 2559 ได้สำเร็จตามเป้าหมาย อาทิ 

 1. การเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ 

 2. การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  

 3. การพัฒนาระบบสินไหมรถยนต์ 

 4. การพัฒนาระบบชำระเงินของสาขา และตัวแทนนายหน้า  
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 ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามา และมีนโยบายต่อเนื่องจากโครงการในปี 2559 ดังนี้ 

 1. พัฒนาระบบ Website  

 2. พัฒนาระบบ Mobile Application โดยระยะแรกจะพัฒนาในส่วนการให้บริการ 

 3. พัฒนาระบบขาย สำหรับตัวแทนและนายหน้า 

 4. พัฒนาระบบบริหารด้านการขาย [Sales Management System] 

 5. พัฒนาระบบบริหารด้านการตลาด [Marketing Management System] 

 ในสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพื่อพัฒนา และรองรับกับการขยายตัวในอนาคต อีกทั้งเตรียมพร้อมใน

ด้าน Digital Platform เพื่อให้องค์กรพร้อมเปิดเชื่อมโยงธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร และสร้างประสบการณ์ใหม่

ให้แก่ลูกค้า โดยแผนระยะถัดไป บริษัทฯ มุ่งเน้นในด้าน Data Analytic เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากระบบต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และสามารถส่ง

มอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า 

 ในเรื่อง IT Infrastructure & Security บริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงและพัฒนา IT Infrastructure & Security ในด้านต่าง ๆ เพื่อ

ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ และ

เพื่อเตรียมพร้อมเรื่อง Cybersecurity โดยมีโครงการหลักดังต่อไปนี้ 

 1. การติดตั้ง ITManagementSoftware&MonitoringTool

  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตาม การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น เซิร์ฟเวอร์ และ 

  ระบบเครือข่ายให้ดีขึ้น 

 2. การติดตั้งระบบ Privilege Password Management

  เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ Privilege Password ทั้งหมด และยังสามารถตรวจสอบพร้อมทั้งบันทึกการใช้งานใน 

  ส่วน Privilege Session ในระบบต่าง ๆ  

 3. การติดตั้ง Network Time Server

  เพื่อช่วยให้เวลาในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องเป็นเวลาเดียวกัน เวลาเกิดปัญหาจะสามารถวิเคราะห์ Log ในช่วงเวลา 

  นั้น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 4. การปรับปรุง Network Firewall

  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกบุกรุก และป้องกันระบบเครือข่ายจากการโดนโจมตีจากผู้ไม่หวังดีโดยใช้วิธีการต่าง ๆ

  ซึ่ง Firewall จะมีการ Update ข้อมูลลักษณะการโจมตี และช่องโหว่ที่พบใหม่อยู่เป็นประจำ 

 5. การปรับปรุง Antivirus ในส่วน Exploit

  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และป้องกัน Ransomware ลดความเสี่ยงในเรื่องการสูญเสียข้อมูล 

 6. การปรับปรุง Internet Proxy Management

  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้งาน Internet ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการติด Malwares  

  ผ่านช่องทาง Internet 

 7. การปรับปรุงนโยบายการใช้งาน USB Device

  เพื่อป้องกันการนำข้อมูลบริษัทฯ ออกไปภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต และลดความเสี่ยงในการติด Malwares ผ่าน 

  ช่องทาง USB 

 ทั้งนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น การ Migrate ระบบฐานข้อมูลหลัก เนื่องจากเป็นเวอร์ชันเก่า และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ รวมถึงจะมีการติดตั้ง Web Application Firewall เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Web Application ของ 

บริษัทฯ และในอนาคตมีโครงการทำ Vulnerability Assessment และ Penetration Test กับระบบหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้งาน 
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กิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทน
 บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการด้านสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายบริษัทฯ ที่ขยายตลาดในกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น

โดยมุ่งเน้นบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยแบ่งการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

 ลูกค้า	
 • เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และใช้กลยุทธ์ในการจัดแบ่งพื้นที่และการจัดวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 

  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 • ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน [Re-Process] เพื่อความรวดเร็วในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมส่วนภูมิภาค ให้สาขาดำเนินการเองเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการ 

  จัดการด้านสินไหม และตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าในส่วนภูมิภาค 

 • จัดหาบริษัทสำรวจความเสียหายพื้นที่ส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบริการที่ขยายไปในส่วนภูมิภาค 

  มากยิ่งขึ้น 

 คู่ค้า	
 • โปรแกรม EMCS [Electronic Motor Claim Solutions] เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างบริษัทและคู่ค้า ให้มีความถูกต้อง

  เป็นมาตรฐาน สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • พิจารณาอู่ในสัญญาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมโครงการ “อู่นี้เทเวศเชียร์” โดยมอบตราสัญลักษณ์

  สำหรับอู่ในโครงการ สร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 

 • วางแผน ตรวจเยี่ยมอู่ในสัญญา ร้านจัดหาอะไหล่ในสัญญา ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ 

  งานตามแนวทางมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 

 พนักงาน	
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในด้านบริการ ฝึกอบรมความรู้ด้านเงื่อนไขความคุ้มครอง และกรมธรรม์ประกันภัย ให้ 

  พนักงานมีความเข้าใจ สร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และประทับใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ 

 • ใช้ระบบการบริหารจัดการสินไหมรถยนต์ Deves - Motor Claim Service ในการปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่ยุค Digital มี 

  ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว เป็น Paperless ลดต้นทุนในระยะยาว 

 โดยบริษัทฯ คงรักษามาตรฐานการให้บริการ ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] กำหนดไว้ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

กิจกรรมด้านการขยายและปรับปรุงสาขา
 บริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางสาขา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ปัจจุบันเทเวศประกันภัยมีจำนวนสาขาต่างจังหวัด 24 แห่ง สาขาย่อย 10 แห่ง รวมทั้งหมด 34 แห่ง ครอบคลุม 26 จังหวัด

ทั่วประเทศ ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ได้แก่ การรับประกันภัย การชำระค่าเบี้ยประกันภัย การบริการด้านสินไหม และการให้

ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย   

 ในปี 2560  บริษัทฯ ได้เปิดสาขา และสาขาย่อย เพื่อขยายการบริการของบริษัทฯ ดังนี้ 

 สาขากระบี่

 ที่ตั้ง : 299/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  

 สาขาย่อยเดอะไนน์ พระราม 9

 ที่ตั้ง : บูธ C01K11000 เลขที่ 999, 999/1-4 ถนนพระราม 9 แขวง-เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 สาขาย่อย IT SQUARE

 ที่ตั้ง : เลขที่ห้อง GEX-034 ชั้น G 333/103 หมู่ 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

  กรุงเทพ 10210 
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 บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการสาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้า เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ทันสมัย 

น่าจดจำ ดังนี้ 

 สาขาภูเก็ต ที่ตั้ง :  9/105, 9/106 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

 สาขาเชียงราย ที่ตั้ง :  1042/17 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

 สาขาทุ่งสง ที่ตั้ง :  182 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110 

กิจกรรมด้านการโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์Digital
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บริษัทฯ จึงพัฒนาช่องทาง

การสื่อสารกับลูกค้า ผ่าน Application LINE @devesinsurance และ Facebook Fanpage @devesinsurance เพื่อรองรับโอกาส 

ทางธุรกิจ โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ Admin ให้บริการตอบคำถามด้านผลิตภัณฑ์ สอบถามเบี้ยประกันภัย ติดตามงานด้านบริการสินไหม 

และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อมุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึงกำลังพัฒนา Mobile Application และปรับปรุงช่องทาง

ติดต่อผ่าน WEBSITE : www.deves.co.th ให้มีความทันสมัย สะดวกและง่ายต่อการใช้งานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เพิ่ม

ช่องทางการชำระเงิน ผ่าน QR Code Promptpay รวมถึงช่องทาง Payment gateway ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัว บริการ

ลูกค้าได้อย่างครบวงจร 



















รางวัลและความภาคภูมิใจ




















นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ รับมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2559 

“e-Claim Awards 2016” จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีโครงสร้าง 

ผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้.- 



 ชื่อ	 จำนวนหุ้น	 สัดส่วนการถือหุ้น	

1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 44,986,525 89.97  

2. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 5,013,475 10.03  

 ยอดรวมทุนจดทะเบียน 50,000,000 100.00  
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสรรเสริญวงศ์ชะอุ่ม
กรรมการอิสระ	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 [พ.ศ.	2542	-	2545]	
	 •	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	[พ.ศ.	2549	-	2551]	
	 •	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	หลักทรัพย์บัวหลวง	จำกัด	[มหาชน]	
	 •	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำกัด	[มหาชน]		
	 •	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 [ดำรงตำแหน่งถึงเดือนกุมภาพันธ์	2560]	
	 	 บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จำกัด	[มหาชน]	
การศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	University	of	Bridgeport,	USA	
	 •	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	รุ่นที่	37	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	[วปอ.]	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Role	of	the	Chairman	Program	
กรรมการบริษัทไทย	 •	 Director	Accreditation	Program	
	 •	 Financial	Statements	for	Directors	

ดร.จิรายุอิศรางกูรณอยุธยา
ประธานกรรมการ	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 เลขาธิการพระราชวัง	
ประสบการณ์ทำงาน	 •	 ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
	 •	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำกัด	[มหาชน]	
	 •	 กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	[มหาชน]		
การศึกษา	 •	 Ph.D.	[Economics],	Australian	National	University,	Australia	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Role	of	the	Chairman	Program	
กรรมการบริษัทไทย	

นายมนตรีมงคลสวัสดิ์
กรรมการ	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	[พ.ศ.	2542	-	2557]	
	 	 บริษัท	บ้านปู	จำกัด	[มหาชน]	
การศึกษา	 •	 พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต	และบัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 •	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	วปรอ.	355	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Role	of	the	Chairman	Program	
กรรมการบริษัทไทย	
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นายอวิรุทธ์วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการ	
ประธานคณะกรรมการบริหาร	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 กรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 บริษัท	ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จำกัด	[มหาชน]	
	 •	 กรรมการ	
	 	 บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จำกัด	[มหาชน]	
	 •	 กรรมการ	[พ.ศ.2549	-	2558]		
	 	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	[มหาชน]	
การศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	New	York	University,	USA	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Certification	Program		
กรรมการบริษัทไทย	 •	 Role	of	the	Compensation	Committee	

ดร.ชาญชัยมุสิกนิศากร
กรรมการอิสระ	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	[พ.ศ.	2548	-	2552]	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 ธนาคารสินเอเซีย	จำกัด	[มหาชน]	
การศึกษา	 •	 Ph.D.	[Agricultural	Economics],	Kyoto	University,	Japan	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Certification	Program	
กรรมการบริษัทไทย	 •	 Director	Accreditation	Program	

นายนะเพ็งพาแสงกฤษณามระ
กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์	จำกัด	
	 •	 รองประธานกรรมการ	
	 	 บริษัท	รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ	สยาม	จำกัด	
การศึกษา	 •	 Master	of	Engineering	-	Mechanical,	University	of	Pennsylvania,	USA	
	 •	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	วปรอ.4212	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Certification	Program	

กรรมการบริษัทไทย	
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นายวีระศักดิ์โตกะคุณะ
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ	[พ.ศ.	2546	-	2547]	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
การศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	Long	Island	University,	USA	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Certification	Program	

กรรมการบริษัทไทย	

นายสมโภชน์อินทรานุกูล
กรรมการอิสระ	
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 ประธานกรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 บริษัท	ทรัพย์ศรีไทย	จำกัด	[มหาชน]	
	 •	 ประธานกรรมการ	
	 	 บริษัท	รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ	สยาม	จำกัด	
	 •	ประธานกรรมการ	
	 	 บริษัท	มัดแมน	จำกัด	[มหาชน]		
	 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ไฮไฟ	โอเรียนท์	ไทย	จำกัด	[มหาชน]		
การศึกษา	 •	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 •	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	6	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Certification	Program	
กรรมการบริษัทไทย	 •	 Audit	Committee	Program	
	 •	 Director	Accreditation	Program	

	 •	 Chartered	Director	Class	

นางพรรณโสภิตลิขิตธรรมนิตย์
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 นักบัญชีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	
การศึกษา	 •	 B.A.	[Accounting	-	2nd	Honoured],	Chulalongkorn	University	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Certification	Program	

กรรมการบริษัทไทย	
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นายศักดิ์เอื้อชูเกียรติ
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 กรรมการ	และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ	[พ.ศ.	2533	-	2555]	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 บริษัท	ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จำกัด	[มหาชน]	
	 •	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	และ	
	 	 กรรมการตรวจสอบ	[พ.ศ.	2550	-	2555]	
	 	 บริษัท	โทรีเซนไทย	เอเยนต์ซีส์	จำกัด	[มหาชน]	
การศึกษา	 •	 Bachelor	of	Science	[Management	Science],	Colorado	State	University,	
	 	 USA	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Accreditation	Program	

กรรมการบริษัทไทย

นางสาวสุภาภรณ์ตรีแสน
กรรมการ	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	[พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน]	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
การศึกษา	 •	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

นายชูศิริคัยนันทน์
กรรมการ	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	[พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน]	
ประสบการณ์ทำงาน	 	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
การศึกษา	 •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบริหารงานบุคคล	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
	 •	 ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	13	
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นายชาติชายชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการผู้จัดการ	
กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งงานอื่น/	 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด	[พ.ศ.	2543	-	2547]	
ประสบการณ์ทำงาน	 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจประกันภัย	1	และ	2	[พ.ศ.	2548	-	2551]	
	 •	 รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจประกันภัย	1	และ	2	และ	
	 	 สายรับประกันภัย	[พ.ศ.	2552	-	2554]		
	 •	 กรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	[มหาชน]	
	 •	 กรรมการ	
	 	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำกัด	
	 •	กรรมการบริหาร		
	 	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
	 •	 ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน	
	 	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
	 •	 กรรมการ	
	 	 บริษัท	ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท	จำกัด	
	 •	 กรรมการบริหาร		
	 	 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	
การศึกษา	 •	Master	of	Insurance	-	Georgia	State	University,	USA	
	 •	 Columbia	University,	Graduate	School	of	Business	
	 	 SCG	Executive	Development	Program	IV	
	 •	 Advance	Insurance	Institute,	Office	of	Insurance	Commissioning	[AII	1]	
	 •	 Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade	[TEPCoT9]	
การอบรมจากสถาบัน	 •	 Director	Certification	Program	
กรรมการบริษัทไทย	

นางภาวิณีทิพย์เพชร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	
และกำหนดค่าตอบแทน	

นางณิชาภัทรภวลักษณาวัติ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

นางสาววิไลรัตน์ติวะวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	
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คณะผู้บริหาร
หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ
นายชาติชายชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการผู้จัดการ	


นางภาวิณี ทิพย์เพชร 

 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร 

นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ 

 รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ 

นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบุคคลและธุรการ 

นายสุชน สอิ้งทอง 

 ผู้อำนวยการ ประจำสายขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ 

นายศักดิ์ชาย ศักดารัตน์ 

 ผู้อำนวยการ ประจำสายขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ 

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
นายสันติเอี่ยมวุฒิปรีชา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ	


นายพงศธร ธนานุรักษ์วงศ์ 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 

นางสาวอรวรรณ ยุสเปรมานนท์ 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 

นายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา 

 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า 

นายอุเทน ศรีใส 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า 
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สายธุรกิจประกันภัย1
นางจุฑาทิพย์ศิริมาจันทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายธุรกิจประกันภัย	1	


นางจุฑาทิพย์ ศิริมาจันทร์ 

 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจองค์กรและราชการ 

นางสาวสุธินันท์ จุลเจิม 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจองค์กรและราชการ 

นางสาวจันททิพา ครามานนท์ 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจองค์กรและราชการ 

นายวุฒิชัย จันทร์ประเทศ 

 ผู้จัดการการตลาด ฝ่ายธุรกิจองค์กรและราชการ 

นายมนตรี เดียวอิศเรศ 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจพลังงาน 

นางสาวบุญธรส หุ่นเจริญ 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจพลังงาน 

นายสมบัติ ตันจาตุรนต์ 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง 

นางสาวกันยากร ธีระประภา 

 รองผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขา ฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง 

นางสาวเอมอร ธัญญเจริญ 

 รองผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขา ฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง 

นายสมชาย เสือนาค 

 ผู้จัดการเขตภาคใต้ ฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง 

นายอลงกรณ์ มิลินทานุช 

 ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง 

นางผุสดี สังขปัตร 

 รองผู้อำนวยการ ธุรกิจ พรบ.ขนส่ง ฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง 

สายธุรกิจประกันภัย2
นางสาวดวงรัตน์ชินวรรโณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายธุรกิจประกันภัย	�	


นางสาวดวงรัตน์ ชินวรรโณ 

 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน 

นายเทิดศักดิ์ พึ่งวิชา 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน 

นายนิธิวัชร์ นิธิวิโรจน์กุล 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจตัวแทน 

นางณชวรรณ อร่ามดี 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจตัวแทน 

นายไพฑูรย์ ไตรสถิตวร 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจนายหน้า
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สายรับประกันภัย
นางสุพัตราดิษยบุตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายรับประกันภัย	


นางสุพัตรา ดิษยบุตร 

 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 

นางสาวเบญจมาศ สันติปรีดาธรรม 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 

นางสาวพยอม รัตนสกล 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 

นายพนมศักดิ์ มงคลนิมิตร 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สิน ทางทะเล และเบ็ดเตล็ด 

นางสาวโสภาวรรณ ทองหยวก 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สิน ทางทะเล และเบ็ดเตล็ด 

นางศิรินุช นิลปริสุทธิ์ 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยต่อ 

นางสาวจรัญญา ประภากาศ 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยต่อ 

	

สายสินไหมทดแทน1
นายสันติเอี่ยมวุฒิปรีชา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายสินไหมทดแทน	1	


นายปราโมทย์ สว่างแจ้ง 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทั่วไป 

นายมัยธัช ฤทธิชัย 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทั่วไป
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สายสินไหมทดแทน2
นายอริยะจักรานุรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายสินไหมทดแทน	�	


นายอริยะ จักรานุรักษ์ 

 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

นายสมจิตร รุ่งเรืองโชติสกุล 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

นายอมรชาติ ศิริพัฒนานันทกูร 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

นายปริพล เกิดสว่าง 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

นางรุ่งทิพย์ ทองสุข 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์

สายการเงิน
นายมงคลสนองศรียุคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายการเงิน	


นายมงคล สนองศรียุคล 

 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 และรักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักลงทุนและสถิติประกันภัย 

นางสาวฤมลรัตน์ พุทธิชัยศิริ 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

นางสาวณัฎฐณิชา อัศวนนท์ 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

นางสาวปรินทร์ศยา นามกูล 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย 

นายพิภพ วงศาโรจน์ 

 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย 
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สายสารสนเทศ
นางสันทนาตันติศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายสารสนเทศ	


