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 Public Disclosure – รายปี [ 2 ] 

สว่นที ่2 รายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มลู 
 
 
 
1. ประวตัขิองบรษิทั นโยบาย วตัถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนนิธุรกจิเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายในการประกอบธุรกจิตามที่ก าหนดไว ้รวมถงึแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิ รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่ส าคญั ช่องทางการตดิต่อกบั
บรษิทั วธิกีารและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีกรอ้งพจิารณาและชดใช้เงนิหรอืค่าสนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
 
 
1.1 ประวตับิรษิทัฯ 
 
 ก่อนหนำ้ปี พ.ศ. 2489 รัฐบำลไทย โดยกระทรวงกำรคลังตอ้งรับภำระจ่ำยค่ำเบีย้ประกันภัย
องคก์ำรตำ่ง ๆ ของรัฐบำลใหแ้กบ่รษัิทประกันภัยปีหนึง่ ๆ เป็นจ ำนวนมำก ซึง่เป็นปัญหำทีค่วรจะไดรั้บ
กำรแกไ้ข โดยใหห้น่วยงำนของรัฐบำลจัดตั ้งบริษัทประกันภัยขึน้มำเสียเอง ดังนั้น นำยวจิิตร  
ลลุติำนนท ์รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลังในสมัยนัน้ จงึไดแ้จง้นโยบำยพเิศษใหส้ ำนักงำนทรัพยส์นิ
สว่นพระมหำกษัตรยิจั์ดตัง้บรษัิทประกันภัยขึน้ โดยเจตนำรมณ์ทีแ่จง้เป็นวัตถปุระสงคไ์วใ้นกำรประชมุ 
“คณะกรรมกำรทีป่รกึษำจัดระเบยีบทรัพยส์นิสว่นพระมหำกษัตรยิ”์ ครัง้ที ่9/2489 วันที ่16 กันยำยน 
2489 วำ่ “เพือ่รัฐบำลจะไดป้ระกันภัยองคก์ำรของรัฐบำลไวก้ับบรษัิทนี้ ซ ึง่เท่ำกับเป็นสว่นหนึง่ของ
องคก์ำรรัฐบำล ก็จะเป็นกำรชว่ยรำยจำ่ยของรัฐบำลไดอ้ยำ่งมำกสว่นหนึง่” 
 อกี 28 วันต่อมำ เมือ่วันที ่14 ตุลำคม 2489 นำยวจิติร ลุลติำนนท ์รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวง 
กำรคลัง ไดเ้ป็นประธำนทีป่ระชมุคณะกรรมกำรจัดตัง้บรษัิทประกันภัยตำมนโยบำยพเิศษทีไ่ดใ้หแ้ก่
ส ำนักงำนทรัพยส์นิสว่นพระมหำกษัตรยิไ์วแ้ลว้ และใหก้ำรรับรองชือ่บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด 
ตำมทีน่ำยปรำโมทย ์พึง่สนุทร ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยส์นิฯ เป็นผูเ้สนอ 
 บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด เปิดด ำเนนิกำรเมือ่วันที ่17 มกรำคม 2490 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
4 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมัญ 40,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยมพีนักงำนเพยีง 5 
คน ท ำงำนเป็นเสมอืนหน่วยงำนสว่นหนึง่ของส ำนักงำนทรัพยส์นิสว่นพระมหำกษัตรยิ ์ณ อำคำรเลขที ่
173 วังลดำวัลย์ ถนนรำชสีมำเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และไดย้ำ้ยจำกส ำนักงำนทรัพย์สนิส่วน
พระมหำกษัตรยิม์ำด ำเนนิธรุกจิทีม่ั่นคงดว้ยหลักกำร “คุม้ภัยดว้ยหลักฐำน บรกิำรดว้ยไมตรี” เมือ่วันที ่
30 พฤศจกิำยน 2530 ณ อำคำรเทเวศประกันภัย ถนนรำชด ำเนนิกลำง กรงุเทพมหำนคร 10200 
 นอกจำกกำรประกันอัคคภัียทรัพยส์นิสว่นพระมหำกษัตรยิ ์ซึง่เป็นวัตถุประสงคข์องบรษัิทฯ ใน
ระยะแรก ๆ แลว้ บรษัิทฯ ยังไดข้ยำยกจิกำรรับประกันภัยอัคคภีัยท่ัวไป รับประกันภัยทำงทะเลและ
ขนสง่ในปี 2518 และขยำยกจิกำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึง่มแีบบกรมธรรมท์ีส่ำมำรถให ้
ควำมคุม้ครองอย่ำงกวำ้งขวำงแก่ทุกประเภทของภัย โดยในปี 2532 บรษัิทฯไดข้ยำยกจิกำรรับ
ประกันภัยรถยนต ์ซึง่ถอืวำ่บรษัิทฯใหบ้รกิำรรับประกัยภัยครอบคลมุครบทกุรปูแบบ 
 ดว้ยวสิยัทัศนข์องกำรเป็นบรษัิทประกันวนิำศภัยทีพ่รอ้มในดำ้นคณุภำพของกำรใหบ้รกิำรและมี
กำรบรหิำรจัดกำรภำยใตห้ลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีเป็นทีย่อมรับขององคก์รธรุกจิและสำธำรณชน
ท่ัวไป บรษัิทฯ จงึไดพั้ฒนำระบบงำนประกันภัยมำอยำ่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหทั้นตอ่สภำพกำรเปลีย่นแปลง
ทำงเศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนควำมกำ้วหนำ้ทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ พรอ้มทัง้เสรมิสรำ้ง
ควำมมั่นคงและรำกฐำนทำงเงนิของบรษัิทฯ ใหแ้ข็งแกรง่ตลอดทกุชว่งเวลำของกำรด ำเนนิธรุกจิอย่ำง
เหมำะสม ปัจจบุันบรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 500 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมัญ 50 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่
ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
 กำรปรับลดมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้บรษัิทฯ จำกเดมิหุน้ละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 10 บำท เป็นไป
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเงือ่นไขกำรด ำรงสถำนะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยที่บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตใิหเ้ขำ้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเมือ่วันที่ 29 พฤศจกิำยน 2533 และ
ภำยหลังจำกนัน้ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภำพเป็นนติบิคุคลตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกัด เมือ่
วันที ่11 สงิหำคม 2537 เลขทะเบยีนบรษัิทที ่0107537002478 [เดมิเลขที ่บมจ. 494] อยำ่งไรก็ด ี
ในปี 2550 ส ำนักงำนทรัพย์สนิส่วนพระมหำกษัตริย์ซ ึง่เป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ในขณะนั้น ไดเ้ริ่ม
ด ำเนนิกำรซือ้หุน้บรษัิทฯ คนืจำกผูถ้อืหุน้อืน่ [Tender Offer] เพือ่น ำหุน้ออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีน [Voluntary Delisting] และตอ่มำบรษัิทไดรั้บอนุมัตใิหเ้พกิถอนออกจำกกำรเป็นบรษัิทจด
ทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่22 สงิหำคม 2551 
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 กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคัญอกีประกำรหนึง่ในกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด 
[มหำชน] คือกำรปรับเปลีย่นภำพลักษณ์องค์กรใหม่ทัง้ภำยในและภำยนอก [Re-branding] ในปี 
2548 โดยมุ่งเนน้กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ตลอดจนกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และสภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนนิ
ธุรกจิ ปรับปรุงองค์กรใหม้ีประสทิธภิำพ สำมำรถรองรับกำรแข่งขันในตลำดรำยย่อยไดอ้ย่ำงเต็ม
รูปแบบ และสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรประกันภัย พรอ้มทั้งก ำหนดคุณลักษณะ 
[Brand Attributes] 4 ประกำร คอื ลกูคำ้คอืหัวใจ [Customer Centric], คงไวเ้กยีรตภิมู ิ[Dignified], 
รอบรูเ้ชีย่วชำญ [Masterly] และสบืสำนควำมเชือ่มั่น [Assuring] 
 คณุลักษณะทัง้ 4 ประกำรขำ้งตน้ เป็นแนวทำงในกำรปลกูฝังและหลอ่หลอมใหบ้คุลำกรทุกคน
ของบรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] มจีติส ำนกึและควำมรับผดิชอบ พรอ้มปฏบิัตหินำ้ทีข่อง
ตนอยำ่งดทีีส่ดุ ทัง้ในดำ้นกำรด ำเนนิธรุกจิหลักและกำรร่วมดแูลรับผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่บรรล ุ“พันธะ
สัญญำ”[Brand Promise] ของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไวว้่ำ“Pride in Protection - เทเวศประกันภัย 
คุม้ครองเคยีงขำ้งคณุ” 
 ตลอดระยะเวลำที่ยำวนำน บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] ยดึมั่นในแนวทำงกำร
บรหิำรงำนดว้ยควำมซือ่สัตยส์จุรติโปร่งใส ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรรั์ปชั่น ตัง้มั่นในหลักธรรมำภบิำล มี
คุณธรรมจรยิธรรม และใหค้วำมส ำคัญต่อกำรดูแลสังคมและสิง่แวดลอ้มรอบขำ้งใหไ้ดรั้บกำรพัฒนำ
ปรับปรุงใหด้ีข ึน้ ดังนั้นผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคน จงึไดม้ีควำมตระหนักถงึควำมส ำคัญของกำร
ด ำเนนิธุรกจิอย่ำงมคีวำมรับผดิชอบต่อสังคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของทุกฝ่ำย บรษัิทฯ จงึมคีวำม
มุง่มั่นทีจ่ะธ ำรงรักษำไวซ้ ึง่หลักกำรและแนวทำงดังกลำ่วตลอดไป 
 