นายนพดล จ.จิตต์เจริญชัย 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี 

นางสาวฉันทัส ตงเจริญ 

 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 

นางสันทนา ตันติศิริวัฒน์ 

 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ 

	

สายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
นายอำนาจโล่ห์สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	:	สายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง	


นายศิริพจน์ อ.ใบหยกวิจิตร 

 รองผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง 

นางสิริพร จันทร์แก้ว 

 รองผู้อำนวยการ สำนักนิติกรรมประกันภัย
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โครงสร้างองค์กรบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
สำนักบริหารงานกรรมการ	

และสื่อสารองค์กร	
สำนักตรวจสอบ	

ฝ่ายการบุคคลและธุรการ	

สายกลยุทธ์องค์กร 

และพัฒนาธุรกิจ 
สายสารสนเทศ สายการเงิน สายสินไหมทดแทน 1 สายรับประกันภัย สายธุรกิจประกันภัย 1 

สายกำกับดูแลและ 

บริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

และพัฒนาธุรกิจ 

ฝ่ายบริการลูกค้า 

ฝ่ายธุรกิจองค์กร 

และราชการ 

ฝ่ายธุรกิจพลังงาน 

ฝ่ายรับประกันภัย 

รถยนต์ 

ฝ่ายรับประกันภัย 

ทรัพย์สิน ทางทะเล 

และเบ็ดเตล็ด 

ฝ่ายสินไหมทั่วไป 
ฝ่ายบัญชี 

และการเงิน 

ฝ่ายบริหารจัดการ 

เบี้ยประกันภัย 

ฝ่ายเทคโนโลยี 

ฝ่ายพัฒนาระบบ 

สารสนเทศ 

สำนักนิติกรรม 

ประกันภัย 

สำนักลงทุน 

และสถิติประกันภัย 

ฝ่ายพัฒนา 

กระบวนการทางธุรกิจ 

สำนักกำกับดูแลและ 

บริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายธุรกิจสาขา 

และ พรบ. ขนส่ง 
ฝ่ายประกันภัยต่อ 

สายสินไหมทดแทน 2 

ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 

สายธุรกิจประกันภัย 2 

ฝ่ายธุรกิจ 

สถาบันการเงิน 

ฝ่ายธุรกิจตัวแทน 

ฝ่ายธุรกิจนายหน้า 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้

ขอบเขตความรับผิดชอบและครอบคลุมบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประเด็นหลักที่ได้มีการ

พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 


การสรรหา

1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่มีรายชื่อครบกําหนดออกตามวาระในปี 2560 โดยดําเนินการตามข้อกำหนดของพระราช-

บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ข้อเสนอดังกล่าว

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 

  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปี 2560 และได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1.  ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2.  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 3.  ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร 

2. ทบทวนการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน ได้ทำการทบทวนโครงสร้างและผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะของบริษัทฯ ได้แก่  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายและแนวทางที่

กำหนดไว้ โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะไว้ตามเดิม ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3. พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ และทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและหลากหลาย ประกอบด้วย [1] นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน และ  

[2] นายชูศิริ คัยนันทน์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยที่ประชุม 

วสิามญัผูถ้อืหุน้ มมีตเิปน็เอกฉนัทแ์ตง่ตัง้ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชือ่ทัง้ 2 ราย ใหด้ำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทัฯ สง่ผลใหค้ณะกรรมการ

บริษัทฯ มีจำนวน 13 คน สอดคล้องกับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ให้คงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไว้ 13 คน 


การกําหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีจากผลประกอบการปี 2559 ให้แก่คณะ

กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 4.0 ล้านบาท โดยจัดสรรให้เท่ากันระหว่างกรรมการ

และให้ประธานกรรมการได้รับในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2554 ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และ

รายครั้งของการประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นั้น ได้เสนอให้จ่ายในอัตราเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 

 ข้อเสนอดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 


ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

 นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2490 บริษัทฯ ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและ

หลักธรรมาภิบาล ยึดถือคํามั่นและความรับผิดชอบตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ 

 ดังนั้น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานด้านกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม [Corporate Social 

Responsibility - CSR] ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ผู้กําหนด

นโยบายและแผนงานในระดับปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณรายปีที่ได้รับอนุมัติในภาพรวมจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง

ติดตามผลเพื่อรายงานความคืบหน้า จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้เดิม ทั้งนี้ เนื่องจาก
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คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ต่างตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจพึงมีต่อลูกค้าและผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และด้วยสถานะบริษัทประกันวินาศภัยของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเป็นองค์กรธุรกิจอันเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] จึงมุ่งมั่นดํารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติตลอดมา 



กิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม[CorporateSocialResponsibility]

 นโยบาย CSR ของเทเวศประกันภัย มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความสมดุล โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนให้ 

มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัยและมีความรู้ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง 

ในที่สุดแล้ว จะนําไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

ด้าน CSR เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ [1] ด้านสังคมและชุมชน “ชุมชนสะอาดปลอดภัย เทเวศฯ สุขใจ” [2] ด้านการศึกษา การพัฒนาเด็ก

และเยาวชน “เทเวศฯ อาทร” และ “รอยยิ้มเพื่อเรา” [3] ด้านจิตอาสา “ขอเป็นผู้ให้” และ [4] ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม “โรงเรียน 

คุณธรรม ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” 


ดูแลใส่ใจ


สังคมและชุมชน - โครงการ “ชุมชนสะอาดปลอดภัย เทเวศฯ สุขใจ” - สุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งใน

การดำรงอยู่ของคนในสังคม เทเวศประกันภัยจึงกำหนดโครงการ “ชุมชนสะอาดปลอดภัย เทเวศฯ สุขใจ” ไว้เป็นโครงการ CSR หลัก 

ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าไปมีส่วนสนับสนุนหน่วยงานราชการและชุมชนเขตพระนคร ในการดูแลความปลอดภัย

และส่งเสริมสุขอนามัยชุมชนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 

• โครงการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพระนคร 

  ในปี 2560 เทเวศประกันภัยสนับสนุนสำนักงานเขตพระนคร หน่วยงานราชการต่าง ๆ และชุมชนในเขตพระนคร ในด้าน 

สุขอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการดำเนินกิจกรรมชุมชน 

เช่น คอมพิวเตอร์ ชุดปฏิบัติงานภาคสนาม อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจและอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [อปพร.] ที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม 

พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับการให้บริการด้านสุขอนามัยเบื้องต้นแก่ชาวชุมชน การจัดกิจกรรม “ร่วมใจทำ 

เราทำได้” เพื่อเป็นการฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 และ

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์อบรมวิชาชีพผู้สูงอายุชุมชนตรอกบ้านพานถม เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกอาชีพและ

สร้างรายได้ในชุมชน 





























คณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] 
มอบชุดปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน [อปพร.] ในเขตพระนคร 

คณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] 
มอบเสื้อสะท้อนแสง ให้แก่สำนักงานเขตพระนคร สำหรับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจสวมใส่ให้เกิดความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 
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  และจากการทำงานด้านสังคมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตพระนครอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าจำนวนผู้สูงอายุ 

ในสังคมมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้สูงอายุที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน และผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้น 

นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โครงการด้านสังคมของเทเวศประกันภัยจึงได้เพิ่มกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 

  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัด “โครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตพระนคร” โดยมีเป้าหมาย

เพื่อนำผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านให้ออกมามีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสวัสดิการและสังคม 

สภาพแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพ รับฟังการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ เพื่อกระตุ้นการมีบทบาท

และส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน 

จิตอาสาในพื้นที่เพื่อให้เกิดเวทีที่ทั้งสองฝ่ายจะช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันและแสดงออกถึงความห่วงใย เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 



เทเวศประกันภัยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “ร่วมใจทำ 
เราทำได้” [สัญจร] ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกอาชีพและสร้างรายได้ 

กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ “โครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวชุมชนในเขตพระนคร” เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางกาย จิต สังคม ให้ชีวิตมี
คุณค่าและคุณประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
โดยคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา ได้ร่วม
แบ่งปันประสบการณ์จากการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็น 

ผู้ป่วยติดเตียง ในหัวข้อ “จิตอาสาพาสุข”

กิจกรรมเยี่ยมชม “ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค” และจัดกิจกรรมประดิษฐ์การบูรหอมรูปหัวใจ
การพับผ้าขนหนูรูปหมี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ นำผู้สูงอายุ
เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการวิถีไทย เพื่อการสร้างความสุข และรอยยิ้ม ให้กับผู้สูงอายุ ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ 
จังหวัดนครปฐม 



��บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

สิ่งแวดล้อม - การจัดการปัญหาพื้นฐานของสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยชุมชนต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง เทเวศประกันภัยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเขต

พระนครซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม จึงร่วมเป็นแกนหลักในการสนับสนุน

หน่วยงานราชการในพื้นที่และแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรเอกชน มูลนิธิและสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้แทนชุมชนให้ช่วยกัน

ดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตพระนครให้มีคุณภาพที่ดี เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 


• โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำ “รวมน้ำใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน” 

  จากโครงการติดตั้งถังดักไขมันให้แก่บ้านเรือนและร้านค้า

บริเวณริมคลองบางลำพู ชุมชนวัดสังเวช วัดปรินายก ชุมชน

เฟื่องทอง - ตรอกวิสูตร และตลาดนางเลิ้ง ในพื้นที่ของสำนักงาน

ทรัพย์สินฯ เพื่อลดการถ่ายเทน้ำเสียลงสู่ลำคลองสาธารณะ

โดยตรง ซึ่งเทเวศประกันภัยได้ดำเนินการระหว่างปี 2554 และได้

มีการติดตามขยายผลต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน

เขตพระนคร เพื่อสำรวจการใช้งาน สอบถามความพึงพอใจและ

ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และร่วมรณรงค์รักษาคูคลอง เพื่อปลูกจิต

สำนึกให้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระตุ้นให้มีการ

ใช้งานและการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 


• โครงการส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะ “จากขยะ สู่ประโยชน์” 

  เทเวศประกันภัย ส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในระดับ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ให้ชาวชุมชนและเยาวชน

เก็บรวบรวมขยะเพื่อทำน้ำหมักชีวภาพและใช้ในการทำความ

สะอาดครวัเรอืนและพืน้ทีส่าธารณะตา่ง ๆ และรว่มมอืกบัสำนกังาน

เขตพระนคร โรงเรียนและเยาวชนในชุมชนเขตพระนคร ดำเนิน

โครงการ “พระนครยิ้ม 7 โมงเช้า เก็บขยะคนละชิ้น” เพื่อรณรงค์ให้

เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 

วัดและพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนเรียนรู้การเก็บและคัดแยกขยะ 

เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบและวินัยในการรักษา

ความสะอาด และสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด เพื่อ

ใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการโดยเฉพาะในด้านการอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตพระนคร 

  นอกจากกิจกรรมและการเรียนรู้ภายในพื้นที่ชุมชนของเด็ก ๆ แล้ว เทเวศประกันภัยได้นำผู้แทนและกลุ่มเยาวชนจากชุมชน

เขตพระนคร ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมิตรภาพ

ระหว่างกัน รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาต่อผู้อื่น และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเองและสังคม 

เยาวชนจิตอาสาในชุมชนเขตพระนคร เดินทางไปศึกษา
เรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งปลูกฝังการ
เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 
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ห่วงใยอาทร
การศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน - โครงการ “รอยยิ้มเพื่อเรา” - เทเวศประกันภัยมุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่เด็ก ๆ 

รวมทั้งปรารถนาให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นคงอยู่ตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ในปี 2560 กิจกรรม CSR ในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชน นอกจากจะดำเนินการต่อเนื่องจากเดิมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตและต่อยอดการพัฒนาออก

ไปเพื่อให้กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

นอกจากนี้ การขยายผลการพัฒนาเด็กและเยาวชน บริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเขตพระนคร มูลนิธิรัฐบุรุษ และ

โรงเรียนวัดสังเวช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน ปลูกฝังแนวทาง

ปฏิบัติในการทำงานเพื่อส่วนรวม และนำไปปรับใช้ในชุมชนให้เกิดเป็น “ชุมชนคุณธรรม” 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสังเวช

เทเวศประกันภัย มอบเสื้อกันฝนและผ้าขนหนูรูปหมี เพื่อ
สร้างแรงกระตุ้นให้เด็ก ใส่ใจดูแลสุขอนามัยและความสะอาด
ในโครงการ “เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน” พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
และมีความสามัคคีร่วมกัน 

การพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ


 เทเวศประกันภัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและใช้ความ

ตั้งใจอย่างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยการสนับสนุนโรงเรียนวัดมหาธาตุในการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ

เด็ก ๆ ในโครงการการศึกษาพิเศษ 

 โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการในปี 2553 โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัดและวารีบำบัดเข้าช่วยในช่วงเริ่มแรก และปรับปรุงพัฒนา 

ตลอดจนขยายรูปแบบให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษนี้ ได้รับ

โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มากที่สุด มีความพร้อมที่จะพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลอื่น 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในหัวข้อ “การพัฒนาสมองและการเรียนรู้ด้วยตารางเก้าช่อง” โดย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของบุคคลที่มีความ

ต้องการพิเศษจากมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ 

ด้วยการสนับสนุนผลงานจากการฝึกอาชีพ 
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กิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีไทย “พาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้  
สู่การพัฒนา” ปีที่ 6 โดยพานักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนวัดมหาธาตุ เข้าชมโครงการวิถีไทย เพื่อเป็นการเสริม
ทักษะการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เสริมสร้าง
พัฒนาการด้านความจำและความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ ที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษได้ 

กิจกรรมวารีบำบัด ปีที่ 7 กิจกรรมอาชาบำบัด ปีที่ 8 

กิจกรรมอบรม “การพัฒนาสมองและการเรียนรู้ด้วยตารางเก้าช่อง” ให้กับคณะผู้ปกครองนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนวัดมหาธาตุ เพื่อฝึกออกกำลังกายที่ใช้พื้นที่น้อย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ซึ่งจะส่งผลดีในด้านการดำรง
ชีวิตประจำวัน การกระตุ้นการทำงานของสมองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และทำให้
เกิดสมาธิ โดยมี รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ พร้อมคณะจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติตารางเก้าช่อง 

สนับสนุนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ จากมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ 
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 นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ ในปี 2553 ปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนเข้าร่วม

โครงการฯ จำนวน 31 คน ในจำนวนนี้ ย้ายไปเรียนโรงเรียนปกติได้ 6 คน ย้ายไปเรียนโรงเรียนร่วม 4 คน ย้ายไปเรียนห้องปกติของ

โรงเรียนวัดมหาธาตุ 8 คน จบการศึกษาและทำงานในละแวกบ้าน 2 คน กำลังศึกษาในห้องการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ 5 คน 

พัฒนาต่อที่บ้านและสถานพยาบาล 6 คน โดยในปี 2560 เด็ก ๆ ในโครงการฯ จำนวน 3 คน ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ

อบรมการฝึกอาชีพของมูลนิธิออทิสติกไทยในเดือนเมษายน 2560 หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เป็นระยะเวลา 6 เดือน


อาสาพาสุข


“เยาวชนจิตอาสา” - การพัฒนาที่แท้จริงและมีความยั่งยืน เป็นเรื่องที่ต้องเกิดจากโครงสร้างภายใน ดังนั้น ภายหลังจากการดำเนินงาน

ด้านการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรและชุมชนในพื้นที่เขตพระนครต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ และ 

มีความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน เทเวศประกันภัยจึงได้ริเริ่มการโครงการพัฒนา “เยาวชนจิตอาสา” ด้วยการสร้าง 

กลุ่มเยาวชนแกนนำในพื้นที่เป้าหมาย ให้เป็นผู้มีบทบาทในการนำการเปลี่ยนแปลง ด้วยการมีจิตอาสาและการเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบทและหยั่งรากลึกในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและ 

เทเวศประกันภัย ในฐานะองค์กรเอกชนในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษา แนะนำแนวทาง ส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่จำเป็น

และเหมาะสม 

 ปัจจุบัน โครงการพัฒนา “เยาวชนจิตอาสา” ประกอบด้วยกลุ่ม “เยาวชนผึ้งงาน” ในพื้นที่ชุมชนบ้านพานถม “กลุ่มเยาวชนพลังมด”

และ “กลุ่มเยาวชนฟุตซอล” ในพื้นที่ชุมชนเฟื่องทอง - ตรอกวิสูตร มีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนของตน ได้แก่ 

กิจกรรม “ผึ้งอาสา” ดูแลและให้บริการด้านสุขอนามัยเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ และ กิจกรรม “ผึ้งพาอ่าน” สอนการอ่านหนังสือ ทบทวน

แบบฝึกหัด เล่านิทานและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้แก่เด็กเล็กในชุมชน และ “พลังมดอาสา” และ “กลุ่มเยาวชน

ฟุตซอล” ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณริมคลอง เก็บขยะในลำคลอง และช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน 

 กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมแล้ว เด็ก ๆ ยังได้

เรียนรู้วิธีการทำงาน การคิดวางแผนและแก้ไขปัญหา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและห่วงใยเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และที่

สำคัญเหนืออื่นใด คือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้มีจิตอาสาซึ่งจะเป็นการปลูกฝังทัศนคติของพวกเขาให้เติบโตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของ

สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

กิจกรรม “ผึ้งอาสา” การตรวจวัดความดันผู้สูงอายุ และกิจกรรม 
“ผึ้งพาอ่าน” นำเด็กในชุมชนดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ โดยเรียน
รู้การจัดวางและแยกประเภทหนังสือ อ่านหนังสือและวาดภาพ
ระบายสี ณ ห้องสมุดอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และกิจกรรม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เด็ก ๆ มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ครั้งที่ 3 ตอน 
“แผนที่คนดี” เป็นการต่อยอดขยายผลกิจกรรมให้แก่เด็กแกนนำ
เยาวชนจิตอาสากลุ่มอื่น ๆ ในเขตพระนคร เพื่อให้เยาวชนใน
ชุมชนมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องจิตอาสา การทำงานเพื่อส่วนรวม 
การวิเคราะห์และค้นหาคนดีเพื่อเป็นแบบอย่าง อันจะส่งผลให้ 
โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำการ
เปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ปรับใช้ในชุมชนอย่างแท้จริง 
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“ขอเป็นผู้ให้” เป็นโครงการจิตอาสาของชาวเทเวศประกันภัยผู้มุ่งมั่นทำความดี เสียสละเวลาและกำลังกายเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ 

ต่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ มุ่งหวังเพียงเพื่อให้ผลของการกระทำความดีนั้น เป็นส่วนช่วยจรรโลงให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทร 

เสียสละ รู้รักสามัคคีและตระหนักถึงคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ 

ผูบ้รหิาร บรษิทั เทเวศประกนัภยั จำกดั [มหาชน] มอบดอกไมจ้นัทน์
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร โดยมอบให้แก่สำนักงานเขตพระนคร เพื่อส่งต่อ
ไปยังสำนักพระราชวังและวัดพระอารามหลวงสำหรับนำไปวาง
ตามจุดต่าง ๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด 
[มหาชน] ในนามหน่วยงานภาคีสำนักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
และเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของทหารชายแดนภาคใต้ 
ในโครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 3 อันเป็นโครงการที่บริษัทเทเวศฯ ผู้บริหาร 
บุคลากรและครอบครัว ตลอดจนเยาวชนจิตอาสาชุมชนในเขตพระนคร ร่วมกันจัดทำขึ้นด้วยการจัดหาและช่วยกันบรรจุ
สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งความปรารถนาดีและความห่วงใย ไปยังเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
รักษาความสงบและความมั่นคงของประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] จัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่
สำหรับรองรับประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พนักงานจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ 
ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจ”  
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ สวนนาคราภิรมย์ 

บุคลากรจิตอาสา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมกิจกรรมในโครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกัน
และมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” ปีที่ 14 ตอน “โรงเรียนพอเพียง” ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ โดยมีสื่อมวลชน
และหนว่ยงานในวงการประกนัภยัและวงการอืน่ ๆ รว่มทำกจิกรรมในเชงิบรูณาการกบัโรงเรยีนและชมุชน ณ โรงเรยีนบา้นทา่แย้
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

บริจาคโลหิต - บุคลากรของเทเวศประกันภัย ร่วมบริจาคโลหิต
ให้แก่สภากาชาดไทย เป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2550 - 2560 ปัจจุบัน ปริมาณโลหิตที่ชาวจิตอาสาของ
เทเวศประกันภัยบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 
846,400 ซี.ซี. โดยบุคลากรส่วนหนึ่งได้ร่วมลงชื่อเป็นผู้บริจาค
เซลล์ต้นกำเนิด [Stem Cell] และการบริจาคพลาสมา [Single 
Donor Plasma] 

 กระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย CSR ของคณะกรรมการบริษัทฯ และภายใต้การกำกับดูแลของ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากก่อให้เกิดผลโดยตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษ 

อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมแล้ว ในทางอ้อม กระบวนการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยกล่อมเกลา

จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ให้รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน มีความอดทนต่อความยากลำบาก และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
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โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานครปีที่3
ความเป็นมาของโครงการ
 โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

สถานศึกษาในเขตพระนคร จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดมหาธาตุ โรงเรียนวัดพระเชตุพน โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดราชบูรณะ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดราชนัดดา และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ภายใต้การ

สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนในเขตพระนครให้เป็น 

“โรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร” 

ตัวอย่าง-รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
[MainMoralModel]

ตัวอย่าง-รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดมหาธาตุ

ผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในปีที่1

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของบริษัทฯ
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 สถานศึกษาได้ทำให้เกิดองค์ความรู้ ที่เรียกว่า “รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม [Main Moral Model]” มาใช้เป็น

แนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน ระหว่าง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

ทำให้กลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบให้เกิดความสอดคล้องในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนร่วมกัน โดยการสนับสนุนให้ 

ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดีตามที่นักเรียนคิด นักเรียนทำ นักเรียนนำเสนอ ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการตามคุณธรรม

เป้าหมายและรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแต่ละแห่ง โดยมีสมุดบันทึกความดีเป็นเครื่องมือกำกับการทำกิจกรรมส่งเสริมความดี

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 



สถานศึกษามุ่งเน้นการนำรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแต่ละแห่งที่ค้นพบในปีที่ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยให้คุณครูค้นคิด ค้นหากระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน 

โดยกำหนดกรอบการเรียนรู้ 3 ระดับ คือ ระดับเนื้อหา ระดับกระบวนการ ระดับเครื่องมือ ผลที่ได้คือ สถานศึกษาสามารถ

ค้นหาองค์ความรู้ ที่เรียกว่า “กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน [Moral Identity Model]” ของแต่ละแห่งสำเร็จ 

ผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในปีที่2

ตัวอย่าง-กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน
[MoralIdentityModel]ของโรงเรียนวัดราชนัดดา

ตัวอย่าง-ผลจากการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน
ของนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่อมตรส

[ด.ญ.สุภัทจิราเขมแก้วป.2]

 ทั้งนี้ สถานศึกษายังคงส่งเสริมให้ผู้เรียน ปฏิบัติตามกิจกรรม 

ส่งเสริมความดีที่นักเรียนคิด นักเรียนทำ นักเรียนนำเสนอ ภายใต้

กระบวนการบริหารจัดการตามคุณธรรมเป้าหมาย และรูปแบบการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมแต่ละแห่งโดยมีสมุดบันทึกความดีเป็นเครื่องมือกำกับ 

การทำกิจกรรมส่งเสริมความดีที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียนทำให้สามารถเห็นพฤติกรรมเชิงบวกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง

ชัดเจน 
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 สถานศึกษามุ่งเน้นไปที่การนำ “รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” แต่ละแห่งที่ค้นพบในปีที่ 1 และ “กระบวนการ

พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน” แต่ละแห่งที่ค้นพบในปีที่ 2 มาใช้เป็นต้นทุนในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่ความ

สมดุลและอย่างยั่งยืน ผลการขับเคลื่อนในปีที่ 3 ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อขีดสมรรถนะของผู้เรียน  

5 ด้าน ทำให้เกิดองค์ความรู้ 9 ฐาน ที่เรียกว่า “ห้องเรียนอริยะ”


กระบวนการขับเคลื่อนห้องเรียนอริยะ 























 สถานศึกษาได้นำกระบวนการขับเคลื่อนห้องเรียนอริยะภายใต้ 9 ฐานการเรียนรู้ มาบูรณาการร่วมกับ กระบวนการเรียน

การสอนเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม [ต้นแบบ] ในสังกัดกรุงเทพมหานคร”

ผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในปีที่3

บทสรุป


 กระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

คือ จุดหมายปลายทางสำคัญของโครงการนี้ และเพื่อให้เกิดความ 

ต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน มีช่วงเวลาในการทบทวนการดำเนินการตลอด

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จากการทบทวนการดำเนินงานนี้ ได้น้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการวิเคราะห์ เรียกเครื่องมือ

นี้ว่า เครื่องมือวิเคราะห์ความสมดุลและยั่งยืน [1-2-3-4] ผลการวิเคราะห์

ความสมดุลและยั่งยืน ดังกล่าว พบว่า ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม ทั้ง 11 แห่ง สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืนได้ 
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เครื่องมือวิเคราะห์ความสมดุลและยั่งยืน 

[1-2-3-4] 

1 คือ ต้นทุน [รูปแบบการขับเคลื่อน] 

2 คือ เงื่อนไข [คุณธรรม & ความรู้] 

3 คือ หลักการ [พอประมาณ & มีเหตุ 

 มีผล & มีภูมิคุ้มกัน] 

4 คือ มิติ [มิติด้านวัตถุ & มิติด้านสังคม &มิติ 

 ด้านวัฒนธรรม & มิติด้านสิ่งแวดล้อม] 













 อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน นั้น ผู้เรียน คือ ศูนย์กลางแห่ง

การเรียนรู้ การพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน จึงเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน 

กระบวนการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง... 

 การสื่อสารขยายผล - จากการดำเนินกิจกรรม CSR และโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวมา 

ข้างต้น ส่งผลให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการขยายผลความสำเร็จ และกระบวนการที่นำไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชน โรงเรียน ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้าน 

CSR และโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อขยายผลต่อยอด โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับกลุ่มอื่นนอกเหนือจากในพื้นที่

เขตพระนคร และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

 และภายใต้คำมั่นสัญญา “เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ” บริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความ 

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และรักษาแนวทางการดำเนินงานด้านสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมตลอดไป 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสมดุลและยั่งยืน
[1-2-3-4]ของโรงเรียนวัดสุทัศน์
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หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	[มหาชน]	ปี	�560	

สิทธิของผู้ถือหุ้น
 ด้วยตระหนักในสิทธิและความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน และมีสิทธิในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จึงเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นให้เป็นไป

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้

รับเป็นสำคัญ และได้กำหนดแนวทางในการดูแลรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไว้ดังนี้ 

 การได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน และทันเวลา การจัดส่งเอกสาร

ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายและการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่

กำกับดูแลทุกประการ รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.deves.co.th] 

ได้แก่ มติที่ประชุมคณะกรรมการ แบบรายงานประจำปี จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 

พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมซึ่งเผยแพร่ไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนนำส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย และมีรายละเอียด

ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 14 วันหลังการประชุมด้วย  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กร [Corporate News] ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก เพื่อรายงานกิจกรรม 

ของบริษัทฯ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดอย่าง

ครบถ้วน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกระเบียบวาระ รวมทั้งมีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่

กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในระเบียบวาระต่าง ๆ โดยนำส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะ

เวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 การประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 

บริษัทฯ และประธานกรรมการคณะย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังการแถลงของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และตอบ

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง เว้นแต่เมื่อมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อ

กรรมการที่เข้าประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ 

ก็ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบ 

 ในการประชุม คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่จำกัด

เวลา มีการบันทึกข้อซักถาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของฝ่ายจัดการไว้ในรายงานการประชุมอย่าง

ครบถ้วน ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ

ในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ 

 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระและไม่มีการนำเรื่องสำคัญนอกเหนือจากที่ระบุใน

หนังสือเชิญประชุม มาบรรจุเป็นระเบียบวาระอื่น การพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ จะเป็นการตอบข้อซักถามและชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้น

ตั้งข้อสังเกตเท่านั้น 
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 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมโดยจัดเตรียมสถานที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและเจ้าหน้าที่ 

ลงทะเบียนอย่างพอเพียง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ 

ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

 การจัดประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง จัดขึ้นในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และได้แสดงแผนที่ของสถานที่ประชุมไว้ใน

เอกสารประกอบการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และมีจำนวนมากที่สุด และภายหลังจาก

การประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติของที่ประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สารสนเทศดังกล่าวเข้าถึง

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจได้ทันที 

 การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ตลอดเวลาที่ผ่านมา การจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้

ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้แถลงนโยบายไว้เมื่อคราวนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อปี 2533 กล่าวคือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ 

 ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องสัมมนาชั้น 6 อาคารเทเวศ

ประกันภัย 1 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 รวมทั้งได้ประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวใน

หนังสือพิมพ์รายวันระหว่างวันที่ 15 - 17 เมษายน 2560 

 ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน สามารถลงทะเบียนและรับเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่รายงาน

ประจำปีฉบับรูปเล่ม ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. การประชุมซึ่งเริ่มเมื่อเวลา 11.00 น. ตามกำหนด เสร็จสิ้นในเวลา 11.40 น. มีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 49,315,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

98.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 11 คน รวมทั้งมีผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระที่นำเสนอรวม 8 ระเบียบวาระ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ

ประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

รวมทั้งได้นำส่งให้แก่หน่วยงานราชการตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 

ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งได้ลงประกาศจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างวันที่  

26 - 28 เมษายน 2560 



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมเสมอกัน โดยยึดถือหลักปฏิบัติดังนี้.- 

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญ

ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจลงมติในวันประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการ

ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ 

ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได้ รวมทั้งได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการมอบ

ฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าประชุม หรือมอบให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมให้เป็นไปตามความประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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3. การลงคะแนนในที่ประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง กระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ลงคะแนนตามที่เห็นสมควร เมื่อรวบรวมผลการลงคะแนนได้แล้ว ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงในที่ประชุม และ

จะมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด

ประชุมจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน กรณีมีผู้ประสงค์จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและ

โปร่งใสของการลงมติ 

 ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามแบบ

ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สามารถกำหนด

ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนของตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ รวมจำนวน 3 คน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 



บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน และได้กำหนดเป็นแนวทางไว้ในจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเป็นธรรมเสมอกัน โดย

นอกเหนือไปจากการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว การดำเนินการ

ใด ๆ ของคณะกรรมการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับเป็นสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตใน

ระยะยาว เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น 

 ลูกค้า : เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการบริษัทฯ ได้ดำเนิน

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ โดยประยุกต์หลักการบริหารงานคุณภาพทั้งองค์กร [Total Quality Management : TQM] 

เป็นแนวทางในการกระจายแผนงานและความรับผิดชอบไปทั่วทั้งองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่าง 

ต่อเนื่อง เน้นความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนได้กำหนดนโยบายคุณภาพและเปลี่ยนแปลงตามภาวะพัฒนาการ

มาเป็นลำดับ ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดนโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ดังนี้ 

 “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและ

พันธมิตรทางธุรกิจ” 

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO จากบริษัทผู้ให้การรับรอง TUV NORD ตั้งแต่ปี 2541 [1998] ต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน 

 ระบบงาน ISO ดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปภายใต้กติกาที่ได้รับการยอมรับ 

และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเชิงธุรกิจว่าสิทธิของบุคคลเหล่านั้น จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ

ด้วยดี  

 พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าและ 

ความสำเร็จขององค์กร จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ด้วยการดูแลให้มีระบบบริหาร

งานบุคคลที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นแผนระยะยาวโดยฝ่าย 

การบุคคลและธุรการของบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานคุณสมบัติพนักงาน [Functional Competency] ไว้เป็นฐานในการกำหนด 

แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้รับการอบรมความรู้ด้านการประกันภัย วิชาการแขนงต่าง ๆ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่องานและความ

ก้าวหน้าในอนาคต 

 บริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการใช้

อุปกรณ์ ระบบงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและบทความเกี่ยวกับธุรกิจและการบริหารองค์กรไว้ในระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงาน

ได้รับรู้แนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่ สามารถศึกษาทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
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 บริษัทฯ คำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ และจำเป็นต่อการครองชีพของพนักงาน จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 

จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกาย

อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า คู่ค้า และสมาคม

วิชาชีพที่บริษัทฯ เป็นสมาชิก 

 ในส่วนของการกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาจากโครงสร้างของธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาด 

ใกล้เคียงกัน การปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่พนักงานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับเกณฑ์

ค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าและได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การประเมินผลการ

ปฏิบัติของแต่ละบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นรูปธรรมและมีความเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล

สำเร็จตามเป้าหมาย

 ด้วยการมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม [Core Value] ตามแนวทางที่สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์กร บริษัท เทเวศ

ประกันภัย จำกัด [มหาชน] จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้  

วิสัยทัศน์
 เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับ

ขององค์กรธุรกิจและสาธารณชนเพื่อเป็น “บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก” 

พันธกิจ
 • พัฒนาและธำรงรักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 

 • บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 • ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

 • พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

 • ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี

 • นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 คู่ค้า : บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนคำนึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกัน จึงปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยระมัดระวังชื่อเสียงและความ

น่าเชื่อถือขององค์กร 

 คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรม 

 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ รักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด 

 สังคมและสิ่งแวดล้อม : คณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคนตระหนักดีว่าองค์กรธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วย

ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ องค์กรธุรกิจสามารถเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สังคม พัฒนาและผลักดันให้สังคม

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง โดย

กำหนดเป้าหมายให้เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความ

มั่นใจว่าโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของสังคมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่แกนหลักในการริเริ่มและชักชวนให้บุคลากร รวมกลุ่มหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย 

ส่วนรวม อาทิ การจัดตั้งกลุ่มเทเวศฯ อาสาพัฒนาเพื่อโรงเรียนและเยาวชนในท้องที่ชนบทห่างไกล กลุ่มเทเวศฯ ร่วมใจบริจาคโลหิต 

ให้แก่สภากาชาดไทย ฯลฯ 
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการตระหนักดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น คณะกรรมการจึงถือเป็น

หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในการดูแลให้บริษัทฯ จัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่อง

ทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ รายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.deves.co.th ซึ่งได้รับการปรับปรุง

ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้สำนักบริหารงานกรรมการและ

สื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลประสานงานให้มีการตอบข้อซักถามดังกล่าว 

 ข้อมูลที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ นโยบายและมาตราการต่อต้านคอร์รัปชั่น รายงานทางการเงินที่ผ่านการสอบทาน หรือตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบและคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลและเสนอรายงานต่อหน่วยงานราชการอื่นที่กำกับดูแลบริษัทฯ เป็นไปภายใต้ระเบียบปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดเช่นกัน โดยบริษัทฯ ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย 



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 

คณะกรรมการจึงตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายใน

การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ด้วยความรับผิดชอบ

สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามพันธะกรณีที่มีอยู่กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ในปี 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน

13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการ 2 คน ประกอบด้วย [1] นางสาวสุภาภรณ์ 

ตรีแสน และ [2] นายชูศิริ คัยนันทน์ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ให้คงจำนวนกรรมการบริษัทฯ 

ไว้ 13 คน 

  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้

รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 

 การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] โดยกรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย 

อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

• ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทประกันภัย รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ

บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำจากบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ประกันภัย
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• ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทประกันภัย

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกันภัย 

• ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกันภัย 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะ

กรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหาร ให้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขรอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดังนี้  

  “ให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 รอบติดต่อกัน หากกรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนาน

กว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการรายดังกล่าว เป็นราย ๆ ไป โดยให้มีผลตั้งแต่การครบรอบการดำรงตำแหน่งปี 2554 เป็นต้นไป” 

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และภาระความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น จึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่พิจารณาและ

ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย

ทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  คณะกรรมการได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” “จริยธรรมธุรกิจ” ตลอดจน “จรรยาบรรณพนักงาน” ไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ พร้อมทั้งเผยแพร่ในอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้

ในการดำเนินธุรกิจ  

  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการและ

ดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

และห้ามมิให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

  คณะกรรมการได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบในโครงสร้างองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทาง 

การเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน [Internal Control] 

และการตรวจสอบภายใน [Internal Audit] ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสำนักตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบและ

การประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปีละครั้ง 

  นอกจากนี้ ในโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมิน

สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ทำการประมวลผลข้อมูลที่มีประโยชน์และรายการผิดปกติ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

[Early Warning System] พร้อมทั้งได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” [Risk Management Committee] ทำหน้าที่

วิเคราะห์และระบุขอบเขตความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ประสบอยู่ หรือระดับความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต เพื่อกำหนดมาตรการจัดการที่จะช่วยลดความสูญเสีย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมีกำหนดเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละครั้ง

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยึดหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและครอบคลุมกิจกรรมหลัก

ของบริษัทฯ  
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3. พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น ติดตาม ควบคุมดูแลให้การลงทุนและการประกอบ