 
1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิ 
 
 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] มีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและมี
คุณธรรม  ยดึมั่นในควำมรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม ตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ี
[Good Governance] มจีรรยำบรรณในกำรปฏบิัตติ่อลูกคำ้ คู่คำ้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และผูเ้กีย่วขอ้ง
ภำยใตห้ลักธรรมำภิบำล อีกทั้งไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนให ้
สอดคลอ้งกับสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ควำมยั่งยนืขององคก์ร รวมถงึพัฒนำกระบวนกำร
ด ำเนินงำนใหม้ีประสทิธภิำพยิง่ข ึน้ โดยผสำนเทคโนโลยเีขำ้กับทุกระบบงำนในบรษัิทฯ เพื่อเพิม่
ช่องทำงในกำรตดิต่อสือ่สำรใหก้ับลูกคำ้ผ่ำน Mobile Application, Line@ และเว็บไซต ์เพื่อสรำ้ง
ควำมพงึพอใจสูงสุด รวมถงึพัฒนำบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญในงำน และ
สำมำรถแขง่ขนัในภำวะอตุสำหกรรมปัจจบุันได ้
 บรษัิทฯ ไดม้กีำรก ำหนดวสิัยทัศน์ [Vision] ในกำรด ำเนนิธรุกจิดังนี้ “บรษิทัประกนัวนิาศภยั
ทีคุ่ณเลอืกใหค้วามไวว้างใจ ผูกพนัอย่างย ัง่ยนืดว้ยนวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภณัฑท์ี่
ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้” และเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมปณธิำนทีก่ ำหนดไว ้บรษัิทฯ จงึ
ไดก้ ำหนดพันธกจิ [Mission] ไวด้ังนี ้
 1. พัฒนำและธ ำรงรักษำภำพลักษณ์องคก์รทีด่ ี
 2. บรหิำรจัดกำรภำยใตก้ำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี
 3. ด ำเนนิธรุกจิใหบ้รรลผุลประกอบกำรทีด่ ีเพือ่สรำ้งผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้อยำ่งตอ่เนือ่ง 
 4. พัฒนำระบบกำรใหบ้รกิำรเพือ่บรรลคุวำมพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคำ้ 
 5. สง่เสรมิใหม้กีำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคลทีด่ ี
 6. น ำเทคโนโลยสีมัยใหม่มำพัฒนำประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำน และเพิม่ศักยภำพในกำร
แขง่ขนั 
 ทัง้นี้ในกำรด ำเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ มคีวำมมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนำคุณภำพกำรใหบ้รกิำรอย่ำงตอ่เนื่อง 
เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรและสรำ้งควำมพงึพอใจแกล่กูคำ้ คูค่ำ้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และผูเ้กีย่วขอ้ง 
บรษัิทฯ จงึไดพั้ฒนำระบบกำรด ำเนนิงำนจนไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ระบบบรหิำรงำนคณุภำพ 
ISO 9001 : 2015 จำกบรษัิท TuvNord ดังนัน้จงึเป็นหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบร่วมกันของผูบ้รหิำร
และพนักงำนทุกคนในบรษัิทฯ ที่มภีำระผูกพันที่จะตอ้งธ ำรงครั์กษำไวซ้ ึง่ระบบบรหิำรงำนคุณภำพ
เพือ่ใหย้ั่งยนืตลอดไป ซึง่บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยคณุภำพไวด้ังนี้ “มุง่ม ัน่พฒันาคณุภาพดว้ย
นวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่
ลกูคา้และพนัธมติรทางธุรกจิ” 
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 สภาพแวดลอ้มในการด าเนนิธุรกจิ 
 กำรเตบิโตของธุรกจิประกันวนิำศภัย  ผลติภัณฑท์ีบ่รษัิทฯ คำดกำรณ์วำ่ยังคงมกีำรขยำยตัว
สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง คือ ผลติภัณฑ์เกีย่วกับลูกคำ้รำยย่อย แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรประกันภัยรถยนต์ 
ภำคสมัครใจยังคงไดรั้บผลกระทบจำกกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงในเรื่องอัตรำเบืย้ประกันภัยที่มกีำร
แขง่ขันสงู ส ำหรับกำรประกันภัยอบุัตเิหตุสว่นบุคคลและกำรประกันภัยสขุภำพ บรษัิทฯ คำดวำ่ยังคง
เตบิโตไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 
 
 กลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 
 บรษัิทฯ มุ่งมั่นในกำรด ำเนนิธุรกจิดว้ยควำมระมัดระวังในเรือ่งควำมเสีย่งภัย และรักษำระดับ 
กำรเตบิโตทีส่อดคลอ้งกับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ รวมถงึมุ่งเนน้กำรใหบ้รกิำรทีด่ ีและมคีุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนสำกลระบบบรหิำรงำนคณุภำพ ISO 9001 : 2015 มกีำรจัดท ำกรมธรรมท์ีเ่หมำะสมกับ
ควำมตอ้งกำรของแตล่ะกลุม่ลกูคำ้ ดว้ยอัตรำเบีย้ประกันภัยทีเ่ป็นธรรมและสำมำรถแขง่ขนัได ้บรษัิทฯ 
จงึไดก้ ำหนดกลยทุธก์ำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ไวด้ังนี้ 
 1. ปรับนโยบำยกำรรับประกันภัย โดยเพิม่สัดสว่นกำรรับเสีย่งภัยไวเ้องส ำหรับงำนทีม่คีวำม
เสีย่งต ่ำ เพิม่ควำมสำมำรถของสัญญำประกันภัยต่อเพื่อรองรับงำนที่มีขนำดใหญ่มำกขึน้ พัฒนำ
กระบวนกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนนิงำน ควบคมุคำ่ใชจ้่ำยด ำเนนิงำนใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่หมำะสม 
และด ำเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชน 
 2. สรำ้งก ำไรจำกกำรรับประกันภัยดว้ยกำรมุ่งเนน้กำรคัดเลอืกงำนที่มคีุณภำพมำกขึน้ เพื่อ
สรำ้งผลก ำไรอยูใ่นระดับสม ำ่เสมอ พัฒนำผลติภัณฑใ์หมแ่ละเพิ่มชอ่งทำงกำรขยำยธรุกจิใหม ่พัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพือ่ด ำเนนิงำนขยำยตลำดและสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้ับลกูคำ้ 
 3. เพิม่เบีย้ประกันภัยรับใหอ้ยู่ในระดับที่ไม่ต ่ำกว่ำกำรเจรญิเตบิโตของอุตสำหกรรมอย่ำงมี 
แบบแผน โดยด ำเนนิกจิกรรมทำงกำรตลำด เพิม่ศักยภำพในกำรแขง่ขัน และตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ในกลุม่ตำ่ง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ข ึน้ 
 
 
1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บรษัิทฯ ด ำเนนิธุรกจิรับประกันวนิำศภัย ตำมประเภทกำรรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
กำรรับประกันอัคคีภัย กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง กำรรับประกันภัยรถยนต์ และกำร 
รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 รำยไดห้ลักจำกกำรประกอบธรุกจิ คอื เบีย้ประกันภัย บรษัิทฯ ไดน้ ำไปลงทนุในสนิทรัพยล์งทนุ
ประเภทตำ่ง ๆ เพือ่กอ่ใหเ้กดิรำยไดใ้นรูปแบบอืน่ ๆ ภำยใตข้อ้ก ำหนดของส ำนักงำน คปภ. เชน่ กำร
ใหกู้ย้มืเงนิ กำรลงทุนในหลักทรัพย ์ตั๋วสัญญำใชเ้งนิ พันธบัตร หุน้กู ้กำรฝำกเงนิในธนำคำร เป็นตน้ 
นอกจำกนี้ยังรวมถงึกำรบรกิำรดำ้นสนิไหมทดแทนส ำหรับผูเ้อำประกันภัยและผูรั้บผลประโยชน์ตำม
ขอ้ก ำหนดเงือ่นไขในกรมธรรม ์
 
 
1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑ ์บรกิารทีส่ าคญัของบรษิทั และสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้
ประกนัภยั แยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 
 
 ผลติภัณฑห์ลักของบรษัิทฯ คอื ประกันภัยรถยนต ์โดยมสีดัสว่นกำรประกันภัยภำคสมัครใจมำก
ทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 44.6 ภำคบังคับรอ้ยละ 12.6 รองลงมำเป็นกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดรอ้ยละ 38.8 
กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่งรอ้ยละ 2.1 และกำรประกันอัคคีภัยรอ้ยละ 1.9 ตำมล ำดับ  
ซึง่มรีำยละเอยีดลักษณะผลติภัณฑ ์ดังนี ้
 การประกนัภยัรถยนต ์แบง่เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 1. กำรประกันภัยรถยนตภ์ำคบังคับ [Compulsory Third Party Insurance] เป็นกำรประกันภัย
รถยนตท์ีบ่ังคับใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองรถทุกคันตอ้งปฏบิัตติำมกฎหมำยพระรำชบัญญัตคิุม้ครอง
ผูป้ระสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 โดยจะใหค้วำมคุม้ครองตอ่กำรสญูเสยีชวีติ ร่ำงกำย หรอือนำมัยของ
ผูป้ระสบภัยทัง้ที่เป็นบุคคลภำยนอก ผูโ้ดยสำร และผูข้ับขี ่เช่น ค่ำรักษำพยำบำลและค่ำสนิไหม
ทดแทน แตจ่ะจ ำกัดวงเงนิไมส่งูมำกนักในกรมธรรม ์
 2. กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ [Voluntary Motor Insurance] เป็นกำรประกันภัย
รถยนตท์ีเ่จำ้ของหรอืผูค้รอบครองรถทกุคันสมัครใจท ำประกันภัยเอง โดยจะใหค้วำมคุม้ครองตอ่ควำม
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เสียหำยที่เกดิขึน้กับชวีติร่ำงกำยหรืออนำมัย และควำมเสียหำยในทรัพย์สนิของผูป้ระสบภัยทัง้ 
บุคคลภำยนอก ผูโ้ดยสำร และผูข้ับขี ่โดยขอบเขตและวงเงนิในควำมคุม้ครองจะแตกต่ำงกันตำม
ประเภทของประกันภัยรถยนตภ์ำคสมัครใจ กำรใหค้วำมคุม้ครองควำมเสยีหำยของกำรประกันภัย
รถยนตภ์ำคสมัครใจ จะใหค้วำมคุม้ครองควำมเสยีหำยสว่นทีเ่กนิวงเงนิควำมคุม้ครองของประกันภัย
รถยนตภ์ำคบังคับ เพรำะในบำงกรณีทีเ่กดิอบุัตเิหตขุ ึน้จรงิ ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้มำกกวำ่ทีก่รมธรรม์
ประกันภัยภำคบังคับจะรับผดิชอบไดต้ำมเงือ่นไขท ำใหค้วำมเสยีหำยสว่นทีเ่หลอืผูท้ ำประกันภัยตอ้ง
รับผดิชอบเอง หำกมกีำรท ำประกันภัยภำคสมัครใจไวก็้จะชว่ยลดควำมเสยีหำยทำงกำรเงนิทีจ่ะเกดิ
ขึน้กับผูท้ ำประกันภัยและผูป้ระสบภัยตำ่ง ๆ ได ้
  2.1 ประเภท 1 ใหค้วำมคุม้ครองกำรเกดิภัยทกุชนดิ เชน่ ไฟไหม ้รถสญูหำย และรถชน 
โดยจะรับผดิชอบค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ต่อชวีติ ร่ำงกำย และทรัพยส์นิของบุคคลภำยนอก ผูโ้ดยสำร  
ผูเ้อำประกัน และตัวรถยนตค์ันทีเ่อำประกันภัย 
  2.2 ประเภท 2 ใหค้วำมคุม้ครองเฉพำะภัย คือ ไฟไหม ้และรถสูญหำย โดยจะ
รับผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิขึน้ตอ่ชวีติ ร่ำงกำย และทรัพยส์นิของบคุคลภำยนอก ผูโ้ดยสำร และตัว
รถยนตข์องผูเ้อำประกันในกรณีทีไ่ดรั้บควำมเสยีหำยจำกภัยทีร่ะบขุำ้งตน้  
  2.3 ประเภท 3 ใหค้วำมคุม้ครองเฉพำะสว่นทีเ่กีย่วกับบคุคลภำยนอก โดยจะรับผดิชอบ
ค่ำเสยีหำยที่เกดิขึน้ต่อชวีติ ร่ำงกำย และทรัพยส์นิของบุคคลภำยนอก ผูโ้ดยสำรแต่ไม่รวมควำม
เสยีหำยกับรถยนตค์ันทีเ่อำประกันภัย  
  2.4 ประเภท 4 ใหค้วำมคุม้ครองเฉพำะสว่นทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิของบคุคลภำยนอก  
  2.5 ประเภท 5 ใหค้วำมคุม้ครองในสว่นทรัพยส์นิของผูเ้อำประกันเพิม่เตมิจำกกรณี รถ
ชน โดยยังคงรับผดิชอบค่ำเสยีหำยที่เกดิขึน้ต่อชีวติ ร่ำงกำย และทรัพย์สนิของบุคคลภำยนอก 
ผูโ้ดยสำร และเพิม่เตมิควำมคุม้ครองควำมเสยีหำยในสว่นของรถยนตค์ันทีเ่อำประกันภัยจำกรถชน 
  ปัจจบุันประกันภัยรถยนตภ์ำคสมัครใจประเภทที ่5 แบง่เป็น 2 ประเภท คอื [1] ประเภท 
2+ ใหค้วำมคุม้ครองเพิม่เตมิจำกประเภทที ่2 คอื ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้กับรถยนตข์องผูเ้อำประกันที่
เกดิจำกรถชน และ [2] ประเภท 3+ ใหค้วำมคุม้ครองเพิม่เตมิจำกประเภทที ่3 คอื คำ่เสยีหำยทีเ่กดิ
ขึน้กับรถยนตข์องผูเ้อำประกันทีเ่กดิจำกรถชน 
 การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่คุม้ครองควำมสูญเสยีหรือ
เสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิหรอืสนิคำ้ทีเ่อำประกันภัย ซึง่อยูใ่นระหวำ่งกำรขนสง่ ไมว่ำ่จะทำงทะเล ทำงบก 
และทำงอำกำศ รวมถงึคุม้ครองควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยของตัวเรอืทีเ่อำประกันภัย ม ี4 ประเภทดังนี ้
 1. Marine Cargo Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อ
ทรัพยส์นิหรอืสนิคำ้ทีเ่อำประกันภัย ซึง่อยูใ่นระหวำ่งกำรขนสง่จำกประเทศหนึง่ไปยังอกีประเทศหนึง่
โดยกำรขนสง่ทำงทะเล ทำงบก และทำงอำกำศ จำกภัยต่ำง ๆ ทีคุ่ม้ครอง อำทเิชน่ เรอืจม รถคว ่ำ 
เครือ่งบนิตก 
 2. Marine Hull Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อ
โครงสรำ้งตัวเรอื รวมถงึเครือ่งจักรและอปุกรณ์ตำ่ง ๆ ทีต่ดิตัง้ในเรอืทีเ่อำประกันภัย 
 3. Inland Cargo Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อ
ทรัพยส์นิหรอืสนิคำ้ทีเ่อำประกันภัย ซึง่อยูใ่นระหวำ่งกำรขนสง่ภำยในอำณำเขตประเทศไทย โดยกำร
ขนสง่ทำงน ้ำ ทำงบก และทำงอำกำศ จำกภัยตำ่ง ๆ ทีคุ่ม้ครอง อำทเิชน่ เรอืจม รถคว ำ่ เครือ่งบนิตก 
 4. Carrier Liability Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยของ 
ผูข้นสง่เพือ่ควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยตอ่ของทีรั่บขน ซึง่เกดิขึน้ในระหวำ่งกำรขนสง่จำกทีห่นึง่ไปยัง
อกีทีห่นึง่โดยกำรขนสง่ทำงน ้ำ ทำงบก จำกภัยตำ่ง ๆ ทีคุ่ม้ครอง อำทเิชน่ เรอืจม รถคว ำ่ 
 การประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั กรมธรรมจ์ะใหค้วำมคุม้ครองควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำก 
 1. ไฟไหม ้
 2. ฟ้ำผำ่ [รวมถงึควำมเสยีหำยตอ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์ไฟฟ้ำทีเ่กดิจำกกำรลัดวงจรจำก
ฟ้ำผำ่] 
 3. ระเบดิ 
 4. ภัยจำกกำรเฉี่ยวและหรอืกำรชนของยำนพำหนะหรอืสตัวพ์ำหนะ 
 5. ภัยจำกอำกำศยำนและหรอืวตัถทุีต่กจำกอำกำศยำน 
 6. ภัยเนือ่งจำกน ้ำ [ไมร่วมน ้ำทว่ม] 
 7. ภัยธรรมชำต ิไดแ้ก ่ภัยจำกลมพำย ุภัยจำกน ้ำท่วม ภัยจำกแผน่ดนิไหว หรอืภเูขำไฟระเบดิ 
หรอืคลืน่ใตน้ ้ำ หรอืสนึำม ิและภัยจำกลกูเห็บ 
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 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : ประกนัภยัวศิวกรรม 
 1.กำรประกันงำนตำมสญัญำ [Contract Works Insurance] ใหค้วำมคุม้ครองตอ่ไปนี้ 
  หมวดที ่1 อำคำรและงำนวศิวกรรมโยธำ และหมวดที ่2 งำนตดิตัง้เครือ่งจักร คุม้ครอง
ทรัพยส์นิที่เอำประกันภัยทีไ่ดรั้บควำมสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยโดยอุบัตเิหตุ หรือโดยมไิดมุ้่งหวัง 
ใด ๆ นอกเหนือจำกทีไ่ดร้ะบุยกเวน้ไวเ้ป็นกำรเฉพำะเจำะจง [Any Unforeseen or Accidental] เชน่ 
ไฟไหม ้ฟ้ำผำ่ ภัยระเบดิ ภัยจำกกำรพังทลำย ภัยโจรกรรม รวมถงึภัยธรรมชำตติำ่ง ๆ 
  หมวดที่ 3 ควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอก คุม้ครองกำรชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนที ่
ผูเ้อำประกันภัยมคีวำมรับผดิทำงกฎหมำยตอ่ควำมบำดเจ็บทำงรำ่งกำยหรอืควำมเจ็บป่วยโดยอบุัตเิหตุ  
และควำมเสยีหำยของทรัพยส์นิของบุคคลภำยนอก ซึง่เกดิขึน้โดยมคีวำมเกีย่วขอ้งโดยตรงกับกำร
ปฏบิัตงิำนตำมสัญญำว่ำจำ้งที่ไดอ้ำประกันภัยไวน้ี้ และไดเ้กดิขึน้บนหรือในบริเวณ หรือบริเวณ
ใกลเ้คยีงกับสถำนทีท่ ำงำนตำมสญัญำในระหวำ่งระยะเวลำทีเ่อำประกัน 
 2. กำรประกันภั ย เครื่อง จักร  [Machinery Breakdown Insurance] ใหค้วำมคุ ม้ค รอง 
ตอ่เครือ่งจักรจำกกำรสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยอันเกดิขึน้โดยฉับพลัน และไมอ่ำจคำดกำรณ์ลว่งหนำ้
ตอ่เครือ่งจักรทีต่ัง้อยูใ่นสถำนทีซ่ ึง่ไดร้ะบไุวใ้นตำรำงแหง่กรมธรรมป์ระกันภัย อันเนื่องมำจำกกำรหลอ่
และกำรใชว้ัสดุที่มีคุณภำพไม่สมบูรณ์ ควำมผดิพลำดหรือควำมบกพร่องในกำรออกแบบ ควำม
บกพร่องจำกโรงงำนซอ่มหรอืจำกกำรตดิตัง้ ดำ้นกำรฝีมอื กำรขำดควำมช ำนำญ หรอืเนื่องมำจำกเหตุ
แหง่ควำมสะเพร่ำ กำรกลั่นแกลง้ กำรขำดน ้ำในหมอ้น ้ำ กำรระเบดิในทำงฟิซคิส ์กำรแยกจำกกันดว้ย
ก ำลังเหวีย่งจำกศูนย์ถ่วง ไฟฟ้ำลัดวงจร พำยุ หรือเหตุอื่นใดซึง่มไิดร้ะบุยกเวน้ไวโ้ดยเฉพำะใน
กรมธรรมป์ระกันภัย 
 3. กำรประกันภัยหมอ้ก ำเนดิไอน ้ำ [Boiler Insurance] 
  3.1 ใหค้วำมคุม้ครองควำมเสยีหำยของทรัพยส์นิผูเ้อำประกันภัย อันเนื่องมำจำกกำร
ระเบดิ กำรยุบแฟบ ท่ังนี้อยู่ใตเ้งือ่นไข ขอ้บังคับ ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกันภัยหมอ้ก ำเนดิไอน ้ำ
และถังไอควำมดัน 
  3.2 ควำมรับผดิตำมกฎหมำยส ำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ
ขำ้งเคียงของผูเ้อำประกันภัย รวมถึงทรัพย์ส ินและควำมบำดเจ็บ หรือกำรสูญเสียชีว ิตของ
บคุคลภำยนอก 
 4. กำรประกันภัยเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรกอ่สรำ้ง [Contractors Plant&Machinery] 
คุม้ครองควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิทีเ่อำประกันภัย [หรอืสว่นหนึง่สว่นใด] ดังระบไุว ้
ในตำรำงกรมธรรมป์ระกันภัยซึง่ตัง้อยูภ่ำยในสถำนทีห่รอืภำยในอำณำเขตทีร่ะบไุว ้ไดรั้บควำมสญูเสยี
หรือควำมเสียหำยทำงกำยภำยถึงขนำดที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรซ่อมแซมหรือกำรเปลี่ยน
ทดแทนโดยอบุัตเิหตซุ ึง่ไมอ่ำจคำดกำรณ์ไดล้ว่งหนำ้และเกดิขึน้อยำ่งฉับพลันจำกสำเหตใุด ๆ ทีม่ไิด ้
ระบยุกเวน้เอำไวเ้ป็นกำรเฉพำะเจำะจง 
 5. กำรประกันภัยเครือ่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์[Elecgtronic Equipment Insurance] คุม้ครอง
ควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิทีเ่อำประกันภัยเนื่องจำกอบุัตเิหตทุีเ่กดิขึน้อย่ำงฉับพลัน
และทีม่ไิดร้ะบยุกเวน้ไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกันภัย 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : กรมธรรมป์ระกนัความเส ีย่งภยัทรพัยส์นิ 