ธุรกิจอื่นของบริษัทฯ มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความมั่นคง สถานะทางการเงิน การดำเนินงานของบริษัทฯ 

4. กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

ดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ 

5. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่

กำหนดไว้ ตลอดจนทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้ง 

7. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อ

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายในบริษัทฯ 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถและดำรงตำแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำหนด

นโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดแก่

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

  การดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัทฯ [ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ” ในรายงานประจำปี] ไม่

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมตามที่ได้กำหนดเป็นแผนงานไว้ล่วงหน้า

อย่างสม่ำเสมอ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ

ฝ่ายจัดการอยู่เสมอ [ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และปรากฏในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการ” 

ในรายงานประจำปี] 

 การรวมหรือแยกตำแหน่ง 

  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มิใช่บุคคลเดียวกัน มีอำนาจหน้าที่แยกออกจากกัน และอำนาจ

หน้าที่ดังกล่าวถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ “อำนาจดำเนินการ” ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 

  คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม คณะ

กรรมการและผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ มิใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการถ่วงดุลอำนาจ

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ผ่านมา ประธานกรรมการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม 

  สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นผู้นำของฝ่าย

จัดการในการนำนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายใต้กรอบที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อความสำเร็จ

ของกิจการ 

  เลขานุการบริษัทฯ - บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ และหน่วยงาน “สำนักบริหารงานกรรมการ

และสื่อสารองค์กร” ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษา

รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการได้รับทราบกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ เป็นไปภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดูแลให้การปฏิบัติของฝ่าย

จัดการเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
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3. คณะกรรมการชุดย่อย
  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ 

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้ง 3 คณะ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนดไว้ในแผนงานเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ และภายหลังเสร็จสิ้น 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง เลขานุการจะจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทุกคน เพื่อให้

กรรมการได้รับทราบการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รวมทั้งความคืบหน้าของกิจกรรม ตลอดจนการติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด “การรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย” 

ไว้เป็นระเบียบวาระที่แน่นอนในการประชุมรายไตรมาส เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบโดยตรง  

  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้เพิ่มข้อความใน

บทบัญญัติว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะที่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากเดิมที่ระบุให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เป็นให้

เพิ่มข้อความต่อท้ายดังนี้ “ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้

แก้ไขบทบัญญัติว่าด้วย “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “บทบาท หน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ด้วยการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งให้เป็นการ

ครบวาระพร้อมกันทั้งคณะ รวมทั้งให้ปรับการเริ่มต้นรอบระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหาฯ โดยกำหนดรอบการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 เป็นต้นไป  

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
  คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 2 คน มีหน้าที่

บริหารงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ “อำนาจ

ดำเนินการ” อันเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปสู่คณะ

กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหารในระดับรองลงมา 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 

4 คน รับผิดชอบในภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ภารกิจหลักที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ดูแล

กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

ดูแลให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

และค่าสอบบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบ

ถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

2. พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการของ บริษัทฯ พิจารณา

และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3. ดูแลสอบทานให้การบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี 

4. ดูแลสอบทานให้มีระบบงานด้านควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 

5. สอบทานและให้การสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ และแสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมิน

การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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6. กำกับและให้การสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการทำงาน 

7. พิจารณา กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

8. ดูแลสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

9. ดูแลสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม 

10. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

11. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน และมีการ

ติดตามว่าทางผู้เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและภายในระยะเวลาที่รับได้ 

12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ มารายงาน นำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัด

ส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น 

13. ทบทวนแก้ไขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และนำเสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผย

ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 

15. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญหรือว่าจ้างผู้ชำนาญการมาเป็นที่ปรึกษาได้

16. ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้  

  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ประธาน และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและระบบ รวมทั้งกรอบวงเงินและงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไปจนถึงผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

  ในปี 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ครอบคลุม

การสรรหากรรมการทั้งในส่วนของกรรมการที่ครบวาระและบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี และได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดย่อยนี้ เป็น “คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ต่อมาในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคม

ของภาคธุรกิจ [Corporate Social Responsibility - CSR] เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในสังคม 

เริ่มตั้งแต่การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และการ

ดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

อีกหน้าที่หนึ่ง รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณสำหรับโครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

ของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกรอบเวลาและแผนงานที่กำหนด

ไว้ โดยปัจจุบัน สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน 

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
1. กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณา 

2. พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจาก

เหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ 

3. พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

4. พิจารณาโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการจนถึงผู้บริหารระดับ 10 

5. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณขึ้นค่าจ้าง และการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของพนักงานทั้งบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

6. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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4. การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด และนอกเหนือไปจากการจัดประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนงาน และ

ประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำปี รวมทั้งประเมินผลสำเร็จของแผนงานในระหว่างปี และทำการทบทวนในกรณีที่เกิดปัญหา

ข้อขัดข้องใด ๆ 

  ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในการ

ประชุมที่ผ่านมา กรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง 

  การประชุมคณะกรรมการได้มีการนัดหมายวันและเวลาประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าสำหรับทั้งปี รวมทั้งกำหนด

ระเบียบวาระหลักอย่างชัดเจนสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง โดยกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมได้ 

กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่าง ๆ เอกสารที่นำเสนอมี 

รูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ง่ายต่อการพิจารณา โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ใช้เวลาในการ

ประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อการประชุมแต่ละครั้ง  

  ผู้บริหารระดับสูงที่มิใช่กรรมการแต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนใน

การออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ และกรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการงานประจำวันของบริษัทฯ 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ 

คณะกรรมการ สามารถประเมินโดยเทียบเคียงกับแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการ

ในเกณฑ์ที่ดีอย่างค่อนข้างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในปี 2554 เป็นผลจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรง เป็น

เหตุสุดวิสัยและเหนือความคาดหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล 

ทุกประการ 

6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะ

กรรมการชุดย่อยทุกคณะ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

มากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นตามภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

  ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบ

เทียบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับ กับผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนที่จัดทำขึ้นเป็นรายปีโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์

ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ [Accountability and Responsibility] รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้

รับจากกรรมการแต่ละคน 

  ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วยเงินรางวัลประจำปี และค่าตอบแทนรายเดือน หรือรายครั้งของ

การประชุมตามที่กำหนดไว้สำหรับประเภทของคณะกรรมการชุดย่อย และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดง

รายละเอียดผลตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี  

  ในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการจากผลประกอบการปี 2554 ซึ่งประสบภาวะ

ขาดทุน อันเป็นผลจากการประมาณการ และการรับรู้ความเสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์อุทกภัยในงวดบัญชีปี 2554 ตาม 

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ 
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  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนของประธาน 

คณะกรรมการบริหารจำนวน 100,000 บาทต่อเดือน เป็นให้ได้รับเดือนละ 125,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากได้พิจารณาว่าประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแนวทาง

ธุรกิจ ติดตามการทำงานและการรายงานผล ในลักษณะของการมีส่วนร่วมบริหารจัดการค่อนข้างมาก เป็นรูปแบบการทำงาน

กึ่งผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ดี ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ 

ไม่ขอรับค่าตอบแทนส่วนที่เพิ่ม เนื่องจากได้พิจารณาว่าผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังไม่เป็นปกติ  

จึงขอรับในอัตราเดิมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

  ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลกรรมการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารได้แสดงความประสงค์ต่อที่ประชุมทั้ง 2 ครั้งว่าในฐานะกรรมการผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระ- 

มหากษัตริย์ จึงไม่ขอรับเงินรางวัลกรรมการดังกล่าว  

  ต่อมา ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

  ในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารซึ่งทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไป

จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตามเกณฑ์บรรทัดฐานที่เป็นรูปธรรมและบ่งชี้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าร่วมกัน 

  นอกเหนือจากปัจจัยผลประเมินการปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูงแต่ละรายแล้ว การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทฯ จะพิจารณาควบคู่ไปกับผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ และอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการจ่ายของธุรกิจ

ประเภทเดียวกันที่มีขนาดของกิจการใกล้เคียงกัน โดยผลการพิจารณาดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และ

สนับสนุนให้คณะกรรมการและเลขานุการเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ 

  ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารสำหรับกรรมการใหม่ แนะนำลักษณะธุรกิจ ทิศทางและเป้าหมาย

ทางธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

  ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ

พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจและเพิ่มความรอบรู้ในด้านการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และมีคุณธรรม 

โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ 

ที่กำหนด บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการตาม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against corruption [CAC]” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นใน

การต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี

และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 และ 
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บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น [Anti-Corruption Policy] ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส 

[Whistle Blowing] รวมถึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น กำหนดให้ทุกคนในบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้อง

ไม่เรียกร้อง ไม่ยินยอม ไม่จ่าย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และจะไม่ลด

ตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจก็ตาม ทั้งนี้นโยบายครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึง 

คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

  กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 

มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี มีการสอบทานการปฏิบัติ ตลอดจนทบทวนแนวทาง 

การปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด

ของกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริต

คอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ้าง กรณีที่จำเป็น 

  บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทำเข้าข่ายทุจริตและ

คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายหรืออีเมล fraud_corruption@deves.co.th

ซึ่งจะส่งตรงมาที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การร้องเรียนมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะแจ้งด้วย 

วิธีใดก็ตาม จะไม่เปิดเผยและรักษาความลับ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับเพื่อปกป้องผู้ให้ข้อมูล

หรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู้ทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

เป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการ

กระทำนั้นผิดกฎหมาย 

 คำนิยามและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

  “คอร์รัปชั่น [Corruption]” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้  

ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐและ

เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษา

ไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งงานด้านธุรกิจ ความได้เปรียบการแข่งขัน หรือเพื่อรักษาไว้ 

ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ 

  “การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วม

หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะ

พลเมืองที่ดีในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดง

พลังทางการเมืองในนามตนเองได้อย่างอิสระและเป็นส่วนตัว แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ

  “การให้เงินสนับสนุน/เงินบริจาคเพื่อการกุศล” การให้เงินสนับสนุน/เงินบริจาคเพื่อการกุศลตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 

ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการโดยระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น เงินสนับสนุน/เงินบริจาคที่จ่ายต้องมี

วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการพิจารณาตามอำนาจดำเนินการอย่างโปร่งใส 

ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน มีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ และ

ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติที่สามารถสอบทานการใช้เงิน ควบคุม และอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ รวมถึงประเมินผลและ

ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่า การใช้เงินสนับสนุน/เงินบริจาค

เพื่อการกุศลนั้น มิได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
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  “การให้/รับของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง” และการใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำ

ได้ แต่ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจ หรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 

 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 

1. การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจ

มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมถึงการเฝ้าติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

2. แนวปฏิบัติการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำหนดแนวทางไว้

ดังนี้ 

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม 

ระบบงานสำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 

2.2 จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของ 

บริษัทฯ โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส รวมทั้งกำหนด

มาตรการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง 

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ 

กำหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

3.1 กำหนดให้สำนักตรวจสอบทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการตรวจสอบและ

ประเมินระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 กำหนดให้สำนักกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิผล และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ 

3.3 หากข้อมูลจากข้อร้องเรียนหรือผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีรายการหรือการกระทำใด 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน

การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแส ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น อีเมล

อินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้ารับทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อบรมความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตามโครงการ “องค์กรคุณธรรม” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีพฤติกรรมการทำงานที่ดี สามารถน้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้

เป็นพลังในการขับเคลื่อนและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร และนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้

กำหนดคุณธรรมเป้าหมายไว้ 3 ประการคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีวินัย เพื่อให้สอดประสานกับโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ 
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ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ
 ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการในปี2560[บาท]

	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหา	 เงินรางวัล	 รวม	
	 บริษัทฯ	 บริหาร	 ตรวจสอบ	 และกำหนดค่าตอบแทน	

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 450,000    485,898 935,898 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 300,000   100,000 325,898 725,898 

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ 300,000 360,000   325,898 985,898 

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 300,000  300,000 70,000 325,898 995,898 

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 300,000   70,000 325,898 695,898 

นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ 300,000  240,000  325,898 865,898 

นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ 300,000    325,898 625,898 

นายอารักษ์ สุนทรส     255,122 255,122 

นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ 300,000  240,000  325,898 865,898 

ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร 300,000   70,000 325,898 695,898 

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 300,000  240,000  325,898 865,898 

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน 148,334     148,334 

นายชูศิริ คัยนันทน์ 148,334     148,334 

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ 300,000 300,000   325,898 925,898 

รวม 3,746,668 660,000 1,020,000 310,000 4,000,000 9,736,668 


หมายเหตุ 1. นายอารักษ์ สุนทรส ถึงแก่กรรมและพ้นสภาพการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 

 2. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน และนายชูศิริ คัยนันทน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 



 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่คณะกรรมการ และในปี 2560 

กรรมการและผู้บริหารไม่มีการถือครองหุ้นบริษัทฯ 



51บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

การประชุมคณะกรรมการ
จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ในปี	�560	[มีการประชุมรวม	�	ครั้ง]	

 ชื่อ	 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
1 ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 6/7    

2 นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม  6/7    

3 นายอวิรุทธ์  วงศ์พุทธพิทักษ์  5/7    

4 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  6/7    

5 นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์  7/7    

6 นายวีระศักดิ์  โตกะคุณะ  7/7    

7 นายนะเพ็งพาแสง  กฤษณามระ  7/7    

8 นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์  5/7    

9 ดร. ชาญชัย  มุสิกนิศากร  7/7    

10 นายศักดิ์  เอื้อชูเกียรติ  7/7    

11 นางสาวสุภาภรณ์  ตรีแสน  3/7    

12 นายชูศิริ  คัยนันทน์  3/7    

13 นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย์  7/7    

หมายเหตุ : นางสาวสุภาภรณ์  ตรีแสน และนายชูศิริ  คัยนันทน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

	
จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี	�560	[มีการประชุมรวม	1�	ครั้ง]	

	 ชื่อ	 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
 1 นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 12/12    

 2 นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์  11/12    

	
จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี	�560	[มีการประชุมรวม	�	ครั้ง]	

 ชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
 1 นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4    

 2 นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์  4/4    

 3 นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ  4/4    

 4 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  4/4    

	
จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี	�560	[มีการประชุมรวม	�	ครั้ง]	

 ชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
 1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4    

 2 ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร  4/4    

 3 นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  4/4    

 4 นายมนตรี มงคลสวัสดิ์  4/4    
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การจัดสรรผลกำไร
คณะกรรมการบริษัทฯ	ขอเสนอให้มีการจัดสรรผลกำไร	

(หน่วย : บาท) 

    �1	ธันวาคม	�560	 	�1	ธันวาคม	�559	

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา 245,859,821 175,164,588  

หัก - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (4,011,351) (907,442)  

กำไรสำหรับปี   265,648,397 202,602,675    

รวมกำไรเพื่อการจัดสรร 507,496,867 376,859,821  

การจัดสรรผลกำไร    

1. เงินปันผล   160,000,000  120,000,000  

2. สำรองตามกฎหมาย -  11,000,000  

3. สำรองทั่วไป -  -  

4. สำรองเพื่อขยายกิจการ -  -   

 รวมกำไรที่จัดสรร 160,000,000  131,000,000  

5. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 347,496,867 245,859,821  

 



 จึงเสนอขออนุมัติต่อท่านผู้ถือหุ้น    



5�บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	[มหาชน]	
 คณะกรรมการบรษิทั เทเวศประกนัภยั จำกดั [มหาชน] ไดแ้ตง่ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จำนวน 
4 ทา่น ดงันี ้
 1. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2. นางพรรณโสภิต  ลิขิตธรรมนิตย์ กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายวีระศักดิ์  โตกะคุณะ กรรมการตรวจสอบ 
 4. นายศักดิ์   เอื้อชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2560 มีการ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง และมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 1. การสอบทานให้บริษัทมีรายงานงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  • สอบทานรายงานงบการเงินประจำปี 2559 และรายไตรมาสที่ 1 - 3 ของปี 2560 โดยได้สอบถามรับฟังคำชี้แจงจาก 
   ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องความถูกต้องและเพียงพอ ในการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงิน 

   ความเห็น :คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานงบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้อง 
   ตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

 2. การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสม

  • ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจน 
   การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร ในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นที่สำคัญ 

   ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
   และเหมาะสม และมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

 3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • รับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงทางการค้าเป็นธุรกิจปกติ และสมเหตุสมผล 

   ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด 

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

  • พิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง
   นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย / นางสาวสมใจ คุณปสุต / นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
   ของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน 2.65 ล้านบาท

   ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง มีความเหมาะสม 

 5. อื่น ๆ

  • รับทราบสรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อ 
   บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  • สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแล 
   กิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย 
  • สอบทานให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริต ตามข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
   ในการต่อต้านการทุจริตหรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption [CAC] เพื่อเข้าสู่ 
   กระบวนการในการรับรอง [Certification Process] 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการ 
สอบทานรายการตา่ง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ รวมทัง้ได้ใหข้อ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะตามควร และเหน็วา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกำกบั
ดแูลทีด่ ีมกีารเปดิเผยขอ้มลูที่ครบถ้วน และเหมาะสม 

 
        
        [นายสมโภชน์ อินทรานุกูล] 
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
(หน่วย: ล้านบาท)

 �560	 �559	

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 

 สินทรัพย์รวม 11,094.01 15,520.55  

 หนี้สินรวม 8,336.37 12,903.41  

 ส่วนของเจ้าของ 2,757.64 2,617.14  

ผลประกอบการในรอบปี 

 เบี้ยประกันภัยรับ 4,644.18 4,602.36  

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 2,837.22   3,091.30  

 กำไรจากการรับประกันภัย  144.95   45.69  

 รายได้จากการลงทุน 137.68   142.55  

 รายได้อื่นสุทธิ 72.14   90.87  

 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 218.76   274.00  

 ภาษีเงินได้ 59.91   47.12  

 กำไรสำหรับปี 265.65   202.60   

อัตราส่วนทางการเงิน 

 อัตรากำไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ  5.72% 4.40% 

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น  9.63% 7.74% 

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  2.39% 1.31% 

 กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.31  4.05  

 มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) 55.15  52.34  

 จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 50.00   50.00 
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ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานปี2560
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ 2,837.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 254.1 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.2 และมีรายได้จากการลงทุน เท่ากับ 137.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 4.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4  

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหลัก 2 ประเภท คือค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่า

ใช้จ่ายในการรับประกันภัย จำนวน 2,811.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 146.4 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนจ่าย

โดยตรงลดลงจำนวน 181.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 23.6 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานมีจำนวน 218.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 55.2 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 