 คุม้ครองถงึควำมเสยีหำยของทรัพยส์นิทีเ่อำประกันภัย อันเนื่องมำจำกอุบัตเิหตุใด ๆ ทีม่ไิด ้
ระบเุป็นขอ้ยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์โดยขอ้ยกเวน้ทีส่ ำคัญไดแ้ก ่
 ก. สำเหตขุองควำมเสยีหำยทีไ่มไ่ดรั้บควำมคุม้ครอง 
 1. ควำมเสยีหำย อันเกดิจำก 
  1.1 กำรเสือ่มสภำพหรอืโดยสภำพของทรัพยส์นิทีเ่อำประกันภัยนัน้เอง กำรเสยีรปูหรอื
กำรบดิเบีย้ว กำรสกึหรอ 
  1.2 กำรกัดกรอ่นหรอืกำรผกุรอ่น กำรเกดิสนมิ กำรเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิควำมชืน้ 
ควำมแหง้ กำรบดูเน่ำ กำรขึน้รำ กำรหดตัว กำรระเหยหรอืกำรระเหดิ กำรสญูเสยีน ้ำหนัก มลพษิหรอื
มลภำวะ กำรปนเป้ือน กำรเปลีย่นแปลงของส ีรส กลิน่ องคป์ระกอบสสำร หรอืผวิวตัถ ุกำรท ำปฏกิริยิำ
ของแสง กำรกัดแทะของแมลงหรอืสตัว ์กำรเป็นต ำหน ิกำรขดีขว่นผวิวตัถ ุ
  1.3 กำรกระท ำอันมลีักษณะฉอ้โกงหรอืไม่ซือ่สัตยต์อ่ผูเ้อำประกันภัยหรอืทรัพยส์นิที่
เอำประกันภัย 
  1.4    กำรทรดุตัวตำมปกตขิองสิง่ปลกูสรำ้ง 
 2. ควำมเสยีหำยอันมสีำเหตมุำจำกหรอืเกดิขึน้จำก 
  2.1 กำรกระท ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของผูเ้อำประกันภัย หรอื
ผูก้ระท ำกำรแทน หรอืในนำมของผูเ้อำประกันภัย 
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  2.2 กำรหยดุท ำงำน กำรลำ่ชำ้ กำรสญูเสยีตลำด หรอืควำมเสยีหำยตอ่เนื่องหรอืควำม
เสยีหำยโดยออ้มไมว่ำ่ลักษณะใด ๆ ก็ตำม 
 3. ควำมเสยีหำยไม่วำ่จะเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้ม จำกหรอืเป็นผลสบืเนื่องจำกหรอืเกีย่ว
เนือ่งมำจำกสำเหตหุรอืเหตกุำรณ์ใด ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  3.1 สงครำม [ไม่วำ่จะไดม้กีำรประกำศหรอืไมก็่ตำม] กำรรุกรำน กำรกระท ำของศัตรู
ตำ่งชำต ิกำรกระท ำอันเป็นปฏปัิกษ์ หรอืกำรปฏบิัตกิำรเยีย่งสงครำม สงครำมกลำงเมอืง 
  3.2 กำรกบฎ กำรปฏวิัต ิกำรก่อรัฐประหำร กำรยดึอ ำนำจกำรปกครอง กำรช่วงชงิ
อ ำนำจ กำรแข็งขอ้ หรอืกำรกอ่กำรก ำเรบิของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ 
  3.3 กำรกระท ำกำรกอ่กำรรำ้ย 
  3.4 กำรกอ่วนิำศกรรม 
  3.5 กำรประทว้ง กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปิดกัน้กำรเขำ้ท ำงำน หรือกำรก่อ
ควำมไมส่งบของประชำชน รวมทัง้กำรกดดัน ตอ่ตำ้น หรอืควบคมุรัฐบำล หรอืท ำใหส้ำธำรณชนตกอยู่
ในภำวะตืน่ตระหนกหวำดกลัว  
 4. ควำมเสยีหำยไมว่ำ่จะเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้มอันเกดิจำกหรอืสบืเนื่องจำกหรอืเป็นผล
เนือ่งจำก หรอืมสีว่นมำจำก 
  4.1 อำวธุนวิเคลยีร ์ 
  4.2 ปฏกิริยิำนวิเคลยีร ์กัมมันตภำพรังส ีหรอืกำรปนเป้ือนของกัมมันตภำพรังส ีกำรแตก
ตัวของประจ ุกำรแผรั่งสขีองกัมมันตภำพรังส ี 
 ข. กำรประกันภัยนีไ้มคุ่ม้ครองทรัพยส์นิดังตอ่ไปนี ้
 1. เงนิตรำ เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดติ หลักทรัพย ์เพชรพลอย อัญมณี โลหะมคีำ่ ทอง 
ขนสัตว ์โบรำณวัตถุ ศลิปวัตถุ วัตถุหำยำก เวน้แต่  จะไดร้ะบุไวเ้ป็นกำรเฉพำะวำ่ไดเ้อำประกันภัยไว ้
ภำยใตก้รมธรรมป์ระกันภัยนี ้ 
 2. กระจกทีต่ดิตัง้ถำวร 
 3. เอกสำรตน้ฉบับ เอกสำรทำงธุรกจิ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกขอ้มูล แบบจ ำลอง 
แมพ่มิพ ์แผนผัง แบบทีอ่อก 
 4. ยำนพำหนะทำงบกที่จดทะเบยีนส ำหรับใชบ้นถนน หัวรถจักร รถไฟ ยำนพำหนะทำงน ้ำ 
อำกำศยำน ยำนอวกำศ หรอืสิง่อืน่ทีค่ลำ้ยคลงึกัน 
 5. ทรัพยส์นิหรอืสิง่ปลกูสรำ้งทีอ่ยูใ่นระหวำ่งกำรรือ้ถอน กำรกอ่สรำ้งหรอืกำรตดิตัง้รวมทัง้วัตถุ
หรอืวสัดทุีเ่กีย่วขอ้งกับกำรนัน้ 
 6. ที่ดนิ ทำงสัญจร ทำงเทำ้ ถนน ลำนบนิ รำงรถไฟ เขือ่น อ่ำงเก็บน ้ำ คลอง แท่นขุดเจำะ 
หลมุขดุเจำะ บอ่น ้ำ ท่อสง่ อโุมงค ์สะพำน อูเ่รอื ท่ำจอดหรอืเทยีบเรอืทุกประเภท  ทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่น
เหมอืง ทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่ตด้นิ ทรัพยส์นิทีอ่ยูน่อกชำยฝ่ัง 
 7. ปศสุตัว ์พชืไร ่หรอืตน้ไม ้
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัสขุภาพ 
 ใหค้วำมคุม้ครองคำ่รักษำพยำบำลส ำหรับคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นและสมควร กรณีผูเ้อำประกันภัย
ไดรั้บบำดเจ็บจำกอบุัตเิหตหุรอืเจ็บป่วยจนเป็นเหตใุหต้อ้งไดรั้บกำรรักษำพยำบำล 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 
 ใหค้วำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยอันเกดิจำกกำรบำดเจ็บทำงรำ่งกำยโดยอบุัตเิหตซุ ึง่มี
ผลท ำใหผู้เ้อำประกันภัยเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สำยตำ หรอืทุพพลภำพ ภำยใน 180 วัน นับจำกวัน
เกดิอุบัตเิหตุ หรอืกำรบำดเจ็บทีไ่ดรั้บท ำใหผู้เ้อำประกันภัยตอ้งรักษำตัวตดิตอ่กันในโรงพยำบำลใน
ฐำนะคนไขใ้น และเสยีชวีติเพรำะเหตบุำดเจ็บนัน้ ผลประโยชนท์ีส่ำมำรถซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่ได ้เชน่ 
คำ่รักษำพยำบำล และอบุัตเิหตสุำธำรณะ เป็นตน้ 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก 
 คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฏหมำยของผูเ้อำประกันภัย ส ำหรับควำมสูญเสยีต่อชวีติ ร่ำงกำย 
กำรบำดเจ็บ เจ็บป่วย หรอืนำมัย และควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิ อันเกดิแกบ่คุคลภำยนอก 
ซึง่เป็นผลมำจำกอบุัตเิหตจุำกกำรประกอบกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิทีเ่อำประกันภัยภำยในระยะเวลำเอำ
ประกันภัย ณ อำณำเขตคุม้ครอง 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 
 1. กำรประกันภัยส ำหรับผูเ้ล่นกอลฟ์ ใหค้วำมคุม้ครองในขณะทีห่รือสบืเนื่องจำกกำรฝึกหัด 
กำรซอ้ม หรอืกำรเลน่กอลฟ์ในสนำมกอลฟ์ ดังนี ้
  1.1 ควำมรับผิดตำมกฏหมำยของผูเ้อำประกันภัยส ำหรับควำมสูญเสียหรือควำม
เสยีหำยอันเกดิแกช่วีติและทรัพยส์นิของบคุคลภำยนอก  
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  1.2 ควำมสูญเสยีหรือควำมเสยีหำยอันเกดิจำกควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผูเ้อำ
ประกันภัย ซึง่เกดิจำกอบุัตเิหต ุสง่ผลใหเ้กดิคำ่รักษำพยำบำล รวมถงึ กำรเสยีชวีติ กำรสญูเสยีอวยัวะ 
สำยตำ หรอื ทพุพลภำพ 
  1.3 อปุกรณ์กำรเลน่กอลฟ์ ไดแ้ก ่กำรสญูหำยหรอืเสยีหำย เนือ่งจำกอบุัตเิหต ุ
  1.4 รำงวลัพเิศษส ำหรับ โฮล-อนิ-วนั 
 2. กำรประกันภัยส ำหรับเงนิ ใหก้ำรคุม้ครองควำมสญูเสยีของเงนิอันเกดิจำกสำเหตใุดก็ตำมที่
ไมไ่ดร้ะบยุกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์แบง่ไดเ้ป็น 
  2.1  ควำมสญูเสยีของเงนิเพือ่จำ่ยคำ่จำ้งและ/หรอืเงนิเดอืน 
  2.2 ภำยในสถำนทีเ่อำประกันภัย ในเวลำท ำงำน 
  2.3 ภำยในตูน้ริภัยหรอืหอ้งนริภัย นอกเวลำท ำงำน 
  2.4 ภำยนอกสถำนทีเ่อำประกันภัย ขณะทีท่ ำกำรขนสง่โดยพนักงำนรับสง่เงนิ 
  2.5 ควำมเสยีหำยตอ่ตูน้ริภัยหรอืหอ้งนริภัย ตัวอำคำรของสถำนทีเ่อำประกันภัย 
  ขอ้ยกเวน้ทีส่ ำคัญ 
  [1] กำรฉอ้โกง หรอืยักยอกโดยผูเ้อำประกันภัย 
  [2] กำรปลอมแปลงเอกสำร กำรทอนเงนิผดิ ควำมผดิพลำดหรอืกำรละเลยในกำรท ำ
บัญช ี
  [3] สงครำม 
  [4] อำวธุนวิเคลยีร ์กำรแผรั่งส ีหรอืกำรแพรก่ัมมันตภำพรังส ี
 3. กำรประกันภัยโจรกรรม คุม้ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยของทรัพย์สนิที่เอำ
ประกันภัยหรอืตอ่ตัวอำคำรซึง่เก็บทรัพยส์นิทีเ่อำประกันภัยนัน้ อันเกดิจำกกำรลักทรัพย ์หรอืชงิทรัพย ์
หรอืปลน้ทรัพย ์โดยบคุคลใดทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นขอ้ยกเวน้กรมธรรม ์
 4. กำรประกันภัยควำมสือ่สัตยข์องลูกจำ้ง ใหค้วำมคุม้ครองนำยจำ้งกรณีเกดิควำมสูญเสยี
ทำงกำรเงนิเนือ่งจำกกำรฉอ้โกงหรอืยักยอกหรอืกำรทจุรติของลกูจำ้งในหนำ้ที่ 
 5. กำรประกันภัยผูต้รวจสอบอำคำร คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยในฐำนะผูต้รวจสอบ
อำคำรอันเป็นผลมำจำกควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำยตอ่ 
  5.1 ร่ำงกำย และ/หรือควำมเสยีหำยต่อทรัพย์สนิของบุคคลภำยนอกโดยอุบัตหิตุ
ขณะทีผู่เ้อำประกันภัยท ำกำรตรวจสอบอำคำร 
  5.2 ร่ำงกำย และ/หรือควำมเสยีหำยต่อทรัพย์สนิของบุคคลภำยนอกที่เกดิขึน้จำก
ควำมบกพร่องของผูเ้อำประกันภัยในกำรปฏบิัตงิำนไม่เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรตรวจสอบตำม
กฎหมำยในฐำนะผูต้รวจสอบอำคำร 
 6. กำรประกันภัยควำมรับผดิตำมกฎหมำยอันเกดิจำกวชิำชพี คุม้ครองกำรกระท ำละเมดิใด ๆ 
ต่อบุคคลภำยนอก ที่ผูเ้อำประกันภัยไดก้่อขึน้ หำกตอ้งรับผดิตำมกฏหมำย เพื่อควำมบำดเจ็บทำง
ร่ำงกำยหรอืกำรเสยีชวีติ รวมถงึ ควำมเสยีหำยต่อทรัพยส์นิของบุคคลภำยนอก อันเนื่องมำจำกกำร
ท ำงำนในฐำนะเป็นผูป้ระกอบวชิำชพี  
 7. กำรประกันภัยกระจก คุม้ครองควำมเสยีหำยต่อกระจกจำกอุบัตเิหตุ รวมถงึค่ำใชจ้่ำยที่
จ ำเป็นและสมควรเพือ่น ำสิง่อืน่มำปิดไวร้ะหวำ่งทีย่ังไมไ่ดน้ ำกระจกมำใสแ่ทน 
 8. กำรประกันภัยป้ำยโฆษณำ คุม้ครอง ควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยของ 
  8.1 ป้ำยโฆษณำอันเกดิจำก อบุัตเิหต ุอัคคภีัย ฟ้ำฝ่ำ ภัยระเบดิ หรอืลักทรัพย ์
  8.2 ควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอกส ำหรับจ ำนวนเงนิทีผู่เ้อำประกันภัยตอ้งรับผดิตำม
กฏหมำยตอ่ควำมบำดเจ็บหรอืสญูเสยีหรอืเสยีหำยอันเกดิแกช่วีติและทรัพยส์นิของบคุคลภำยนอกอัน
เป็นผลมำจำกอบุัตเิหตซุ ึง่เกดิจำกป้ำยโฆษณำทีเ่อำประกันภัย 
 9. กำรประกันภัยสทิธกิำรเชำ่ คุม้ครองกำรทีผู่เ้อำประกันภัยตอ้งสญูเสยีสทิธกิำรเชำ่อันเนือ่งมำ
จำกเกดิอัคคภัียหรอืฟ้ำผำ่หรอืภัยอืน่ทีไ่ดซ้ือ้ควำมคุม้ครองไว ้แกส่ถำนทีเ่ชำ่และท ำใหโ้ครงสรำ้งสว่น
ทีรั่บน ้ำหนักไดรั้บควำมเสยีหำยถงึขนำดไมส่ำมำรถใชง้ำนไดเ้กนิกวำ่รอ้ยละหำ้สบิ และ/หรอื ถงึขนำด
ไมส่ำมำรถจะใชส้ถำนทีเ่ชำ่ประกอบกจิกำรไดอ้กีตอ่ไป ท ำใหส้ัญญำเชำ่สิน้สดุลงเพรำะไมส่ำมำรถใช ้