63.0 ล้านบาท  

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัย เท่ากับ 144.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.3 ล้านบาท จากปีก่อน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 217.2 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 265.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.0 ล้านบาท จากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 31.1  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 11,094.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28.5 สินทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ รายได้จาก

การลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่นๆ สินทรัพย์ของบริษัทฯ

ที่มีสาระสำคัญและมีสัดส่วนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ 

1. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อจำนวนรวม 4,114.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำนวน  

 4,476.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 52.1 เนื่องจากมีการปรับลดค่าสินไหมส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ

2. สินทรัพย์อื่นจำนวน 252.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำนวน 55.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

 อัตราลดลงร้อยละ 17.9  เนื่องจากเงินสำรองของโครงการประกันภัยข้าวนาปีลดลง 

 หนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8,336.4 ล้านบาท ลดลง 4,567.0 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 35.4 เนื่องจากการปรับลดสำรองค่าสินไหมของหนี้สินจากการประกันภัยลดลง 

 ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 2,757.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 140.5 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4
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รายงานและงบการเงิน	
บริษัทเทเวศประกันภัยจำกัด[มหาชน]

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	�1	ธันวาคม	�560	
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัด(มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ  

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  



เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของ        

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม 

ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 



ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยว

กับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 









รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล      

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้

เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่

เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ 









นงลักษณ์  พุ่มน้อย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4172 



บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 
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บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)  

 หมายเหตุ 2560   2559    

สินทรัพย์    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 222,856,246   284,381,864  

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 7  515,869,543   421,268,904  

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 8  17,313,315   25,905,681  

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 9 4,114,826,278   8,591,266,918  

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 10  156,151,317   120,769,305  

สินทรัพย์ลงทุน    

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 11  4,829,891,109   4,794,538,840  

 เงินให้กู้ยืม 12  3,721,879   4,679,666  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  76,401,976   79,593,322  

สิทธิการเช่า 14  20,065,081   21,903,372  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  72,235,444   45,263,153  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16  258,669,861   276,472,335  

เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า  553,544,197   546,983,401  

สินทรัพย์อื่น 17  252,460,262   307,527,021  

รวมสินทรัพย ์  11,094,006,508   15,520,553,782  

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     



61บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	



บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     

หนี้สิน     

หนี้สินจากการประกันภัย 18  6,479,983,245   11,116,075,775  

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 19  547,512,419   369,470,950  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   5,142,335   18,571,284  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20  71,412,789   62,946,875  

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า   885,229,675   939,601,450  

หนี้สินอื่น 21  347,085,974   396,744,813  

รวมหนี้สิน   8,336,366,437   12,903,411,147  

ส่วนของเจ้าของ    

ทุนเรือนหุ้น     

   ทุนจดทะเบียน     

      หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   500,000,000   500,000,000  

   ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว       

      หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   500,000,000   500,000,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   620,000,000   620,000,000  

กำไรสะสม     

   จัดสรรแล้ว     

      สำรองตามกฎหมาย   50,000,000   50,000,000  

      สำรองทั่วไป   970,000,000   970,000,000  

      สำรองเพื่อขยายกิจการ   111,563,781 111,563,781  

   ยังไม่จัดสรร    507,496,867   365,859,821  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ   (1,420,577)  (280,967) 

รวมส่วนของเจ้าของ   2,757,640,071   2,617,142,635  

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ   11,094,006,508   15,520,553,782  



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย: บาท)  

 หมายเหตุ 2560   2559    
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บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)  

 หมายเหตุ 2560   2559   

กำไรหรือขาดทุน:     

รายได้     

เบี้ยประกันภัยรับ   4,644,177,351   4,602,360,642   

หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ   (1,860,801,570)  (1,619,112,274)  

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ   2,783,375,781   2,983,248,368   

บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลดลงจากปีก่อน   53,848,547   108,048,587   

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ   2,837,224,328   3,091,296,955   

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ   338,059,853   186,366,504   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ   136,263,319   140,198,953   

กำไรจากเงินลงทุน   1,420,492   2,346,485   

กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม   56   (60)  

รายได้อื่น   72,404,770   97,412,173   

รวมรายได้   3,385,372,818   3,517,621,010   

ค่าใช้จ่าย    

ค่าสินไหมทดแทน   2,212,523,798   2,393,939,124   

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ   (491,667,764)  (499,942,844)  

ค่าสินไหมทดแทนโอนกลับสุทธิ 33.4  (7,896,740)  -   

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ   452,508,976   441,633,370   

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   675,315,991   651,726,265   

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 23  218,759,249   273,998,772   

ค่าใช้จ่ายอื่น   266,956   6,543,491   

รวมค่าใช้จ่าย   3,059,810,466   3,267,898,178   

กำไรก่อนภาษีเงินได้   325,562,352   249,722,832   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16  (59,913,955)  (47,120,157)  

กำไรสำหรับปี   265,648,397   202,602,675 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้   

     



6�บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	



(หน่วย: บาท)  

 หมายเหตุ 2560   2559    

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 16  

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย   (1,424,511)  (1,476,323)  

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้   284,901   295,265   

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง      

 - สุทธิจากภาษีเงินได้   (1,139,610)  (1,181,058)  

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 16  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   (5,014,189)  (1,134,302)  

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้   1,002,838   226,860   

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง      

 - สุทธิจากภาษีเงินได้   (4,011,351)  (907,442)  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป ี   (5,150,961)  (2,088,500)  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี   260,497,436   200,514,175   

กำไรต่อหุ้น 26   

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     

 กำไรสำหรับปี   5.31   4.05   

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    

   



บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท) 

       องค์ประกอบอื่นของ 

       ส่วนของเจ้าของ 

       ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุน 

     กำไรสะสม  จากการเปลี่ยนแปลง 

 ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า  จัดสรรแล้ว   มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - รวมส่วนของ 

 และชำระแล้ว หุ้นสามัญ สำรองตามกฎหมาย สำรองทั่วไป สำรองเพื่อขยายกิจการ ยังไม่จัดสรร สุทธิจากภาษีเงินได้ เจ้าของ   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  500,000,000   620,000,000   39,000,000   970,000,000   111,563,781   355,164,588   900,091   2,596,628,460  

กำไรสำหรับปี   -   -   -   -   -  202,602,675   -   202,602,675  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี  -   -   -   -   -   (907,442)  (1,181,058)  (2,088,500) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -   -   -   -   -  201,695,233   (1,181,058)  200,514,175  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)  -   -   -   -   -   (180,000,000)  -   (180,000,000) 

สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22)  -   -   11,000,000   -   -   (11,000,000)  -   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 500,000,000   620,000,000   50,000,000   970,000,000  111,563,781   365,859,821   (280,967)  2,617,142,635  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  500,000,000   620,000,000   50,000,000   970,000,000   111,563,781   365,859,821   (280,967)  2,617,142,635  

กำไรสำหรับปี   -   -   -   -   -   265,648,397   -   265,648,397  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี  -   -   -  -   -   (4,011,351)  (1,139,610)  (5,150,961) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  -   -   -   -   -   261,637,046   (1,139,610)  260,497,436  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)  -   -   -   -   -   (120,000,000)  -   (120,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  500,000,000   620,000,000   50,000,000   970,000,000   111,563,781   507,496,867   (1,420,577)  2,757,640,071  



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



65บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	



(หน่วย: บาท)  

 หมายเหตุ 2560   2559    

บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน   

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง  4,405,976,854   4,230,447,777   

เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (936,511,603)  (812,534,378)  

ดอกเบี้ยรับ  148,194,071   143,692,311   

รายได้อื่น  72,367,480   95,126,490   

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง  (2,014,922,507)  (1,951,920,685)  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง  (203,386,957)  (223,900,292)  

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง  (386,086,299)  (379,770,315)  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  (679,687,088)  (647,162,745)  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  (200,829,581)  (351,911,957)  

ค่าใช้จ่ายอื่น  (266,956)  (6,543,491)  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (54,252,691)  (70,885,137)  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์  (38,694,618)  166,315,894   

เงินให้กู้ยืม  957,786   1,867,751  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน   112,857,891   192,821,223   

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน   

ขายอุปกรณ์  38,785   2,298,801   

ซื้ออุปกรณ์  (22,180,404)  (33,639,908)  

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (32,241,890)  (31,472,166)  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (54,383,509)  (62,813,273)  

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินปันผลจ่าย  (120,000,000)  (180,000,000)  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (120,000,000)  (180,000,000)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิ  (61,525,618)  (49,992,050)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  284,381,864   334,373,914  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นป ี  222,856,246   284,381,864   



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีสำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการรับประกันวินาศภัย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของ    

บริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 97 และ 99 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตาม

วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่ง

เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงาน

เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่          

1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการ

เงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
�.1	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน	

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน

ที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า

เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้

แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

�.�	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต	
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน

ที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

เมื่อนำมาถือปฏิบัติ 



บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 



6�บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
�.1	 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย	

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญา 

ประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) 

โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกัน

ภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่นั้น

จะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญา

หากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าว

เป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัย มีความ

เสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาของเครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น  

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภท

เป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ 

หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุนเมื่อวันเริ่มต้นสัญญา จะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมา หาก

พบว่าบริษัทฯรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากการทำสัญญาดังกล่าว 

�.�	 การรับรู้รายได้	
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ 

เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของ

กรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามจำนวนที่ระบุ

ไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเบี้ยประกันภัยรับเป็นรายการรับล่วงหน้าและทยอย

รับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ 

(ข)  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในปีที่ได้ให้บริการ 

ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการรับล่วงหน้า 

และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

(ค) รายได้จากการลงทุน 

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมี

สิทธิในการรับเงินปันผล 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระ 

(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
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�.�	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย	
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย 

เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกัน

ภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

ในกรณีที่เป็นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้าโดยทยอยรับรู้เป็น 

ค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

(ข) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงาน

แล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุง 

ค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วย 

ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจาก 

ผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหม

ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท

ประกันภัยต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง 

(ค) ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 

ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 

โดยประมาณขึ้นตามสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง และแสดงเป็นรายการหัก

จากค่าสินไหมทดแทน 

(ง) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 

ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายและค่าบำเหน็จสำหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายจ่ายเป็นรายการ

จ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

(จ) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และให้ 

รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

(ฉ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 

โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

�.�	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 
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�.5	 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยบริษัทฯ บันทึก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน 

และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

�.6	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและค่าเผื่อการด้อยค่า	
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญา

ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ โดยสินทรัพย์จากการ

ประกันภัยต่อจะเกิดการด้อยค่าเมื่อมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์จากการ

ประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก และทำให้บริษัทฯอาจไม่ได้รับชำระเงินตามเงื่อนไขของสัญญาและผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ 

บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

�.�	 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	
(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่วางไว้จากการรับ

ประกันภัยต่อ 

 เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการ

ค้างรับอื่น ๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะ

ปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้จากการ 

เอาประกันภัยต่อ 

 เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ ให้กับบริษัทประกัน

ภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้า

เงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้  

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 

(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จาก

สินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน 

�.8	 สินทรัพย์ลงทุน	
4.8.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกใน

ส่วนของกำไรหรือขาดทุน  

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าว

บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 
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(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมถึงที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

ตัดจำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัด

จำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจาก 

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี 

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่า

ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดัง

กล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของ

เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วน

ของกำไรหรือขาดทุน  

4.8.2 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมสำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะ

เรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและ

มูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

�.9	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา	
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี และ 20 ปี 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 3 ปี และ 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือ

ขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 
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�.10	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะ

เวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี และ 10 ปี 

ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 

�.11	สิทธิการเช่า	
บริษัทฯทำสัญญาเช่าอาคารกับผู้ให้เช่าโดยจ่ายเงินกินเปล่าหรือเงินล่วงหน้าค่าเช่าเพื่อให้ได้สิทธิในการเช่าอาคาร และเมื่อครบ

กำหนดอายุการเช่า กรรมสิทธิ์ของอาคารยังเป็นของผู้ให้เช่าเดิม บริษัทฯ(ผู้เช่า) มิได้รับการโอนส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผล

ตอบแทนทั้งหมดของทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่ บริษัทฯจึงจัดประเภทสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน และบันทึกเงิน

จ่ายล่วงหน้าดังกล่าวเป็นสิทธิการเช่าและตัดจำหน่ายไปตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี โดยบริษัทฯจะประเมินการด้อยค่าของสิทธิการ

เช่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่อาจทำให้เกิดการด้อยค่าทุกรอบระยะเวลารายงาน 

�.1�	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมโดย

บริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มี

อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุม

การดำเนินงานของบริษัทฯ 

�.1�	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และสำรองเบี้ยประกันภัย 

สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้อง 

ค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการ

สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  

ประมาณการสำรองสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ 

ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะ

เวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

ค่าสินไหมทดแทน โดยหักมูลค่าซากและการรับคืนอื่น ๆ ผลต่างของประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่คำนวณได้สูงกว่า 

ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ 

(Incurred but not reported claim: IBNR) 

สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
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(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้ 

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว,  -  ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัย 

 การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา  เริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯยังคงให้ความคุ้มครอง 

 คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน  แก่ผู้เอาประกันภัย 

การประกันภัยอื่น -  วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า) 

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากการเอาประกันภัยต่อคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอด

อายุของสัญญากรมธรรม์ 

(ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

บริษัทฯใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิง

จากข้อมูลในอดีต 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง 

ไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้

ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน 

�.1�	สัญญาเช่าระยะยาว	
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวน

เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะ

ยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด

ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า 

�.15	เงินตราต่างประเทศ	
บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัว

เงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

�.16	การด้อยค่าของสินทรัพย์	
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น     

ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  
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บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้

หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับ

รู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตาม

บัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที  

�.1�	ผลประโยชน์พนักงาน	
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ผลประโยชน์วันลาของพนักงานและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด

รายการ 

ผลประโยชน์วันลาของพนักงานคำนวณโดยใช้วิธีประมาณการอย่างง่าย โดยมีข้อสมมติว่าพนักงานที่มีวันลาจะใช้วันลาทั้งหมด

ภายในปีถัดไป 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้

เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชย 

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน  

บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ      

พนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

�.18	ภาษีเงินได้	
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ    

ตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น 
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บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่า

ตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ    

ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของเจ้าของ  

�.19	ประมาณการหนี้สิน	
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่า

ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

�.�0	การวัดมูลค่ายุติธรรม	
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้อง

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ 

ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม

นั้นให้มากที่สุด  

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ

ตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล

ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการที่สำคัญมีดังนี้ 

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับ

โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ใน

สภาวะปัจจุบัน 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า

ดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณีและ 

ลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น  

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนจากกการด้อยค่าจากบริษัทประกันภัยต่อแต่ละราย โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่   

ส่งผลทำให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง 

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการ

ประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต 

สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อ 

สมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้

ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี

สาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ    

ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่

เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็น

ต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหา

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ

จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้นได้ ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่า

บริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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การจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อ 

ในการพิจารณาเพื่อจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อตามคำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯต้องทดสอบสัญญา

ประกันภัยต่อว่าเป็นสัญญาที่รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ โดยใช้วิธีการ 

ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาศัยข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลค่าสินไหมในอดีตและข้อสมมติอื่นๆ ซึ่งฝ่ายบริหารจำเป็นต้อง 

ใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าว 

สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณา

สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น

แล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐาน

สากลในการประมาณการ  

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ ปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหม

ทดแทน อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ เป็นต้น และในการ

ประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที่สุดในขณะนั้น ซึ่งเป็นการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกับที่ได้ประมาณการไว้ 

สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด 

สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุด

ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำรองดัง

กล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ

สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง

ในจำนวนพนักงาน เป็นต้น 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก 

ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 เงินสด   4,570,491 3,779,578 

 เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน 218,285,755 280,602,286 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222,856,246 284,381,864 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 1.00 ต่อปี และได้นำเงินฝาก

ธนาคารจำนวน 6.6  ล้านบาท (2559: 6.2 ล้านบาท) ไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

ในนามของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 
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7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงโดยจำแนกอายุตาม 

เงินต้นที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 419,931,313 344,441,059 

 ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 36,978,229 28,980,004 

 ค้างรับ 31 - 60 วัน 24,519,108 23,963,122 

 ค้างรับ 61 - 90 วัน 6,713,490 3,969,154 

 ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 29,437,706 21,925,919 

 รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 517,579,846 423,279,258 

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,710,303) (2,010,354) 

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 515,869,543 421,268,904 



บริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดรับชำระ 

บริษัทฯได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป 

8. รายได้จากการลงทุนค้างรับ
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 รายได้จากการลงทุนค้างรับ 17,728,836 26,321,202 

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (415,521) (415,521) 

 รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ 17,313,315 25,905,681 

9. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากประกันภัยต่อ   

 สำรองค่าสินไหมทดแทน 3,430,501,481 8,176,910,996 

 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 787,510,112 580,515,335 

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (103,185,315) (166,159,413) 

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 4,114,826,278 8,591,266,918 



ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.4 ในปี 2560 ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาจาก    

ผู้เอาประกันภัยสำหรับคดีฟ้องร้องบางส่วนที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบริษัทฯ ดังนั้นผลของคดีจึงถึงที่สุด ทำให้บริษัทฯไม่ต้องจ่าย

ค่าความเสียหาย บริษัทฯจึงได้บันทึกรายการโอนกลับสำรองค่าสินไหมส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญที่เกี่ยวข้องจำนวน 4,781 ล้านบาท และ 63 ล้านบาท ตามลำดับ 
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10.ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 เงินค้างรับจากประกันภัยต่อ 156,151,317 120,769,305 

 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 156,151,317 120,769,305 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระแสดงได้

ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 84,291,212 87,577,960 

 ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน     66,489,548 25,960,655 

 ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี 1,168,744 6,956,735 

 ค้างรับเกินกว่า 2 ปี 4,201,813 273,955 

 รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 156,151,317 120,769,305 

11.เงินลงทุนในหลักทรัพย์
11.1	จำแนกตามประเภทเงินลงทุน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำแนกตามประเภทเงินลงทุนได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 เงินลงทุนเพื่อค้า 1,432 1,376 

 เงินลงทุนเผื่อขาย 1,335,062,761 642,792,653 

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 3,488,865,133 4,144,508,901 

 เงินลงทุนทั่วไป 5,961,783 7,235,910 

 รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 4,829,891,109 4,794,538,840 



โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (หน่วย: บาท) 

 2560 2559

  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

  ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม  

 เงินลงทุนเพื่อค้า    

 ตราสารทุน 805 1,432 805 1,376 

 บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 627 - 571 - 

 รวมเงินลงทุนเพื่อค้า 1,432 1,432 1,376 1,376 
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  (หน่วย: บาท) 

 2560 2559

  ราคาทุน/  ราคาทุน/  

  ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 

 









 เงินลงทุนเผื่อขาย    

 หน่วยลงทุน 1,336,838,483 1,335,062,761 643,143,864 642,792,653 

 หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,775,722) - (351,211) - 

 รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 1,335,062,761 1,335,062,761 642,792,653 642,792,653 

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด    

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,381,619,110  861,729,912  

 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 664,694,823  840,227,789  

 เงินฝากสถาบันการเงิน 1,449,651,200  2,449,651,200  

 รวม   3,495,965,133  4,151,608,901  

 หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,100,000)  (7,100,000)  

 รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ 3,488,865,133  4,144,508,901  

 เงินลงทุนทั่วไป    

 ตราสารทุน 7,327,910  7,327,910  

 หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,366,127)  (92,000)  

 รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 5,961,783  7,235,910 

 

11.�	ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้	
 (หน่วย: บาท) 

  2560

   ครบกำหนด     

  น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม  

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด     

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ    

  พันธบัตรรัฐบาลไทย - 14,023,818 537,595,289 551,619,107 

  หุ้นกู้  - 530,000,000 300,000,003 830,000,003 

  รวม - 544,023,818 837,595,292 1,381,619,110 

 ตราสารหนี้เอกชน    

  หุ้นกู้  7,100,000 285,594,823 372,000,000 664,694,823 

  รวม 7,100,000 285,594,823 372,000,000 664,694,823 

  หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,100,000) - - (7,100,000) 

  รวม - 285,594,823 372,000,000 657,594,823 

 เงินฝากสถาบันการเงิน    

  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 949,651,200 500,000,000 - 1,449,651,200 

  รวม 949,651,200 500,000,000 - 1,449,651,200 

 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธ ิ 949,651,200 1,329,618,641 1,209,595,292 3,488,865,133 
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 (หน่วย: บาท) 

  2559

   ครบกำหนด     

  น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม  

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด     

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ    

  พันธบัตรรัฐบาลไทย 9,997,476 14,043,225 537,689,208 561,729,909 

  หุ้นกู้  - - 300,000,003 300,000,003 

  รวม 9,997,476 14,043,225 837,689,211 861,729,912 

 ตราสารหนี้เอกชน    

  หุ้นกู้  252,314,799 215,912,990 372,000,000 840,227,789 

  รวม 252,314,799 215,912,990 372,000,000 840,227,789 

  หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,100,000) - - (7,100,000) 

  รวม 245,214,799 215,912,990 372,000,000 833,127,789 

 เงินฝากสถาบันการเงิน    

  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 1,699,651,200 750,000,000 - 2,449,651,200 

  รวม 1,699,651,200 750,000,000 - 2,449,651,200 

 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ 1,954,863,475 979,956,215 1,209,689,211 4,144,508,901 



11.�	ส่วนเกิน	(ต่ำกว่า)	ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนต้นปี (280,967) 900,091 

 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี   

  ตีมูลค่าลดในระหว่างปี (4,119,130) (3,822,808) 

  หัก: กำไรที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 2,694,619 2,346,485 

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) (1,424,511) (1,476,323) 

  หัก: ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 284,901 295,265 

  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน) (1,139,610) (1,181,058) 

 ส่วนต่ำกว่าทุนปลายปี (1,420,577) (280,967) 



11.�	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้นำพันธบัตรและเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 3.2 ล้านบาท (2559: 3.2 ล้านบาท) ไปวางไว้

เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันในกรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหาและเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันการออก

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 49.8 ล้านบาท (2559: 41.8 ล้านบาท) ได้ถูกนำไปวางเป็น     

หลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์พันธบัตรรัฐบาลมีราคาทุนจำนวน 369.3 ล้านบาท 

(2559: 369.4 ล้านบาท) เป็นหลักทรัพย์ประกันและเป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และ 30
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12.เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
1�.1	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยจำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ย

ที่ค้างชำระแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560

 ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

  ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย  

 ระยะเวลาค้างชำระ เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ รวม  

 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 1,573,108 1,026 2,148,771 772 3,721,879 1,798 3,723,677 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,573,108 1,026 2,148,771 772 3,721,879 1,798 3,723,677 



(หน่วย: บาท) 

 2559

 ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

  ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ย  

 ระยะเวลาค้างชำระ เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ รวม  

 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 2,636,391 1,430 2,043,275 604 4,679,666 2,034 4,681,700 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 2,636,391 1,430 2,043,275 604 4,679,666 2,034 4,681,700 



1�.�	เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

  โครงการ หลักประกัน วงเงิน อัตราดอกเบี้ย    

 เงินกู้กรณีฉุกเฉิน บุคคล ไม่เกิน 5 หรือ 10 เท่าของเงินเดือนขึ้นอยู่ ร้อยละ 0.5 ต่อปีบวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

    กับอายุงาน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  ประจำประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี 

 เงินกู้เคหะสงเคราะห์ ที่ดิน วงเงินแรกไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนแต่ ร้อยละ 2 ต่อปีบวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 

  และ/หรือ  ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ  ประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี 

  สิ่งปลูกสร้าง  80 ของราคาประเมินหลักประกัน   

   วงเงินที่สอง วงเงินที่ไม่เกิน 60 เท่าของ ร้อยละ 0.5 ต่อปีบวกอัตราดอกเบี้ยลูกค้า 

    เงินเดือนและเกิน 1.2 ล้านบาท และไม่เกิน  รายใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR) 

    ร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกัน  

   ทั้งนี้วงเงินแรก และวงเงินที่สองรวมกัน 

    ต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท 

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
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13.ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท) 

  อาคารและส่วน เครื่องตกแต่งและ  งานระหว่าง 

 ที่ดิน ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน      
 1 มกราคม 2559 11,088,422 136,277,714 170,096,930 37,931,713 1,585,174 356,979,953 
 ซื้อเพิ่ม - 1,975,318 22,242,958 - 9,704,335 33,922,611 
 โอนเข้า/ออก - 3,475,469 186,916 - (3,662,385) - 
 จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - (4,602,710) (5,797,715) (282,702) (10,683,127) 
 31 ธันวาคม 2559 11,088,422 141,728,501 187,924,094 32,133,998 7,344,422 380,219,437 
 ซื้อเพิ่ม -     984,898 10,180,671 - 11,014,835 22,180,404 
 โอนเข้า/ออก - 5,755,510 13,200,620 - (18,956,130) - 
 จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - (20,517,080) - - (20,517,080) 
 รายการปรับปรุงบัญชี - (160,000) - - 1,026,320 866,320 
 31 ธันวาคม 2560 11,088,422 148,308,909 190,788,305 32,133,998 429,447 382,749,081 
 ค่าเสื่อมราคาสะสม      
 1 มกราคม 2559 - 115,738,452 136,212,045 37,931,704 - 289,882,201 
 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 6,555,137 14,576,082 - - 21,131,219 
 ค่าเสื่อมราคาสะสม       
  ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - (4,589,597) (5,797,708) - (10,387,305) 
 31 ธันวาคม 2559 - 122,293,589 146,198,530 32,133,996 - 300,626,115 
 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 6,676,968 19,565,029 - - 26,241,997 
 ค่าเสื่อมราคาสะสม       
  ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - (20,515,586) - - (20,515,586) 
 รายการปรับปรุงบัญชี - 72,206 (77,627) - - (5,421) 
 31 ธันวาคม 2560 - 129,042,763 145,170,346 32,133,996 - 306,347,105 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
 31 ธันวาคม 2559 11,088,422 19,434,912 41,725,564 2 7,344,422 79,593,322 
 31 ธันวาคม 2560 11,088,422 19,266,146 45,617,959 2 429,447 76,401,976 
 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี      
 2559      21,131,219 
 2560      26,241,997 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 214 ล้านบาท (2559: 223 ล้านบาท) 













8�บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	

14.สิทธิการเช่า
(หน่วย: บาท) 

 สิทธิการเช่าอาคาร  

 ราคาทุน

 31 ธันวาคม 2559  70,479,640 

 31 ธันวาคม 2560  70,479,640 

 ค่าตัดจำหน่ายสะสม 

 31 ธันวาคม 2559  48,576,268 

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี  1,838,291 

 31 ธันวาคม 2560  50,414,559 

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 31 ธันวาคม 2559  21,903,372 

 31 ธันวาคม 2560  20,065,081 



15.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: บาท) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม  

 ราคาทุน   

 1 มกราคม 2559 81,566,021 2,892,800 84,458,821 

 ซื้อเพิ่ม  3,659,447 27,812,720 31,472,167 

 โอนเข้า/ออก 11,240,800 (11,240,800) - 

 31 ธันวาคม 2559 96,466,268 19,464,720 115,930,988 

 ซื้อเพิ่ม  5,946,040 26,295,850 32,241,890 

 โอนเข้า/ออก 25,524,900 (25,524,900) - 

 รายการปรับปรุงบัญชี 160,000 (1,026,320) (866,320) 

 31 ธันวาคม 2560 128,097,208 19,209,350 147,306,558 

 การตัดจำหน่ายสะสม   

 1 มกราคม 2559 68,213,235 - 68,213,235 

 ค่าตัดจำหน่าย 2,454,600 - 2,454,600 

 31 ธันวาคม 2559 70,667,835 - 70,667,835 

 ค่าตัดจำหน่าย 4,397,858 - 4,397,858 

 รายการปรับปรุงบัญชี 5,421 - 5,421 

 31 ธันวาคม 2560 75,071,114 - 75,071,114 

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 31 ธันวาคม 2559 25,798,433 19,464,720 45,263,153 

 31 ธันวาคม 2560 53,026,094 19,209,350 72,235,444 

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี   

 2559    2,454,600 

 2560    4,397,858 
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16.ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:  

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 39,070,699 54,598,960 

 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 1,753,042 - 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ 

  การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 19,090,214 (7,478,803) 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 59,913,955 47,120,157 



จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559      

สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559

  รายได้   รายได้ 

 จำนวน (ค่าใช้จ่าย) จำนวนสุทธิ จำนวน (ค่าใช้จ่าย) จำนวนสุทธิ 

 ก่อนภาษี ภาษี จากภาษี ก่อนภาษี ภาษี จากภาษี 

 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า 

  เงินลงทุนเผื่อขาย (1,424,511) 284,901 (1,139,610) (1,476,323) 295,265 (1,181,058) 

 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (5,014,189) 1,002,838 (4,011,351) (1,134,302) 226,860 (907,442) 

 รวม (6,438,700) 1,287,739 (5,150,961) (2,610,625) 522,125 (2,088,500) 
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รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่      

31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 325,562,352 249,722,832 

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 

 จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 65,112,470 49,944,566 

 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 1,753,042 - 

 ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:   

  - รายได้ที่ได้รับยกเว้น (1,612,103) (71,661) 

  - ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 628,635 479,598 

  - ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (5,968,089) (3,232,346) 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 59,913,955 47,120,157 



ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 61,339,279 56,119,181 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 260,684 320,694 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 20,637,063 30,000,000 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี 2,253,126 2,301,078 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 1,513,532 1,698,863 

 สำรองค่าสินไหมทดแทน 152,093,313 151,792,294 

 สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน  (9,621,114) 3,023,995 

 ภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 15,271,866 13,480,882 

 สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 4,970,744 6,241,166 

 ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย 6,050,031 8,261,315 

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 355,144 70,242 

 อื่นๆ    3,546,193 3,162,625 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธ ิ 258,669,861 276,472,335 
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17.สินทรัพย์อื่น
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ลูกหนี้อื่น  17,514,302 25,155,199 

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,567,659) (8,494,313) 

 ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 9,946,643 16,660,886 

 ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี 89,950,838 69,061,482 

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,265,632) (11,505,391) 

 ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ 78,685,206 57,556,091 

 ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า  90,513,142 123,958,143 

 เงินมัดจำและเงินประกัน 33,606,042 28,680,140 

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 11,029,849 6,997,430 

 เงินวางไว้สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี 19,662,846 62,832,509 

 อื่นๆ    9,016,534 10,841,822 

 รวมสินทรัพย์อื่น 252,460,262 307,527,021 

18.หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559

 หนี้สินตาม หนี้สิน  หนี้สินตาม หนี้สิน 

 สัญญา ส่วนที่เอา  สัญญา ส่วนที่เอา 

 ประกันภัย ประกันภัยต่อ สุทธิ ประกันภัย ประกันภัยต่อ สุทธิ  

 สำรองค่าสินไหมทดแทน       

       - ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 4,271,082,301 (3,277,866,468) 993,215,833 8,986,425,569 (7,950,631,941) 1,035,793,628

   - ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 1,344,125 (49,449,698) (48,105,573) 75,239,616 (60,119,642) 15,119,974 

 สำรองเบี้ยประกันภัย       

  - สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 2,207,556,819 (787,510,112) 1,420,046,707 2,054,410,590 (580,515,335) 1,473,895,255 

 รวม  6,479,983,245 (4,114,826,278) 2,365,156,967 11,116,075,775 (8,591,266,918) 2,524,808,857 

	

18.1	สำรองค่าสินไหมทดแทน		
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ยอดคงเหลือต้นปี 9,061,665,185 8,847,639,211 

 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน 2,127,897,560 2,286,548,973 

 การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อน 97,017,649 127,048,776 

 การโอนกลับรายการสำรองค่าสินไหมทดแทนตามหมายเหตุ 33.4 (4,788,747,745) - 

 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (2,225,406,223) (2,199,571,775) 

 ยอดคงเหลือปลายปี 4,272,426,426 9,061,665,185 
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ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 33.4 ในปี 2560 ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาจากผู้เอาประกันภัยสำหรับ

คดีฟ้องร้องบางส่วนที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบริษัทฯ ดังนั้นผลของคดีจึงถึงที่สุด ทำให้บริษัทฯไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหาย บริษัทฯ

จึงได้บันทึกรายการโอนกลับสำรองค่าสินไหมทดแทนจำนวน 4,789 ล้านบาท  

18.�	สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ยอดคงเหลือต้นปี 2,054,410,590 2,279,367,706 

 เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี 4,644,177,351 4,602,360,642 

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในระหว่างปี (4,491,031,122) (4,827,317,758) 

 ยอดคงเหลือปลายปี 2,207,556,819 2,054,410,590 



18.�	ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน		
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน ก่อนปี 2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม  

 ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

  สัมบูรณ์สะสม:         

  - ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 9,516,152 2,749,699 1,197,241 1,411,299 2,102,930 2,252,446 2,205,967  

  - หนึ่งปีถัดไป 13,117,880 2,869,679 1,232,003 1,451,575 2,119,059 2,283,982   

  - สองปีถัดไป 14,199,417 1,867,400 1,175,030 1,340,777 2,000,639    

  - สามปีถัดไป 14,519,466 1,878,197 1,169,894 1,346,995     

  - สี่ปีถัดไป 14,741,078 1,872,618 1,171,476      

  - ห้าปีถัดไป 14,874,435 1,868,640       

  - หกปีถัดไป 10,196,150        

 ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

  สัมบูรณ์สะสม 10,205,150 1,868,640 1,171,476 1,346,995 2,000,999 2,195,428 2,273,443 21,062,131 

 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (7,332,594) (1,866,406) (1,161,468) (1,338,376) (1,965,267) (1,976,163) (1,266,928) (16,907,202) 

 รวม 2,872,556 2,234 10,008 8,619 35,732 219,265 1,006,515 4,154,929 

 รายการอื่น        117,497 

 รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน        4,272,426 
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน ก่อนปี 2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม  

 ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

  สัมบูรณ์สะสม:         

  - ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ 4,206,296 800,132 849,659 1,124,687 1,443,389 1,797,524 1,738,877  

  - หนึ่งปีถัดไป 4,114,712 830,919 915,035 1,151,493 1,520,635 1,868,443   

 - สองปีถัดไป 4,039,574 774,410 845,024 1,075,219 1,414,337    

  - สามปีถัดไป 4,033,793 775,255 845,248 1,077,989     

  - สี่ปีถัดไป 4,030,630 775,905 846,657      

  - ห้าปีถัดไป 4,032,000 775,949       

  - หกปีถัดไป 4,026,281        

 ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

  สัมบูรณ์สะสม 4,035,281 775,949 846,657 1,077,989 1,414,605 1,782,590 1,754,294 11,687,365 

 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (4,019,735) (774,665) (839,956) (1,073,054) (1,398,506) (1,692,532) (1,089,603) (10,888,051)

 รวม 15,546 1,284 6,701 4,935 16,099 90,058 664,691 799,314 

 รายการอื่น        42,611 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ     103,185 

 รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน        945,110 

	

18.�	วิธีการที่ใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน	
18.4.1 วิธีประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรง และรับประกันภัยต่อเฉพาะราย 

 บริษัทฯประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดังนี้ 

(1) วิธีบันไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

(2) วิธีเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและ 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 

(3) วิธีค่าคาดหวังอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR) 

ในการประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิด

ขึ้นแล้วก่อน หรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯพิจารณาและเลือกใช้วิธีบันไดลูกโซ่เป็นวิธีหลัก ส่วนเบอร์นฮุต

เตอร์ เฟอร์กูสันและวิธีคาดหวังอัตราส่วนสินไหมทดแทน (ELR) บริษัทฯเลือกใช้เป็นกรณีไปตามความเหมาะสมของข้อมูล 

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบสัดส่วน

บริษัทฯได้ใช้วิธีการอย่างง่ายในการประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) สำหรับการ

รับประกันภัยต่อตามสัญญาฯ โดยประมาณการขึ้นจากอัตราส่วนเดียวกันกับสัดส่วนสำรองต่อสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยัง

ไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ต่อสำรองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรงและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย 

18.4.2 วิธีประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment Expenses - ULAE)

บริษัทฯ ใช้วิธีของ Kittel ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน

ที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่งคำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นรวม ทั้งนี้ บริษัทฯได้แยก

การคำนวณแบ่งเป็นสองประเภทภัยหลักคือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์และประกันภัย

อื่นๆ  
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18.5	สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน	
18.5.1 ปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน

บริษัทฯคัดเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน (Loss Development Factors - LDF) โดยอิงเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง 

รูปแบบของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยทั่วไป ปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน

จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยสำหรับในการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ 

บริษัทฯยังได้พิจารณาถึงค่าเฉลี่ยต่างๆที่อาจไม่เหมาะสม เช่น ค่าเฉลี่ยนั้นไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดำเนิน

งานของบริษัทฯ ค่าเฉลี่ยนั้นไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการบิดเบือนโดยค่าสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ่ และค่าเฉลี่ยนั้น

แตกต่างจากแนวโน้มของอัตราส่วนในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอื่นๆในการคัดเลือกปัจจัยพัฒนาค่าสินไหมทดแทน 

(LDF) เพื่อให้ได้สำรองสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ที่สะท้อนถึงภาระหนี้สินของค่าสินไหมทดแทนใน