ประโยชนจ์ำกสถำนทีเ่ชำ่ตำมสญัญำเชำ่ได ้
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86.48 8.06 86.51 577.29 2,045.67 1,038.96 48.48 89.96 299.22 29.54 276.87 4,587.04 

สดัสว่น

ของเบีย้
ประกนัภัย 

[รอ้ยละ] 
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 1.5 ชอ่งทางการตดิตอ่บรษิทั วธิกีาร และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีกรอ้ง พจิารณา 
และชดใชเ้งนิหรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
 
 1.5.1 ข ัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธิกีารในการขอรบัค่าสนิไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยั 
 
 การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [รถยนต]์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. ค่ำสนิไหมทดแทน : ค่ำรักษำพยำบำลเบื้องตน้ และค่ำปลงศพก ำหนดและนัดจ่ำยค่ำ
สนิไหมภำยใน 7 วนั นับจำกไดรั้บเอกสำรครบถว้น และด ำเนนิกำรเปิดเคลม เพือ่ใหค้วำมคุม้ครอง 
 2. คำ่สนิไหมทดแทนทีม่กีำรส ำรองจ่ำย : มหีลักเกณฑใ์นกำรพจิำรณำชดใชค้นืใหแ้ก่ผูเ้รยีก
รอ้งค่ำสนิไหม ภำยในระยะเวลำ 4 วันท ำกำร นับจำกไดรั้บเอกสำรครบถว้น และอยู่ภำยใตค้วำม
คุม้ครองของกรมธรรม ์
 ขัน้ตอนกำรชดใชค้ำ่สนิไหมทดแทนในแตล่ะกรณี 
 1. กำรน ำรถยนตเ์ขำ้จัดซอ่มอูใ่นสญัญำ 
  1.1 ลกูคำ้ตดิตอ่แจง้เคลมโดยตรงทีบ่รษัิทฯ หรอืตดิตอ่ผำ่นอูใ่นสญัญำ 
  1.2 เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เช่น ควำมคุม้ครองของกรมธรรม์ ตรวจสอบ
ใบอนุญำตขบัขีข่องผูข้บัขีร่ถประกัน พรอ้มตรวจสอบควำมคุม้ครองอืน่ตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์ฯลฯ 
  1.3 สง่ใบแจง้ควำมเสยีหำยใหล้กูคำ้ หรอืสง่ใหอู้ท่ีจั่ดซอ่มผำ่นระบบ E-Claim เพือ่ให ้
ลกูคำ้น ำรถเขำ้จัดซอ่ม 
  1.4 เมือ่อูซ่อ่มรถแลว้เสร็จ อูน่ ำสง่เอกสำรชดุใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ำกับภำษี และเอกสำร
ประกอบอืน่ๆ ใหบ้รษัิทจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทนคำ่ซอ่ม ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร 
 2. กำรน ำรถยนตเ์ขำ้จัดซอ่มอูน่อกสญัญำ 
  2.1 ใหอู้่นอกสัญญำน ำใบแจง้ควำมเสยีหำย ใบเสนอรำคำก่อนจัดซอ่ม ตดิต่อบรษัิท
เพือ่ประเมนิรำคำคำ่ซอ่มกอ่นจัดซอ่ม 
  2.2 กรณีลูกคำ้มไิดต้ดิต่อบรษัิทดว้ยตนเอง ใหจั้ดท ำหนังสอืมอบอ ำนำจใหผู้รั้บมอบ
อ ำนำจกระท ำกำรแทน พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน ผูม้อี ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ และรับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 
  2.3 เมือ่อู่ซอ่มเสร็จ น ำรถเพือ่ตรวจสอบกำรจัดซอ่ม และสง่เอกสำรชดุใบเสร็จรับเงนิ 
ใบก ำกับภำษี และเอกสำรประกอบอืน่ๆ เพือ่วำงบลิตัง้เบกิคำ่สนิไหมทดแทน 
 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 1. ใบรับรองควำมเสยีหำยหรอืบัตรตดิตอ่ 
 2. ส ำเนำทะเบยีนรถ 
 3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืใบขบัขี ่
 4. ชดุมอบอ ำนำจ [กรณีกระท ำกำรแทน] 
 5. หนำ้ตำรำงกรมธรรมป์ระกันภัย 
 6. ใบเสร็จตน้ฉบับหรอืใบเสนอรำคำคำ่ซอ่มจำกอู ่[กรณีเป็นรถคูก่รณี] 
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 7. เอกสำรประนปีระนอมยอมควำม [กรณีเป็นรถคูก่รณี] 
 8. ส ำเนำหนำ้บัญชธีนำคำร [กรณีโอนเงนิ] 
 
 การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [ประกนัภยัสขุภาพโครงการรกัษส์ขุ] มขีัน้ตอน
ดังนี ้
 1. ผูเ้อำประกันภัยยืน่เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 
 2. เจำ้หนำ้ทีส่นิไหม ตรวจสอบเงือ่นไขควำมคุม้ครองของกรมธรรม ์
  2.1 กรณีกรมธรรมค์ุม้ครอง เจำ้หนำ้ที่สนิไหมจะด ำเนินกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทน 
ภำยใน 15 วันนับตัง้แต่วันที่บรษัิทฯ ไดต้กลงค่ำสนิไหมทดแทนเป็นที่ยุตแิลว้ และบรษัิทฯ ไดรั้บ
หลักฐำนครบถว้นถกูตอ้ง 
  2.2 กรณีกรมธรรมไ์มอ่ยูใ่นเงือ่นไขควำมคุม้ครอง เจำ้หนำ้ทีส่นิไหมจะด ำเนนิกำรจัดท ำ
หนังสอืปฏเิสธกำรชดใชค้ำ่สนิไหม และแจง้ใหผู้เ้อำประกันทรำบ 
 สำมำรถโทรศัพทแ์จง้ทีศ่นูยรั์บแจง้อบุัตเิหต ุตลอด 24 ชัว่โมง ที ่1291 กด 1 
 หมำยเหตุ : กรณีผูเ้อำประกันภัยหรอืผูม้สีทิธรัิบค่ำสนิไหมทดแทน ยังไม่เคยมกีำรแสดงตน 
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรขอหลักฐำนแสดงตน ทัง้นีเ้พือ่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตป้ิองกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 1. หนังสอืเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน  
 2. ใบเสร็จรับเงนิ คำ่รักษำพยำบำล [ตน้ฉบับ] 
 3. ใบรับรองแพทย ์[ระบถุงึสำเหตขุองโรค] 
 4. ส ำเนำบัตรประชำชน [ลงนำมรับรองส ำเนำ] 
 5. ส ำเนำสมดุบัญชใีชไ้ดทุ้กธนำคำร ยกเวน้ ธกส. [ตอ้งม]ี ทัง้นี้บรษัิทฯ จะจ่ำยคำ่สนิไหมใน
นำมผูเ้อำประกันภัยเทำ่นัน้ 
 6. ส ำเนำกรมธรรม ์[ถำ้ม]ี 
 7. ใบรำยงำนของต ำรวจ กรณีเกดิอบุัตเิหต ุหรอือืน่ ๆ [ถำ้ม]ี 
  ชอ่งทำงกำรสง่เอกสำร 
 ผูเ้อำประกันภัยสำมำรถสง่เอกสำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทนได ้2 ชอ่งทำง ดังนี ้
 1. ผูเ้อำประกันภัยสำมำรถสง่เอกสำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน โดยสง่เอกสำรทำงไปรษณีย์
หรอืยืน่ดว้ยตนเองที ่ฝ่ำยสนิไหมท่ัวไป [โครงกำรรักษ์สขุ] บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] 
เลขที่ 97 และ 99 อำคำรเทเวศประกันภัย ถนนรำชด ำเนินกลำง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรงุเทพมหำนคร 10200 
 2. สง่เอกสำรผำ่นธนำคำรไทยพำณชิยไ์ดท้กุสำขำ 
 กรณีตอ้งกำรขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณำตดิต่อ คุณศริพิร เอีย่มวัฒน์, คุณจุฑำรัตน์ พันธท์องเพ็ชร 
โทรศัพท ์1291 ตอ่ 6418, 6419 โทรสำร 0-2280-1439, 0-2629-1709 
 
 การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [ประกนัภยัประเภทอืน่ ๆ] มขีัน้ตอนดังนี ้
 1. ผูเ้อำประกันภัยยืน่เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 
 2. เจำ้หนำ้ทีส่นิไหมตรวจสอบเงือ่นไขควำมคุม้ครองของกรมธรรม ์
  2.1 กรณีกรมธรรมค์ุม้ครอง เจำ้หนำ้ที่สนิไหมจะด ำเนินกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทน 
ภำยใน 15 วันนับตัง้แต่วันที่บรษัิทฯ ไดต้กลงค่ำสนิไหมทดแทนเป็นที่ยุตแิลว้ และบรษัิทฯ ไดรั้บ
หลักฐำนครบถว้นถกูตอ้ง 
  2.2 กรณีกรมธรรมไ์มอ่ยูใ่นเงือ่นไขควำมคุม้ครอง เจำ้หนำ้ทีส่นิไหมจะด ำเนนิกำรจัดท ำ
หนังสอืปฏเิสธกำรชดใชค้ำ่สนิไหม และแจง้ใหผู้เ้อำประกันทรำบ 
 สำมำรถโทรศัพทแ์จง้ทีศ่นูยรั์บแจง้อบุัตเิหต ุตลอด 24 ชัว่โมง ที ่1291 กด 1 
 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 1. กรณีกำรเบกิคำ่รักษำพยำบำล มเีอกสำรดังนี้ 
  1.1 เอกสำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 
  1.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูเ้อำประกันภัย 
  1.3 ใบเสร็จคำ่รักษำพยำบำล [ตน้ฉบับ] 
  1.4 ใบรับรองแพทย ์
  1.5 ใบรำยงำนต ำรวจ กรณีเกดิอบุัตเิหต ุหรอือืน่ ๆ [ถำ้ม]ี 
  1.6 ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกของผูเ้อำประกันภัย [ใชส้ ำหรับกำรโอนเงนิ] 
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 2. กรณีสญูเสยีอวยัวะ สำยตำ หรอืทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ มเีอกสำรดังนี ้
  2.1 เอกสำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 
  2.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูเ้อำประกันภัย 
  2.3 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูเ้อำประกัน 
  2.4 ใบเสร็จคำ่รักษำพยำบำล [ตน้ฉบับ] 
  2.5 ใบรับรองแพทย ์[ตน้ฉบับ] 
  2.6 รปูถำ่ยอวยัะทีส่ญูเสยี 
  2.7 ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกของผูเ้อำประกันภัย [ใชส้ ำหรับกำรโอนเงนิ] 
 3. กรณีเสยีชวีติ มเีอกสำรดังนี ้
  3.1 เอกสำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 
  3.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูเ้อำประกันภัย 
  3.3 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูเ้อำประกัน 
  3.4 ส ำเนำบัตรประชำชนของผูรั้บผลประโยชน ์[ลงนำมรับรองส ำเนำ] 
  3.5 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูรั้บผลประโยชน ์[ลงนำมรับรองส ำเนำ] 
  3.6 ส ำเนำใบมรณบัตร 
  3.7 ส ำเนำใบชนัสตูรศพ 
  3.8 หนังสอืรับรองกำรตำย [ถำ้ม]ี 
  3.9 ส ำเนำบันทกึประจ ำวนัของเจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจ 
  3.10 ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกของผูรั้บผลประโยชน ์[ใชส้ ำหรับกำรโอนเงนิ] 
 4. กรณีทรัพยส์นิไดรั้บควำมเสยีหำยหรอืสญูหำย มเีอกสำรดังนี ้
  4.1 เอกสำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน 
  4.2 รปูถำ่ย 
  4.3 เอกสำรแสดงรำยกำรคำ่เสยีหำย 
  4.4 ส ำเนำบันทกึประจ ำวนัของเจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจ [กรณีทรัพยส์นิสญูหำย] 
  4.5 ส ำเนำสมดุบัญชเีงนิฝำกของผูเ้อำประกันภัย [ใชส้ ำหรับกำรโอนเงนิ] 
 หมำยเหตุ : กรณีผูเ้อำประกันภัยหรอืผูม้สีทิธรัิบค่ำสนิไหมทดแทน ยังไม่เคยมกีำรแสดงตน 
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรขอหลักฐำนแสดงตน ทัง้นีเ้พือ่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตป้ิองกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 ชอ่งทำงกำรสง่เอกสำร 
 ผูเ้อำประกันภัยสำมำรถสง่เอกสำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทนได ้3 ชอ่งทำง ดังนี ้
 1. สง่เอกสำรทำงไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองที ่ฝ่ำยสนิไหมท่ัวไป บรษัิท เทเวศประกันภัย 
จ ำกัด [มหำชน] เลขที่ 97 และ 99 อำคำรเทเวศประกันภัย ถนนรำชด ำเนินกลำง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร 10200 
 2. สง่ผำ่นตัวแทนหรอืนำยหนำ้ตำมทีท่ำ่นไดซ้ือ้ประกันภัยไว ้
 3. กรณีประกันภัยสขุภำพโครงกำรรักษ์สขุ สง่เอกสำรผำ่นธนำคำรไทยพำณชิยไ์ดท้กุสำขำ 
 
 1.5.2 วธิกีารตดิตอ่บรษิทัและหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกรณีมขีอ้พพิาทหรอืเร ือ่งรอ้งเรยีน 
 
 บรษัิทฯ ก ำหนดใหฝ่้ำยบรกิำรลกูคำ้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรตดิตอ่กับบรษัิทฯ และรับเรือ่ง
รอ้งเรียนจำกลูกคำ้และผูเ้อำประกันภัย โดยจะประสำนงำนไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่
รับผดิชอบในกำรแกไ้ขปัญหำ รวมถงึตดิตำมเรือ่งรอ้งเรยีน 
 บรษัิทฯ ก ำหนดใหพ้จิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนันับจำกวนัทีไ่ดรั้บเรือ่งหรอื
ไดรั้บเอกสำรครบถว้น ทัง้นีล้กูคำ้สำมำรถตดิตอ่บรษัิทฯ และรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำง ดังนี ้
 1. ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ผำ่นชอ่งทำงโทรศัพท ์ไปรษณีย ์อเีมล เว็บไซต ์: บรษัิท เทเวศประกันภัย 
จ ำกัด [มหำชน] เลขที่ 97 และ 99 อำคำรเทเวศประกันภัย ถนนรำชด ำเนินกลำง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร 10200 โทรศัพท ์1291 เว็บไซต ์http://www.deves.co.th หรอือเีมล 
callcenter@deves.co.th 
 2. ลกูคำ้รอ้งเรยีนผำ่นหน่วยงำนภำยในทีต่ดิตอ่กับลกูคำ้โดยตรง 
 3. ลกูคำ้รอ้งเรยีนผำ่นหน่วยงำนภำยนอก เชน่ ส ำนักงำน คปภ., สคบ. เป็นตน้ 
 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีน 
 1. เมือ่ไดรั้บเรื่องรอ้งเรยีนตำมช่องทำง จะบันทกึรับเรือ่งในระบบของบรษัิทฯ จำกนั้นจะสง่
เรือ่งไปยังหน่วยงำนทีรั่บผดิชอบผำ่นระบบ 

http://www.deves.co.th/
mailto:callcenter@deves.co.th
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 2. หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ พจิำรณำและแกไ้ขปัญหำใหล้กูคำ้ รวมถงึชีแ้จงใหลู้กคำ้ทรำบผล
กำรพจิำรณำ ทัง้นี้บรษัิทฯ ก ำหนดใหต้อ้งชีแ้จงลูกคำ้ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันทีร่อ้งเรยีนหรือ
ไดรั้บเอกสำรครบถว้น 
 3. บริษัทฯ ก ำหนดใหฝ่้ำยบริกำรลูกคำ้ ติดตำมเรื่องรอ้งเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหำภำยใน
ระยะเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 
 
 
2. กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบรษิทั รวมถงึ
รายละเอยีดในการด าเนนิการตามกรอบและกระบวนการดงักลา่ว 
 
 
2.1 กรอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกระบวนการควบคมุภายในของบรษิทั 
 