อนาคตของบริษัทฯได้อย่างเหมาะสม ณ วันที่ประเมิน 

18.5.2 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ของแต่ละประเภทการประกันภัยจำแนกตามไตรมาสอุบัติเหตุตามรูปแบบการพัฒนา

ของเบี้ยประกันภัยรับตามวิธีบันไดลูกโซ่ ซึ่งคำนวณจากค่าสินไหม ค่าทดแทนสมบูรณ์หารด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น 

รายได้ แยกเป็นประเภทการรับประกันภัย 

18.5.3 อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment Expenses  (ULAE))

เพื่อให้การตั้งสำรองครอบคลุมในส่วนของการบริหารจัดการสินไหม บริษัทฯจึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

ค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นของค่าสินไหมทดแทนรายการใด หรือกรมธรรม์ใดโดยเฉพาะได้แก่       

เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นของฝ่ายสินไหมเป็นส่วนหนึ่งของสำรองค่าสินไหมทดแทน โดย

ประมาณการจากค่าใช้จ่ายฝ่ายจัดการสินไหมสำหรับปี 2560 เทียบกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 

18.5.4 ข้อสมมติอื่น 

บริษัทฯคาดว่ารูปแบบในการพัฒนาการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้นมีความสม่ำเสมอและคงที่เป็นเวลาหลายปี และสำหรับ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีอุบัติเหตุ พ.ศ. 2549 และก่อนหน้านี้บริษัทฯถือว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นได้

ถึงระดับค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้คาดว่าจะมีสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

เพิ่มเติมจากการเรียกค่าสินไหมทดแทนเหล่านั้น 

19.เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 258,361,092 133,812,710 

 เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น 289,151,327 235,658,240 

 รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 547,512,419 369,470,950 
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20.ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 แสดงดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559   

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นป ี 62,946,875 59,396,515 

 ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:   

  ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 4,687,344 4,510,327 

  ต้นทุนดอกเบี้ย 1,625,781 1,879,531 

 ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   

  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

   - ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 4,494,089 (8,075,111) 

   - ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  (2,058,250) 8,037,685 

   - ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,578,350 1,171,728 

 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,861,400) (3,973,800) 

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายป ี 71,412,789 62,946,875 



ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

(หน่วย: บาท) 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559   

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 2,345,176 1,962,794 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 1,027,229 919,740 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,940,720 3,507,324 

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุน 6,313,125 6,389,858 



บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 8.22 ล้านบาท 

(2559: จำนวน 2.92 ล้านบาท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ      

14 ปี (2559: 14 ปี) 

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

  2560 2559  

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี  

 อัตราคิดลด 3.0 2.7 

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  5 - 7.5 5 - 7.5 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน 0 - 16 0 - 16 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 2560 

  สมมติฐาน จำนวนประโยชน์ สมมติฐาน จำนวนประโยชน์ 

  เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปลี่ยนแปลงลดลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

  ร้อยละต่อปี ล้านบาท ร้อยละต่อปี ล้านบาท  

 อัตราคิดลด 1 (6.3) 1 7.5 

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 7.5 1 (6.5) 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน 10 (2.6) 10 2.9 



 2559 

  สมมติฐาน จำนวนประโยชน์ สมมติฐาน จำนวนประโยชน์ 

  เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปลี่ยนแปลงลดลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)

  ร้อยละต่อปี ล้านบาท ร้อยละต่อปี ล้านบาท  

 อัตราคิดลด 1 (5.4) 1 6.4 

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  1 6.4 1 (5.6) 

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน 10 (2.5) 10 2.8 

21.หนี้สินอื่น
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 เจ้าหนี้ค่าเสียหาย 1,867,412 1,926,763 

 ค่านายหน้าจากการรับประกันภัยโดยตรงค้างจ่าย 49,676,542 41,293,154 

 ค่านายหน้าจากการรับประกันภัยต่อรับล่วงหน้า 107,477,192 131,462,404 

 เจ้าหนี้อื่น 24,982,724 21,699,880 

 เงินรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ 32,242,652 64,627,801 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 104,148,257 110,256,073 

 อื่นๆ    26,691,195 25,478,738 

 รวมหนี้สินอื่น 347,085,974 396,744,813 

22.สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปี 2559 

บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 11 ล้านบาท ไปเป็นสำรองตามกฎหมาย 
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23.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ค่าใช้จ่ายพนักงาน 144,097,093 143,763,770 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 71,899,559 64,049,934 

 ค่าภาษีอากร 472,968 426,883 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (63,043,840) 282,660 

 ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 15,453,308 20,977,812 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 49,880,161 44,497,713 

 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 218,759,249 273,998,772 

24.ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 1,588,496,190 1,778,296,405 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 394,859,976 381,841,178 

 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 452,508,976 441,633,370 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 466,338,033 443,303,938 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 154,577,740 150,094,728 

 ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 15,453,308 20,977,812 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (63,043,840) 282,660 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 50,620,083 51,468,087 

 รวมค่าใช้จ่าย 3,059,810,466 3,267,898,178 

25.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินที่พนักงานและบริษัทฯจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้

บริหารโดยธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน

ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท (2559: 13 ล้านบาท) 

26.กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น

สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
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27.เงินปันผล
(หน่วย: บาท) 

 เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

 เงินปันผลประจำปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

   วันที่ 21 เมษายน 2559 180,000,000 3.60 

 เงินปันผลประจำปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

   วันที่ 25 เมษายน 2560  120,000,000 2.40 

28.รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์     

 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 98.54 และมีกรรมการ    

            บางส่วนร่วมกัน 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

  บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

  บริษัท สยามสินธร จำกัด  มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 



ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท) 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2560 2559   

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

เบี้ยประกันภัยรับตรง - สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 5,391 9,908 

  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 607,481 450,137 

  - บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด 15,223 15,633 

  - บริษัท สยามสินธร จำกัด 4,121 5,008 

  - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                   

   และบริษัทในเครือ 1,351,472 968,664 

ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 659 852 

  - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)               

    และบริษัทในเครือ 1,320 1,324 

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1,748 1,182 

  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 106,783 30,700 

  - บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด 5,885 406 

  - บริษัท สยามสินธร จำกัด 855 1 

  - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                  

    และบริษัทในเครือ 348,406 99,113 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2560 2559   

ค่าบำเหน็จจ่ายจากการรับ - สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - 225 

 ประกันภัยโดยตรง - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

   (นายหน้าประกันวินาศภัย) 109,164 80,862 

  - บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด - 2 

  - บริษัท สยามสินธร จำกัด 132 99 

  - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 1,294 1,408 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 90,170 73,789 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2,089 2,089 



 นโยบายการกำหนดราคา     

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 เบี้ยประกันภัยรับตรง อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจสำหรับลูกค้ารายใหญ่ 

 ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 0.5 - 4.4 ต่อปี  

 ค่าสินไหมทดแทนจ่าย ตามอัตราตามปกติธุรกิจ 

 ค่าบำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง ตามประกาศนายทะเบียนเรื่องอัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ    

    สำหรับนายหน้าประกันวินาศภัย 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ตามอัตราตามปกติธุรกิจ 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามที่ระบุในสัญญา 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่    

เกี่ยวข้องกันดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ภาคเอกชน  

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 30,000,000 30,000,000 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 130,842,760 154,445,485 

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ  

  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2,618,764 3,896,850 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1) 53,296,982 40,859,462 

  บริษัท สยามสินธร จำกัด 736,956 855,651 

  บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมแนจเม้นท์ จำกัด 12,553,644 13,243,580 

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 140,356,764 102,233,642 

  รวม   209,563,110 161,089,185 
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(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 รายได้จากการลงทุนค้างรับ  

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 60,224 60,606 

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 292,932 292,932 

  รวม   353,156 353,538 

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทน  

  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  6,060,640 1,629,522 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (1) 88,009,479 56,081,780 

  บริษัท สยามสินธร จำกัด 1,976,600 1,248,100 

  บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมแนจเม้นท์ จำกัด 1,762,955 605,975 

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 362,691,044 374,831,793 

  รวม   460,500,718 434,397,170 

 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย  

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 8,925,124 6,851,748 

  บริษัท สยามสินธร จำกัด 123,480 - 

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 38,987 128,999 

  รวม   9,087,591 6,980,747 


(1) เบี้ยประกันภัยค้างรับและหนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทฯและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

(“ธนาคารฯ”) ประกอบด้วยรายการที่ธนาคารฯเป็นผู้ทำประกันโดยตรงกับบริษัทฯ และรายการที่ธนาคารฯเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับ
บริษัทฯ 



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญ 

สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,410,707 43,793,679 

 ผลประโยชน์ระยะยาว 1,049,277 870,351 

 รวม    50,459,984 44,664,030 

29.หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

 2560 2559

  ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

พันธบัตรรัฐบาล 14.02 14.34 14.04 14.52 
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30.ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัยดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

 2560 2559

  ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 พันธบัตรรัฐบาล 355.31 422.58 355.38 410.37 

31.ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์บางส่วนไว้เป็นหลักประกัน ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 พันธบัตรและเงินฝากประจำวางเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกัน 

  กรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา 3,200,000 3,150,000 

 เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน   

  หนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคาร 6,559,525 6,166,300 

 รวม    9,759,525 9,316,300 

32.เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559   

 ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี 70,860,421 59,486,494 

 เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี 11,467,599 11,373,927 

 ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี 82,328,020 70,860,421 

33.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
��.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน จำนวน 13.3 ล้านบาท (2559: 29.6 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการ         

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

��.�	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน	
บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 30 ปี 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2560 2559   

 จ่ายชำระ:   

  ภายใน 1 ปี 18 19 

  มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 28 22 

  มากกว่า 5 ปี 12 17 



��.�	หนังสือค้ำประกันธนาคาร	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 

6.6 ล้านบาท (2559: 6.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

��.�	คดีฟ้องร้อง	
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 265 ล้านบาท (2559: จำนวน 

250 ล้านบาท) จากการเป็นผู้รับประกันภัย ผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร     

ของบริษัทฯได้พิจารณาและบันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวน 93 ล้านบาท (2559: 76 ล้านบาท)     

ไว้แล้วในงบการเงินนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอ 

(2) บริษัทฯมีคดีถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยหลายรายเป็นจำนวนรวมประมาณ 5,707 ล้านบาท จาก

เหตุการณ์ไฟไหม้ อันเนื่องมาจากการก่อความไม่สงบของผู้ชุมนุมทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งในระหว่าง

ปี 2556 ศาลชั้นต้น (ศาลแพ่ง) ได้พิพากษาให้บริษัทฯชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้เอาประกันภัยอันเนื่อง   

มาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าว เป็นจำนวนรวมประมาณ 5,738 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 658 ล้านบาท       

รวมเป็นจำนวนประมาณ 6,396 ล้านบาท 

(2.1) ในระหว่างปี 2556 ถึง 2557 ผู้เอาประกันภัยที่แพ้คดีในศาลชั้นต้นได้ยื่นอุทธรณ์ และในเดือนมิถุนายน ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ฟ้องร้องบริษัทฯ กล่าวคือ

บริษัทฯไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ต่อมาในระหว่างปี 2557 ถึง 2558 ผู้เอาประกันภัยได้ยื่น

ฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวน 86 ล้านบาท  

 ในปี 2560 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาและรับฎีกาจากผู้เอาประกันภัยบางราย มีมูลค่าความเสียหายเป็น

จำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาส่วนผู้เอาประกันภัยรายที่เหลือซึ่งมี

มูลค่าความเสียหายจำนวน 75 ล้านบาท ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกคำร้องและไม่รับฎีกาจากผู้เอา

ประกันภัย ดังนั้นผลของคดีจึงถึงที่สุดแล้ว ทำให้บริษัทฯไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยดังกล่าว 

บริษัทฯ จึงได้บันทึกรายการโอนกลับสำรองค่าสินไหมทดแทนจำนวน 75 ล้านบาท และสำรองค่าสินไหมส่วนที่

เรียกคืนจากการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องจำนวน 74 ล้านบาท ในงบการเงิน 

(2.2) ในระหว่างปี 2556 ถึง 2557 บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ และตั้งแต่

เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องดังนี้ 

 คดีฟ้องร้องกลุ่มที่หนึ่ง มูลค่าความเสียหายตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำนวน 1,977 ล้านบาท โดยพิพากษา

ยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแต่ให้ลดจำนวนค่าความเสียหายที่บริษัทฯจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

จำนวน 334 ล้านบาท ทำให้มูลค่าความเสียหายตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คงเหลือจำนวน 1,643 ล้านบาท 

 คดีฟ้องร้องกลุ่มที่สอง มูลค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำนวน 3,761 ล้านบาท และดอกเบี้ยซึ่ง

คำนวณถึงวันที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินจำนวน 981 ล้านบาท โดยพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น กล่าวคือ 

บริษัทฯไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
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ในปี 2560 ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ 

คดีฟ้องร้องกลุ่มที่หนึ่ง 

-  ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสำหรับมูลค่าความเสียหายตาม       

คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จำนวน 1,643 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง (ดอกเบี้ยซึ่งคำนวนถึงวันที่     

31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 751 ล้านบาท (2559: 630 ล้านบาท)) 

-  ผู้เอาประกันภัยที่ถูกลดค่าความเสียหายในศาลอุทธรณ์ได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา      

โดยเรียกร้องค่าเสียหายต่อบริษัทฯเป็นจำนวน 329 ล้านบาท  

 ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาและรับฎีกาของทั้งบริษัทฯและผู้เอาประกันภัย โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษา

ของศาลฎีกา 

คดีฟ้องร้องกลุ่มที่สอง 

 ตั้งแต่ปี 2558 ผู้เอาประกันภัยได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาสำหรับมูลค่าความเสียหายตามคำ     

พิพากษาของศาลอุทธรณ์จำนวน 3,768 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง  

ความคืบหน้าของคดีดังกล่าว มีดังนี้ 

-  มูลค่าความเสียหายของคดีจำนวน 38 ล้านบาท ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาและรับฎีกา โดยคดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

-  มูลค่าความเสียหายของคดีจำนวน 3,730 ล้านบาท ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกคำร้องและไม่รับฎีกา

จากผู้เอาประกันภัย ดังนั้นผลของคดีจึงถึงที่สุดแล้ว ทำให้บริษัทฯไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย 

บริษัทฯ จึงได้บันทึกรายการโอนกลับสำรองค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจำนวน 4,714 ล้านบาท

สำรองค่าสินไหมส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องจำนวน 4,707 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญของสินทรัพย์ประกันภัยต่อที่เคยตั้งไว้จำนวน 63 ล้านบาท ในงบการเงิน 

 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงยังคงบันทึกสำรอง      

ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของบริษัทฯและบันทึกสำรองค่าสินไหมส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับมูลค่าความเสียหายและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องของคดีความในกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองบางส่วนที่ยังไม่เป็น       

ที่สิ้นสุด ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินเต็มจำนวน 

34.การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผล

ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินและการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดของ คปภ. 

35.ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง
�5.1	ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย	

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหาย

ที่เบี่ยงเบนจากข้อสมมติที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณสำรองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย 

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ดังนี้ 

- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างสม่ำเสมอโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานและส่วนแบ่งการ

ตลาดในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยทุกเดือน สำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตอบ

สนองต่อความต้องการของลูกค้าและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความ

สำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
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- กำหนดนโยบายการรับประกันภัยที่ชัดเจนมากขึ้น ครอบคลุมทุกประเภทภัยที่บริษัทฯสามารถให้ความคุ้มครองได้ 

ทบทวนสัดส่วนการรับประกันภัยของแต่ละประเภทภัยที่บริษัทฯสามารถรับได้อย่างรอบคอบมากขึ้นโดยพิจารณาจาก

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสมโดย

อ้างอิงอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดและรับประกันภัยโดยคำนึงถึงความสามารถในการรับความ

เสี่ยงภัยและการโอนความเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและประเภทความ

เสี่ยงของบริษัทฯทั้งยังกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามประเภทการประกันภัยด้วย 

รายละเอียดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามประเภทการรับประกันภัยมีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

  2560 2559   

  สำรองเบี้ยประกันภัย สำรองเบี้ยประกันภัย 

  ก่อนการ ส่วนที่  ก่อนการ ส่วนที่   

  ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธิ ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธิ  

 อัคคีภัย  66,020 (15,107) 50,913 69,906 (16,232) 53,674 

 ทางทะเลและขนส่ง 32,813 (20,375) 12,438 28,674 (15,575) 13,099 

 รถยนต์  1,348,757 (148,070) 1,200,687 1,252,476 (3,504) 1,248,972 

 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 134,963 (73,395) 61,568 150,637 (82,644) 67,993 

 เบ็ดเตล็ด 625,004 (530,563) 94,441 552,717 (462,560) 90,157 

 รวม  2,207,557 (787,510) 1,420,047 2,054,410 (580,515) 1,473,895 



(หน่วย: พันบาท)

  2560 2559   

  สำรองค่าสินไหมทดแทน สำรองค่าสินไหมทดแทน

  ก่อนการ ส่วนที่  ก่อนการ ส่วนที่   

  ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธิ ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ สุทธิ  

 อัคคีภัย  14,379 (3,136) 11,243 15,105 (5,222) 9,883 

 ทางทะเลและขนส่ง 71,093 (63,819) 7,274 32,041 (24,828) 7,213 

 รถยนต์  714,105 (43,594) 670,511 754,476 (13,620) 740,856 

 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 33,050 (20,497) 12,553 25,965 (15,311) 10,654 

 เบ็ดเตล็ด 3,439,799 (3,196,270) 243,529 8,234,078 (7,951,770) 282,308 

 รวม  4,272,426 (3,327,316) 945,110 9,061,665 (8,010,751) 1,050,914 



การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความผันผวน

ของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนทั้งก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการ        

รับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหม

ทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

  2560    

  ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน  

  ก่อนการ หลังการ 

 ข้อสมมติ รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ กำไรก่อน ส่วนของเจ้าของ 

 ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ภาษีลดลง ลดลง  

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์  

  4 ไตรมาสสุดท้าย +2% (โดยการบวก) 106 67 (67) (54) 

 ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน  

  4 ไตรมาสสุดท้าย +2% (โดยการคูณ) 126 100 (100) (80) 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม 

  ทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ +20% (โดยการคูณ) 3 3 (3) (2) 



(หน่วย: ล้านบาท) 

  2559    

  ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน  

  ก่อนการ หลังการ 

 ข้อสมมติ รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ กำไรก่อน ส่วนของเจ้าของ 

 ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ภาษีลดลง ลดลง  

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์  

  4 ไตรมาสสุดท้าย +2% (โดยการบวก) 115 72 (72) (58) 

 ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน  

  4 ไตรมาสสุดท้าย +2% (โดยการคูณ) 106 79 (79) (63) 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม 

  ทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ +20% (โดยการคูณ) 3 3 (3) (3) 



(หน่วย: ล้านบาท) 

  2560    

  ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน  

  ก่อนการ หลังการ 

 ข้อสมมติ รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ กำไรก่อน ส่วนของเจ้าของ 

 ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ภาษีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์  

  4 ไตรมาสสุดท้าย -2% (โดยการบวก) (106) (67) 67 54 

 ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหม              

  4 ไตรมาสสุดท้าย -2% (โดยการคูณ) (121) (96) 96 77 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม 

  ทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ -20% (โดยการคูณ) (3) (3) 3 2 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

  2559    

  ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน  

  ก่อนการ หลังการ 

 ข้อสมมติ รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ กำไรก่อน ส่วนของเจ้าของ 

 ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ภาษีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์  

  4 ไตรมาสสุดท้าย -2% (โดยการบวก) (115) (72) 72 58 

 ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหม 

  4 ไตรมาสสุดท้าย -2% (โดยการคูณ) (102) (76) 76 61 

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม 

  ทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ -20% (โดยการคูณ) (3) (3) 3 3 



นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้สูงกว่าที่ สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งในปัจจุบัน

ได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140  

�5.�	ความเสี่ยงทางการเงิน	
35.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ได้ รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี้แล้วไม่ได้รับชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตราไว้บนตราสารหนี้ 

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายให้ฝ่ายลงทุนจัดทำแผนการลงทุนประจำปี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือก

ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์อื่นๆ และหลักเกณฑ์การกำหนดผลขาดทุนสูงสุดที่บริษัทฯยอมรับได้       

ทั้งนี้ แผนการลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ตามกรอบของสำนักงาน คปภ. และได้รับอนุมัติจาก          

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  

ความเสี่ยงด้านเครดิตจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ค่าสินไหมค้าง

รับจากคู่กรณีและเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดนโยบายและวิธีการใน

การควบคุมวงเงินสินเชื่อ จัดสรรการประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากการจัดอับดับความน่าเชื่อ

ถือของแต่ละบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ ที่ระดับไม่ต่ำกว่า A- และ พิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของเงิน

กองทุนของบริษัทที่รับประกันภัยต่อภายในประเทศ ติดตามสถานะการรับคืนค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

อย่างสม่ำเสมอ และบริหารจัดการการเอาประกันภัยต่อให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

กระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ใน

อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  

นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา บริษัทประกันภัยต่อ และ

ผู้ออกตราสารหนี้ ที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันไว้ รวมถึงโอกาสที่บริษัทประกันภัยต่อและผู้ออกตราสารหนี้

จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต 

บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกิดขึ้นจากให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน เนื่องจากบริษัทฯ

พิจารณาให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยหลักทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับ

ชำระหนี้โดยสิ้นเชิง และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. 
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ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจ

ต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

35.2.2  ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตรา      

แลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ  

ก. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับ

สินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 

(หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท)

  2560

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี 

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

        (ร้อยละต่อปี) 

 สินทรัพย์ทางการเงิน       

 เงินสดและรายการ 

  เทียบเท่าเงินสด - - - 218,285,755 4,570,491 222,856,246 0.13 - 1.00 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์        

  พันธบัตรรัฐบาล 

   และรัฐวิสาหกิจ - 544,023,818 837,595,292 - - 1,381,619,110 2.33 - 5.90 

  ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 285,594,823 372,000,000 - - 657,594,823 3.09 - 5.04 

  เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 949,651,200 500,000,000 - - - 1,449,651,200 1.00 - 2.30 

  ตราสารทุน - - - - 1,341,025,976 1,341,025,976 - 

 เงินให้กู้ยืม  - - - 3,721,879 - 3,721,879 1.90 - 3.40 

 สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย       

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 515,869,543 515,869,543 - 

 สินทรัพย์จากการ 

  ประกันภัยต่อ - สำรอง       

  ค่าสินไหมทดแทน - - - - 3,327,316,166 3,327,316,166 - 

 ลูกหนี้จากสัญญา 

  ประกันภัยต่อ - - - - 156,151,317 156,151,317 - 

 ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี - - - - 78,685,206 78,685,206 - 

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย       

 สำรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 4,272,426,426 4,272,426,426 - 

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 547,512,419 547,512,419 - 
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(หน่วย: บาท)

  2559  

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย 

  ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี 

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

        (ร้อยละต่อปี)  

 สินทรัพย์ทางการเงิน       

 เงินสดและรายการ 

  เทียบเท่าเงินสด - - - 280,602,286 3,779,578 284,381,864 0.13 - 1.00 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์        

  พันธบัตรรัฐบาล 

   และรัฐวิสาหกิจ 9,997,476 14,043,225 837,689,211 - - 861,729,912 3.25 - 5.90 

  ตราสารหนี้เอกชน 245,214,799 215,912,990 372,000,000 - - 833,127,789 3.09 - 5.04 

  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 1,699,651,200 750,000,000 - - - 2,449,651,200 1.00 - 2.30 

  ตราสารทุน - - - - 650,029,939 650,029,939 - 

 เงินให้กู้ยืม  - - - 4,679,666 - 4,679,666 1.80 - 3.30 

 สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย       

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 421,268,904 421,268,904 - 

 สินทรัพย์จากการ 

  ประกันภัยต่อ - สำรอง 

  ค่าสินไหมทดแทน - - - - 8,010,751,583 8,010,751,583 - 

 ลูกหนี้จากสัญญา 

  ประกันภัยต่อ - - - - 120,769,305 120,769,305 - 

 ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - - - - 57,556,091 57,556,091 - 

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย       

 สำรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 9,061,665,185 9,061,665,185 - 

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 369,470,950 369,470,950 - 

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดนโยบายการลงทุน และแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจ     

จะเกิดขึ้น และทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 

ข. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการทำประกันภัยต่อกับบริษัทประกันวินาศ

ภัยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการค้ากล่าวไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

ต่องบการเงิน 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มี

สาระสำคัญดังนี้ 

  สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  2560 2559 2560 2559 

  (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.0 2.0 32.5146 35.6588 



ค. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด

ของตราสารทุนที่อาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกผู้จัดการกองทุน หน่วยลงทุนและตราสาร

ทุนอื่นที่จะลงทุน และเกณฑ์ในการกำหนดผลขาดทุนสูงสุดที่บริษัทฯจะยอมรับได้ นอกจากนี้ ในการดำเนินการตาม

ขั้นตอนการขายหน่วยลงทุนและเงินลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนก่อน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

�5.�	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถ

เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม หรือสามารถหาเงินมา

ชำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและอาจทำให้เกิด

ความเสียหายได้ 

บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระ

ผูกพันของบริษัทฯอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพียงพอในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสด มีการติดตาม

และวัดผลปริมาณสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯยังเน้นให้มีการดำรงฐานะสภาพคล่องในระดับที่สูงกว่า    

ข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. 
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สินทรัพย์และหนี้สินแยกตามวันที่ครบกำหนดโดยนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

  2560     

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำหนด รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222,856 - - - - 222,856 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,335,064 949,651 1,329,619 1,209,595 5,962 4,829,891 

 เงินให้กู้ยืม - 69 2,080 1,573 - 3,722 

 สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 515,870 - - - 515,870 

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ -  

  สำรองค่าสินไหมทดแทน - 3,221,836 105,480 - - 3,327,316 

 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 156,151 - - - 156,151 

 ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - - 78,685 - - 78,685 

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

 สำรองค่าสินไหมทดแทน - 1,091,893 3,180,533 - - 4,272,426 

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 547,512 - - - 547,512 



(หน่วย: พันบาท) 

  2559     

 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำหนด รวม   

 สินทรัพย์ทางการเงิน      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284,382 - - - - 284,382 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 642,794 1,954,863 979,956 1,209,689 7,236 4,794,538 

 เงินให้กู้ยืม - 100 1,943 2,636 - 4,679 

 สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย      

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 421,269 - - - 421,269 

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ -  

  สำรองค่าสินไหมทดแทน - 7,837,651 173,101 - - 8,010,752 

 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 120,769 - - - 120,769 

 ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - - 57,556 - - 57,556 

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย      

 สำรองค่าสินไหมทดแทน - 1,121,483 7,940,182 - - 9,061,665 

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 369,471 - - - 369,471 
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36.มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดย

แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

  2560      

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

   รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

  ตราสารทุน 1 1 1 - - 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

  ตราสารทุน 1,335,063 1,335,063 - 1,335,063 - 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222,856 222,856 222,856 - - 

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 

  ตราสารหนี้ 2,039,214 2,247,475 - 2,247,475 - 

  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ครบกำหนด 

   เกินกว่า 3 เดือน 1,449,651 1,449,651 1,449,651 - - 

 เงินลงทุนทั่วไป 5,962 23,175 - - 23,175 

 เงินให้กู้ยืม 3,722 3,722 - - 3,722 



(หน่วย: พันบาท) 

  2559      

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

   รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

  ตราสารทุน 1 1 1 - - 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

  ตราสารทุน 642,793 642,793 - 642,793 - 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284,382 284,382 284,382 - - 

 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 

  ตราสารหนี้ 1,694,858 1,842,244 - 1,842,244 - 

  เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ครบกำหนด 

   เกินกว่า 3 เดือน 2,449,651 2,449,651 2,449,651 - - 

 เงินลงทุนทั่วไป 7,236 23,976 - - 23,976 

 เงินให้กู้ยืม 4,680 4,680 - - 4,680 
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การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20 วิธีการ

กำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทฯใช้วิธีการและข้อสมมติในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้ 

ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณมูลค่ายุติธรรมาจากราคาเสนอซื้อหลังสุด 

ณ วันสิ้นทำการสุดท้ายของปี เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ

ของตลาด คำนวณโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม   

37.เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นใน

เดือนเมษายน 2561 ในเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงิน 

160 ล้านบาท 

เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว 

38.การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัด[มหาชน]
เลขทะเบียนบริษัท - 0107537002478 [เดิมเลขที่ บมจ. 494] 

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง	 - 17 มกราคม 2490 

ทุนจดทะเบียน - 500 ล้านบาท [ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท] 

ประเภทธุรกิจ - ประกันวินาศภัย 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ - สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ที่ตั้ง - 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง 

  แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

  โทรศัพท ์ : 0-2080-1599 

  โทรสาร : 0-2280-0399 

  เว็บไซต ์ : www.deves.co.th 

หน่วยงานบริการลูกค้า - ฝ่ายบริการลูกค้า

  โทรศัพท ์ : 0-2080-1599 [24 ชั่วโมง] 

  โทรสาร : 0-2629-4575 

  สายด่วน : 1291 

  Line ID : @devesinsurance 

  Facebook : devesinsurance 

  E-mail : callcenter@deves.co.th  

หน่วยงานบริการผู้ถือหุ้น - สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร

  โทรศัพท ์ : 0-2080-1599 ต่อ 8350-8358 

  โทรสาร : 0-2629-4221 

  E-mail : pr_deves@deves.co.th 
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นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ [ประเทศไทย] จำกัด

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท ์ : 0-2009-9000 

 โทรสาร : 0-2009-9476 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู	้ -ไม่มี- 

ผู้สอบบัญชี นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 

หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 

หรือ นางสาวรัตนา จาละ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 

 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  

 กรุงเทพ 10110  

 โทรศัพท ์ : 0-2264-0777, 0-2264-9090, 0-2661-9190 

 โทรสาร : 0-2264-0789-90 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด

 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1 

 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท ์ : 0-2219-2031-2 

 โทรสาร : 0-2215-1238 

ข้อมูลอื่นๆ
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ภาคเหนือ

เชียงใหม่
418/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง 

ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

โทรศัพท์ 0-5324-0181-3 

โทรสาร 0-5324-0185 

chiangmai@deves.co.th


ลำปาง
149-151 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 

โทรศัพท์ 0-5435-2109, 0-5435-2244, 0-5422-7593-4 

โทรสาร 0-5435-2415 

lampang@deves.co.th 


พิษณุโลก
401/194-195 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ 0-5522-1778, 0-5522-1702, 0-5522-1970 

โทรสาร 0-5522-1780 

pitsanulok@deves.co.th


เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่แอร์พอร์ต 

เลขที่ 2 ถ.มหิดล 252-252/1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์ 0-83097-5041, 0-5327-2129 

centralchiangmai@deves.co.th


เชียงราย
1042/17 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

โทรศัพท์ 0-5371-5049, 0-5371-5050 

โทรสาร 0-5371-5039 

chiangrai@deves.co.th



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา
3369/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ 0-4427-7343, 0-4427-7344 

โทรสาร 0-4427-7656 

nkrsima@deves.co.th

สำนักงานใหญ่สาขาและDevesStation
ขอนแก่น
3/13 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 0-4334-8993-4, 0-4324-2832-3 

โทรสาร 0-4334-8995 

khonkaen@deves.co.th


อุบลราชธานี
777/3-4 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท์ 0-4535-5255-8 

โทรสาร 0-4535-5259 

ubol@deves.co.th


มุกดาหาร
122/3 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

โทรศัพท์ 0-4263-2593-4 

โทรสาร 0-4263-2590 

mukdahan@deves.co.th


อุดรธานี
111/4 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท์ 0-4234-0992-3 ต่อ 13 

โทรสาร 0-4234-0994 

udon@deves.co.th


ร้อยเอ็ด
293/10 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 

โทรศัพท์ 0-4351-6772, 0-4351-6773 

โทรสาร 0-4351-6774 

roiet@deves.co.th
	

ย่อยเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 

ชั้น 2 บูธเลขที่ RMU 

205 เลขที่ 99,99/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 0-4328-8158, 084-752-6616 

โทรสาร 0-4328-8157 

centralkhonkaen@deves.co.th
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 ภาคกลาง

สระบุรี
767/6-7 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

โทรศัพท์ 0-3622-2055, 0-3631-8230, 0-3622-2898 

โทรสาร 0-3622-2056 

saraburi@deves.co.th


นครปฐม
1064/3 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

โทรศัพท์ 0-3421-0224-5, 0-3421-0291-2 

โทรสาร 0-3428-0013 

nkpthom@deves.co.th


มาบตาพุด
267/35-36 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

โทรศัพท์ 0-3860-7655-6, 0-3860-7506 

โทรสาร 0-3860-7657 

maptaphut@deves.co.th


ชลบุรี
116/45 ม.1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ 0-3828-4626-8 

โทรสาร 0-3828-4629 

cholburi@deves.co.th


นครสวรรค์
49/48 หมู่5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

โทรศัพท์ 0-5633-0093-4, 084-388-0071 

โทรสาร 0-5633-0095 

nakhonsawan@deves.co.th


อยุธยา
165/18 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู 

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท์ 0-3532-9113 

โทรสาร 0-3532-9113 

ayutaya@deves.co.th


ฉะเชิงเทรา
75 หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศัพท์ 0-3898-1371-2 

โทรสาร 0-3898-1373 

chachoengsao@deves.co.th 

ภาคใต้

หาดใหญ่
455/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทรศัพท์ 0-7436-7528-30 

โทรสาร 0-7436-7531 

hatyai@deves.co.th


สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 235/65-66 ม.4 ถ.อำเภอฯ ต.มะขามเตี้ย 

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศัพท์ 0-7728-9486-7, 0-7722-4496 

โทรสาร 0-7728-9488 

srthanee@deves.co.th 


ภูเก็ต
9/105, 9/106 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทรศัพท์ 0-7626-4736-8 

โทรสาร 0-7626-4735 

phuket@deves.co.th


ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
182 หมู่ 2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 

โทรศัพท์ 0-7542-1271, 0-7542-1274 

โทรสาร 0-7542-1274 

thungsong_minibr@deves.co.th


เกาะสมุย
100/31 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 

โทรศัพท์ 0-7742-5347-8, 092-246-5783, 093-246-5793 

โทรสาร 0-7742-5346 

kohsamui@deves.co.th



ชุมพร
252/6 หมู่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทรศัพท์ 0-7750-2071-2 

โทรสาร 0-7750-2073 

chumphon@deves.co.th


กระบี่
299/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

โทรศัพท์ 0-7570-0083, 064-180-1651 

krabi@deves.co.th
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เดอะพาซิโอ[ลาดกระบัง]
ห้อง K 136 ชั้น 1 เลขที่ 318/5 ถนนลาดกระบัง 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท์ 0-2346-4380, 088-002-8540 

โทรสาร - 

Paseo@deves.co.th



SMEBank
อาคาร SME Bank ชั้น U เลขที่ 310 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2615-0020, 083-097-5035 

โทรสาร 0-2615-0019 

Sme@deves.co.th



ซีคอนบางแค
ชั้น B ห้องเลขที่ MKB/1-01 , MKB/1-02 

เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศัพท์ 0-2458-2481, 090-980-6682 

โทรสาร 0-2458-2481 

Seacon_bangkae@deves.co.th



เดอะไนน์พระราม9
ชั้น 1 หมายเลข C01K11000 เลขที่ 999,999/1-4 

ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์ 083-097-5031 

โทรสาร - 

Thenine_rama9@deves.co.th



ITSQUARE(หลักสี่)
ชั้น 1 ห้องเลขที่ GEX-034 

เลขที่ 333/100 หมู่ 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 064-001-1971 

Itsquare@deves.co.th

DevesStationBKK.

สำนักงานใหญ่
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง 

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์ 0-2080-1599 

โทรสาร 0-2629-1080,0-2629-4575 

www.deves.co.th, Dvsins@deves.co.th



เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 4 ห้อง K421/1-NEW Zone Nonbank 

เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 064-001-1972 

โทรสาร - 

Centralworld1@deves.co.th



ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
5ธันวาคม2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ห้องเลขที่ BM-1-077 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2143-8412 , 083-097-5033 

โทรสาร 0-2143-8413 

Government@deves.co.th, Centralworld1@deves.co.th



ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
อาคาร West ชั้น G ห้องเลขที่ 2120 เลขที่ 18-19 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ 0-2937-6056, 083-097-5034, 081-343-3010 

โทรสาร 0-2937-6055 

Scbstation@deves.co.th



เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ชั้น 2 หมายเลข D5 เลขที่ 30/39-50 หมู่ 2 

ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง  

จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0-2550-0440, 083-097-5032 

โทรสาร 0-2550-0441 

Themall_ngam@deves.co.th



นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2490 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยของ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

และการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทฯ มุ่งหวังผลสำเร็จ  

ที่ยั่งยืน เพื่ออยู่ เคียงคู่ และผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยตลอดไปสะท้อนคำมั่นสัญญา  

ขององค์กรที่กำหนดไว้ว่า  


“เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ” 
 



97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท 0-2670-4444 โทรสาร 0-2280-0399
http://www.deves.co.th
E-mail : dvsins@deves.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดตามเราไดที ่ : @ devesinsurance

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 0ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 0