 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 ดว้ยตระหนักในสทิธแิละควำมเป็นเจำ้ของบรษัิทฯ ของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรให ้
ท ำหนำ้ทีแ่ทน และมสีทิธใินกำรตัดสนิใจเกีย่วกับกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคัญ บรษัิทฯ จงึเคำรพในสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ ดูแลและปกป้องสทิธขิัน้พื้นฐำนของผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย 
ที่เกี่ยวขอ้ง ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของคณะกรรมกำรจะค ำนึงถงึสทิธแิละผลประโยชน์ที่ผูถ้ือหุน้ 
พงึไดรั้บเป็นส ำคัญ และไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรดแูลรักษำไวซ้ ึง่สทิธแิละควำมเทำ่เทยีมกันของผูถ้อื
หุน้ทกุรำย ไวด้ังนี ้
 กำรไดรั้บและเขำ้ถงึขอ้มลูขำ่วสำร 
 บรษัิทฯ ด ำเนนิกำรใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บและเขำ้ถงึขอ้มูลขำ่วสำรตำ่ง ๆ อย่ำงครบถว้น เท่ำเทยีม
กัน และทันเวลำ กำรจัดสง่เอกสำรไปยังผูถ้อืหุน้ทกุรำยและกำรเผยแพรผ่ำ่นชอ่งทำงอืน่ เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้เสนอแนะของหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลทุกประกำร รวมทัง้ได ้
น ำเสนอขอ้มูลขำ่วสำรทีผู่ถ้อืหุน้ควรไดรั้บทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษัิทฯ [www.deves.co.th] 
ไดแ้ก ่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร แบบรำยงำนประจ ำปี จดหมำยเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ และหนังสอืมอบ
ฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขำ้ประชมุแทน พรอ้มขอ้มลูประกอบกำรประชมุซึง่เผยแพรไ่วเ้ป็นกำรลว่งหนำ้กอ่นน ำสง่
หนังสอืเชญิประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ทุกรำย และมรีำยละเอยีดครบถว้นเพยีงพอใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ
ก่อนกำรประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ดังกล่ำวภำยใน
ระยะเวลำไมเ่กนิ 14 วนัหลังกำรประชมุดว้ย 
 นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ไดน้ ำเสนอขอ้มลูขำ่วสำรขององคก์ร [Corporate News] ผำ่นทำงเว็บไซต์
และเฟซบุ๊ก เพื่อรำยงำนกจิกรรมของบริษัทฯ และกจิกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ โดยมี
หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบท ำกำรปรับปรงุเนือ้หำใหเ้ป็นปัจจบุันอยูเ่สมอ 
 กำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 
 ในกำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะจัดสง่หนังสอืนัดประชมุพรอ้มเอกสำรขอ้มลูประกอบกำร
ประชุมที่มรีำยละเอยีดอย่ำงครบถว้น พรอ้มทัง้ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ประกอบทุกระเบยีบวำระ รวมทัง้มหีนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีก่ระทรวงพำณชิยก์ ำหนด เพือ่ใหผู้ถ้อื
หุน้ใชป้ระกอบกำรตัดสนิใจลงคะแนนในระเบยีบวำระตำ่ง ๆ โดยน ำสง่ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ระยะเวลำที่
กฎหมำยก ำหนด ตลอดจนลงประกำศโฆษณำในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลำตดิตอ่กัน 3 วัน กอ่นวันประชมุ
ไมน่อ้ยกวำ่ 3 วนั 
 กำรประชมุผูถ้อืหุน้ 
 คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิง่ต่อกำรประชุมผูถ้ือหุน้ กรรมกำรทุกคนโดยเฉพำะผูท้ี่
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรษัิทฯ และประธำนกรรมกำรคณะยอ่ยตำ่ง ๆ เขำ้ร่วมกำรประชมุผูถ้อื
หุน้เพื่อรับฟังกำรแถลงของฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจัดกำร และตอบขอ้ซักถำมของผูถ้ือหุน้ดว้ยอย่ำง
สม ำ่เสมอทกุครัง้ เวน้แตเ่มือ่มภีำรกจิจ ำเป็นเร่งดว่นทีม่อิำจหลกีเลีย่งได ้โดยบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึรำยชือ่
กรรมกำรทีเ่ขำ้ประชมุไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี้ ผูส้อบบัญชแีละที่
ปรกึษำดำ้นกฎหมำยของบรษัิทฯ ก็ไดเ้ขำ้รว่มในกำรประชมุเพือ่ตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ในประเด็น
ทีเ่กีย่วขอ้งและอยูใ่นควำมรับผดิชอบ 
 ในกำรประชมุ คณะกรรมกำรไดจั้ดสรรเวลำและเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถำมและแสดงควำม
คดิเห็นอยำ่งเต็มทีโ่ดยไมจ่ ำกัดเวลำ มกีำรบันทกึขอ้ซักถำม ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ 
รวมทัง้ค ำชีแ้จงของฝ่ำยจัดกำรไวใ้นรำยงำนกำรประชมุอยำ่งครบถว้น ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนจ์ะ
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ถูกน ำไปพจิำรณำปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ใหด้ยี ิง่ข ึน้ตอ่ไป ผูถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธใินกำร
ตัดสนิใจเรือ่งตำ่ง ๆ ทีไ่ดน้ ำเสนอในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้ยำ่งเต็มที ่
 กำรพจิำรณำเรือ่งตำ่ง ๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นไปตำมล ำดับระเบยีบวำระและไมม่กีำรน ำเรือ่ง
ส ำคัญนอกเหนือจำกทีร่ะบุในหนังสอืเชญิประชมุ มำบรรจุเป็นระเบยีบวำระอืน่ กำรพจิำรณำระเบยีบ
วำระอืน่ ๆ จะเป็นกำรตอบขอ้ซกัถำมและชีแ้จงในประเด็นทีผู่ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้สงัเกตเทำ่นัน้ 
 กำรสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้เขำ้รว่มประชมุ 
 บริษัทฯ ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวันประชุมโดยจัดเตรียมสถำนที่ จัดใหม้ี
เจำ้หนำ้ทีต่อ้นรับและเจำ้หนำ้ทีล่งทะเบยีนอยำ่งพอเพยีง เพือ่ใหก้ำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชมุของผู ้
ถอืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่สำมำรถด ำเนนิกำรลว่งหนำ้ไดไ้มต่ ำ่กวำ่ 2 ชัว่โมงกอ่นกำรประชมุ เป็นไป
อยำ่งสะดวกรวดเร็ว 
 กำรจัดประชมุทีผ่่ำนมำทุกครัง้ จัดขึน้ในทอ้งทีอ่ันเป็นทีต่ัง้ของส ำนักงำนใหญ่ และไดแ้สดง
แผนทีข่องสถำนทีป่ระชมุไวใ้นเอกสำรประกอบกำรประชมุ เพือ่เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเขำ้ร่วม
ประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก และมีจ ำนวนมำกที่สุด และภำยหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิน้ บริษัทฯ ได ้
เผยแพรม่ตขิองทีป่ระชมุ รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุผำ่นทำงเว็บไซต ์เพือ่ใหส้ำรสนเทศดังกลำ่วเขำ้ถงึ
ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีส่นใจไดทั้นท ี
 กำรดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญตอ่กำรรักษำสทิธแิละดแูลผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บ ตลอดเวลำ
ที่ผ่ำนมำ กำรจัดสรรส่วนแบ่งก ำไรใหผู้ถ้ือหุน้ในรูปของเงนิปันผลเป็นไปตำมที่บริษัทฯ ไดแ้ถลง
นโยบำยไวเ้มือ่ครำวน ำหุน้เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่ปี 2533 กลำ่วคอื 
ไมต่ ำ่กวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธ ิ
 ในปี 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดก้ ำหนดวันปิดสมุดทะเบยีนพักกำรโอนหุน้เพือ่
สทิธใินกำรเขำ้ประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ในวนัพุธที ่5 เมษำยน 2560 และก ำหนดวนัประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้
ในวนัอังคำรที ่25 เมษำยน 2560 ณ หอ้งสมัมนำชัน้ 6 อำคำรเทเวศประกันภัย 1 ถนนรำชด ำเนนิกลำง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร ซึง่เป็นทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนในวันจันทรท์ี ่10 เมษำยน 2560 รวมทัง้ไดป้ระกำศโฆษณำ
หนังสอืเชญิประชมุดังกลำ่วในหนังสอืพมิพร์ำยวนัระหวำ่งวนัที ่15 - 17 เมษำยน 2560 
 ในวันประชมุผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะใหเ้ขำ้ประชมุแทน สำมำรถลงทะเบยีนและรับเอกสำร
เพิม่เตมิ ไดแ้กร่ำยงำนประจ ำปีฉบับรูปเลม่ไดต้ัง้แตเ่วลำ 09.00 น. กำรประชมุซึง่เริม่เมือ่เวลำ 11.00 
น. ตำมก ำหนด เสร็จสิน้ในเวลำ 11.40 น. มผีูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่
เขำ้ประชมุแทนรวม 38 รำย นับจ ำนวนหุน้รวมกัน 49,315,118 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.63 ของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดทั้ง้หมด มคีณะกรรมกำรบรษัิทฯ เขำ้ร่วมประชมุรวม 11 คน รวมทัง้มผีูส้อบบัญช ีที่
ปรกึษำกฎหมำย ผูบ้รหิำรระดับสงูและผูบ้รหิำรหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้รว่มประชมุพรอ้มเพรยีงกัน 
 ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจำรณำและลงมติตำมระเบียบวำระที่น ำเสนอรวม 8 ระเบียบวำระ 
ตำมล ำดับทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ และบรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่บันทกึรำยงำนกำรประชมุสำมัญ
ผูถ้อืหุน้ดังกลำ่วในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ในวันที ่9 พฤษภำคม 2560 รวมทัง้ไดน้ ำสง่ใหแ้กห่น่วยงำน
รำชกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยอยำ่งครบถว้น 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ในปี 2560 ไดม้มีตอินุมัตกิำรจัดสรรเงนิก ำไร และจ่ำยเงนิปันผล
จำกผลกำรด ำเนนิงำนปี 2559 ในอัตรำหุน้ละ 2.40 บำท ในวนัอังคำรที ่9 พฤษภำคม 2560 รวมทัง้ได ้
ลงประกำศจำ่ยเงนิปันผลในหนังสอืพมิพร์ำยวนัระหวำ่งวนัที ่26 - 28 เมษำยน 2560 
 
 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญและปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรำยดว้ยควำมเป็นธรรมเสมอกัน โดยยดึถอื
หลักปฏบิัตดิังนี ้
 1. ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวำระกำรประชมุที่
ไดแ้จง้ไวใ้นจดหมำยเชญิประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำขอ้มลูประกอบกอ่นตัดสนิใจลงมตใินวัน
ประชมุ และจะไมเ่พิม่ระเบยีบวำระกำรประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบลว่งหนำ้ 
 2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้หีนังสอืมอบฉันทะตำม
แบบของกระทรวงพำณิชยส์ง่ไปพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ โดยหนังสอืมอบฉันทะดังกลำ่ว มรีูปแบบทีผู่ ้
ถอืหุน้สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงได ้รวมทัง้ไดเ้สนอชือ่กรรมกำรอสิระอยำ่งนอ้ย 1 คน 
เพือ่เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ในกำรมอบฉันทะใหผู้ใ้ดผูห้นึง่เขำ้ประชมุ หรอืมอบให ้
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืกรรมกำรอสิระคนใดคนหนึง่ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุให ้
เป็นไปตำมควำมประสงค ์เพือ่เป็นกำรรักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรำย 
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 3. กำรลงคะแนนในทีป่ระชมุทีผ่่ำนมำทุกครัง้ กระท ำโดยเปิดเผย โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดท ำบัตร
ลงคะแนนเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนตำมทีเ่ห็นสมควร เมือ่รวบรวมผลกำรลงคะแนนไดแ้ลว้ ประธำนฯ 
จะแจง้ผลกำรออกเสยีงในทีป่ระชมุ และจะมกีำรบันทกึผลกำรลงคะแนนเสยีงแตล่ะระเบยีบวำระไวใ้น
รำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบกำรจัดประชมุจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนดังกลำ่ว
ไวเ้ป็นหลักฐำน กรณีมผีูป้ระสงคจ์ะท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งและโปรง่ใสของกำรลงมต ิ
 ในกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ บรษัิทฯ ไดจั้ดท ำหนังสอืมอบ
ฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตำมแบบของกระทรวงพำณชิย ์เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถเขำ้ร่วมประชมุ
แตป่ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขำ้ร่วมประชมุแทน สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรออกเสยีงลงคะแนน
ของตนเองได ้โดยบรษัิทฯ ไดเ้สนอชือ่กรรมกำรอสิระ รวมจ ำนวน 3 คน ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะในกำร
เขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
 
 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิง่ต่อกำรปฏบิัตทิี่ถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีและ
มุง่มั่นด ำเนนิธรุกจิดว้ยควำมรับผดิชอบตอ่ทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค ำนงึถงึกำรเจรญิเตบิโตทำงธุรกจิ
อย่ำงมั่นคงและยั่งยนืร่วมกัน และไดก้ ำหนดเป็นแนวทำงไวใ้นจรรยำบรรณของบรษัิทฯ เพือ่ใหเ้กดิ
ควำมมั่นใจวำ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยจะไดรั้บกำรคุม้ครองและปฏบิัตดิว้ยควำมเสมอภำค 
 ผูถ้อืหุน้ : บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญตอ่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทยีมกัน และปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้
ดว้ยควำมเป็นธรรมเสมอกัน โดยนอกเหนือไปจำกกำรปกป้องคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ให ้
เป็นไปภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งแลว้ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของคณะกรรมกำรจะ
ค ำนงึถงึผลประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บเป็นส ำคัญและมุง่มั่นด ำเนนิธรุกจิ โดยค ำนงึถงึกำรเจรญิเตบิโต
ในระยะยำว เพือ่ใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่แีกผู่ถ้อืหุน้ 
 ลกูคำ้ : เพือ่บรรลเุป้ำหมำยในกำรเป็นบรษัิทประกันวนิำศภัย ทีพ่รอ้มในดำ้นคณุภำพของกำร
ใหบ้รกิำรบรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิโครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรงำนคณุภำพ โดยประยกุตห์ลักกำรบรหิำรงำน
คุณภำพทัง้องคก์ร [Total Quality Management : TQM] เป็นแนวทำงในกำรกระจำยแผนงำนและ
ควำมรับผดิชอบไปท่ัวทัง้องคก์ร โดยมจีุดมุ่งหมำยทีจ่ะปรับปรุงสมรรถนะขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง 
เนน้ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนไดก้ ำหนดนโยบำยคุณภำพและ
เปลีย่นแปลงตำมภำวะพัฒนำกำรมำเป็นล ำดับ ปัจจุบันบรษัิทฯ ก ำหนดนโยบำยคณุภำพ ISO 9001 : 
2015 ดังนี“้มุง่มั่นพัฒนำคณุภำพผลติภัณฑแ์ละกำรใหบ้รกิำร โดยใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ 
และสรำ้งควำมพงึพอใจแกล่กูคำ้และพันธมติรทำงธรุกจิ” 
 บรษัิทฯ ไดรั้บกำรรับรองระบบบรหิำรงำนคณุภำพ ISO จำกบรษัิทผูใ้หก้ำรรับรอง TUV NORD 
ตัง้แต่ปี 2541 [1998] ต่อเนื่องจนถงึปัจจุบัน ระบบงำน ISO ดังกล่ำว เป็นแนวทำงหนึง่ทีช่ว่ยก ำกับ
ดูแลกำรปฏบิัตงิำนของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปภำยใตก้ตกิำทีไ่ดรั้บกำรยอมรับและสรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่
ลกูคำ้และคูค่ำ้ ซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในเชงิธรุกจิวำ่สทิธขิองบคุคลเหลำ่นัน้ จะไดรั้บกำรคุม้ครองและ
ปฏบิัตดิว้ยด ี
 พนักงำน : บรษัิทฯ เชือ่มั่นวำ่บคุลำกรมบีทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบทีส่ ำคัญอยำ่งยิง่
ต่อควำมจรญิกำ้วหนำ้และควำมส ำเร็จขององค์กร จึงใหค้วำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำศักยภำพและ
ควำมสำมำรถของบคุลำกรทกุระดับ ดว้ยกำรดแูลใหม้รีะบบบรหิำรงำนบคุคลทีเ่ป็นมำตรฐำน และไดรั้บ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง แผนพัฒนำบุคลำกรของบรษัิทฯ จัดท ำขึน้เป็นแผนระยะยำวโดยฝ่ำยกำร
บคุคลและธรุกำรของบรษัิทฯ ไดก้ ำหนดมำตรฐำนคณุสมบัตพินักงำน [Functional Competency] ไว ้
เป็นฐำนในกำรก ำหนดแผนพัฒนำบคุลำกร เพือ่ใหไ้ดรั้บกำรอบรมควำมรูด้ำ้นกำรประกันภัย วชิำกำร
แขนงตำ่ง ๆ ตลอดจนทักษะทีจ่ ำเป็นตอ่งำนและควำมกำ้วหนำ้ในอนำคต 
 บรษัิทฯ ดแูลใหก้ำรปฏบิัตงิำนเป็นไปภำยใตส้ภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ ำนวยใหเ้กดิบรรยำกำศทีด่ี
ในกำรท ำงำน ส่งเสรมิกำรใชอุ้ปกรณ์ ระบบงำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใหเ้กดิควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรท ำงำนและในกำรตดิต่อประสำนงำนระหว่ำงกัน นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ีกำร
รวบรวมขอ้มลูและบทควำมเกีย่วกับธรุกจิและกำรบรหิำรองคก์รไวใ้นระบบอนิทรำเน็ต เพือ่ใหพ้นักงำน
ไดรั้บรูแ้นวคดิกำรบริหำรงำนสมัยใหม่ สำมำรถศกึษำท ำควำมเขำ้ใจเพื่อพัฒนำตนเองและเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน 
 บรษัิทฯ ค ำนึงถงึองคป์ระกอบที่ส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรครองชพีของพนักงำน จงึจัดใหม้ี
กองทุนส ำรองเลีย้งชพีพนักงำน จัดสวัสดกิำรรักษำพยำบำล และกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี ตลอดจน
สง่เสรมิใหพ้นักงำนมสีขุภำพพลำนำมัยทีด่ดีว้ยกำรออกก ำลังกำยอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทัง้สนับสนุนกำร
เขำ้ร่วมในกำรแข่งขันกีฬำเชือ่มควำมสัมพันธ ์ที่จัดขึน้ระหว่ำงบรษัิทฯ กับลูกคำ้ คู่คำ้ และสมำคม
วชิำชพีทีบ่รษัิทฯ เป็นสมำชกิ 
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 ในสว่นของกำรก ำหนดโครงสรำ้งผลตอบแทนนัน้ บรษัิทฯ ไดพ้จิำรณำจำกโครงสรำ้งของธรุกจิ
ประเภทเดยีวกันทีม่ขีนำดใกลเ้คยีงกัน กำรปรับขึน้คำ่ตอบแทนประจ ำปีใหแ้กพ่นักงำนจะพจิำรณำจำก
ผลกำรปฏบิัตงิำนของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับเกณฑค์่ำมำตรฐำนที่ไดก้ ำหนดไวล้่วงหนำ้และ
ไดรั้บควำมเห็นชอบร่วมกันระหวำ่งพนักงำนและผูบ้ังคับบัญชำ เพือ่ใหก้ำรประเมนิผลกำรปฏบิัตขิอง
แต่ละบุคคล เป็นไปอย่ำงโปร่งใส เป็นรูปธรรมและมคีวำมเป็นธรรม ทัง้นี้ เพือ่จูงใจใหบ้คุลำกรมุง่มั่น
ปฏบิัตหินำ้ทีใ่หเ้กดิผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 คู่คำ้ : บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิง่ต่อกำรด ำเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขทำงกำรคำ้ ตลอดจนค ำนงึถงึผลประโยชน์ร่วมกัน จงึปฏบิัตติอ่คูค่ำ้ทุกรำยดว้ยควำมซือ่สัตย์
สจุรติ มคีวำมเสมอภำคและเป็นธรรม โดยระมัดระวงัชือ่เสยีงและควำมน่ำเชือ่ถอืขององคก์ร 
 คูแ่ขง่ขันทำงกำรคำ้ : บรษัิทฯ ยดึมั่นในกฎเกณฑแ์ละกตกิำกำรแขง่ขันทีเ่ป็นธรรม มจีรยิธรรม
และคณุธรรม 
 เจำ้หนี ้: บรษัิทฯ รักษำค ำมั่นสญัญำและปฏบิัตติำมเงือ่นไขทีม่ตีอ่เจำ้หนีโ้ดยเครง่ครัด 
 สังคมและสิง่แวดลอ้ม : คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรตลอดจนพนักงำนทุกคนตระหนักดวีำ่องคก์ร
ธรุกจิเป็นสว่นหนึง่ของสังคม ดว้ยศักยภำพและทรัพยำกรทีม่อียู ่องคก์รธรุกจิสำมำรถเขำ้ไปมบีทบำท
ส ำคัญในกำรดูแลเอำใจใสส่ังคม พัฒนำและผลักดันใหส้ังคมเปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขี ึน้ บรษัิทฯ 
จงึไดด้ ำเนนิกจิกรรมและจัดท ำโครงกำรตำ่ง ๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมอยำ่งแทจ้รงิ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยใหเ้ป็นโครงกำรที่มคีวำมต่อเนื่องและเกดิประโยชน์ในระยะยำว รวมทัง้มกีำรตดิตำมและ
ประเมนิผล เพื่อใหเ้กดิควำมมั่นใจว่ำโครงกำรและกจิกรรมที่ไดด้ ำเนินกำรไป เป็นประโยชน์และ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของสงัคมทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยอยำ่งแทจ้รงิ นอกจำกนี้ ยังท ำหนำ้ทีแ่กนหลัก
ในกำรรเิริม่และชักชวนใหบุ้คลำกร รวมกลุ่มหรือเขำ้ร่วมในกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย
สว่นรวม อำท ิกำรจัดตัง้กลุ่มเทเวศฯ อำสำพัฒนำเพือ่โรงเรยีนและเยำวชนในทอ้งทีช่นบทหำ่งไกล 
กลุม่เทเวศฯ รว่มใจบรจิำคโลหติใหแ้กส่ภำกำชำดไทย ฯลฯ 
 
 การเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส 
 คณะกรรมกำรตระหนักดถีงึหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบเชงิจรยิธรรมและตำมกฎหมำยตอ่ผูถ้อื
หุน้ และไดป้ฏบิัตหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สัตยแ์ละระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ซึง่หมำยถงึ
ผลประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม ดังนัน้ คณะกรรมกำรจงึถอืเป็นหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบทีส่ ำคัญในกำร
ดแูลใหบ้รษัิทฯ จัดท ำและเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทำงกำรเงนิ ผำ่นชอ่งทำง
ที่ผูถ้ือหุน้และผูเ้กี่ยวขอ้งเขำ้ถึงขอ้มูล ไดแ้ก่ รำยงำนประจ ำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.deves.co.th ซึง่ไดรั้บกำรปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบันอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้เปิดโอกำสใหม้กีำร
สอบถำมขอ้มูลต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต ์โดยใหส้ ำนักบรหิำรงำนกรรมกำรและสือ่สำรองคก์ร เป็น
หน่วยงำนทีท่ ำหนำ้ทีด่แูลประสำนงำนใหม้กีำรตอบขอ้ซกัถำมดังกลำ่ว 
 ขอ้มูลทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ไดแ้ก่ นโยบำยและมำตรำกำรตอ่ตำ้นคอรรั์ปชั่น รำยงำนทำงกำรเงนิที่
ผำ่นกำรสอบทำน หรอืตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชวีำ่มคีวำมถูกตอ้งในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชทีี่
รับรองท่ัวไป รวมทัง้ไดผ้่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
นโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรของบรษัิทฯ กำรปฏบิัตหินำ้ทีใ่นรอบปีทีผ่่ำนมำของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยต่ำง ๆ นโยบำยและรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแกค่ณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ระดับสงูซึง่สะทอ้นภำระหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 นอกจำกนี้ กำรเปิดเผยขอ้มูลและเสนอรำยงำนต่อหน่วยงำนรำชกำรอืน่ทีก่ ำกับดูแลบรษัิทฯ 
เป็นไปภำยใตร้ะเบยีบปฏบิัตอิยำ่งเครง่ครัดเชน่กัน โดยบรษัิทฯ ถอืวำ่กำรปฏบิัตดิังกลำ่ว เป็นสว่นหนึง่
ของกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ดีว้ย 
 
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในกำรบรหิำรจัดกำรบรษัิทฯ เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนต์อบ
แทนทำงธรุกจิทีม่ั่นคงและยั่งยนื คณะกรรมกำรจงึตระหนักถงึบทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบทีม่ี
ตอ่ผูถ้อืหุน้ และท ำหนำ้ทีใ่นกำรก ำหนดวสิัยทัศน์และนโยบำยในกำรด ำเนนิธรุกจิ พรอ้มทัง้ก ำกับดแูล
ใหเ้กดิควำมมั่นใจวำ่บรษัิทฯ ด ำเนนิธรุกจิอยำ่งมจีรยิธรรมและคณุธรรม ดว้ยควำมรับผดิชอบสงูสดุตอ่
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย มีกำรปฏิบัต ิที่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและเป็นไปตำมพันธะกรณีที่มีอยู่กับ
ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ำย 
 1. โครงสรำ้งคณะกรรมกำร ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรมจี ำนวนไมน่อ้ยกวำ่ 
5 คน ในปี 2560 คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ มจี ำนวน 13 คน ประกอบดว้ย กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้ริหำร  
1 คน และกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 12 คน โดยทีป่ระชมุวสิำมัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัจันทร์

http://www.deves.co.th/


 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 16 ] 

ที ่3 กรกฎำคม 2560 มมีตเิป็นเอกฉันทแ์ตง่ตัง้กรรมกำร 2 คน ประกอบดว้ย [1] นำงสำวสภุำภรณ์ ตรี
แสน และ [2] นำยชูศริ ิคัยนันทน์ ซึง่เป็นไปตำมมตทิีป่ระชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2553 ที่ใหค้ง
จ ำนวนกรรมกำรบรษัิทฯ ไว ้13 คน 
 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร เป็นไปตำมขอ้บังคับของบรษัิทฯ ทัง้นี้ เมือ่ครบก ำหนด
ตำมวำระ กรรมกำรอำจไดรั้บเลอืกตัง้ใหก้ลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกี 
 กำรก ำหนดคุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระ : บรษัิทฯ ก ำหนดคุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระให ้
เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย [คปภ.] โดยกรรมกำรอสิระตอ้งไมม่ธีรุกจิ หรอืกำรงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทประกันภัย อัน
อำจมผีลกระทบตอ่กำรตัดสนิใจโดยอสิระของตน และจะตอ้งมคีณุสมบัต ิดังนี ้
 ๐ ไม่ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 0.5 ของทุนช ำระแลว้ของบรษัิทประกันภัย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม 
หรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ใหนั้บรวมถงึหุน้ทีถ่อือยูโ่ดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 ๐ ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวขอ้ง หรือผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ของบรษัิทประกันภัย รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจำ้ง หรือพนักงำนที่ไดรั้บ
เงนิเดอืนประจ ำจำกบรษัิทประกันภัย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม บรษัิทที่เกีย่วขอ้ง หรือผูถ้ือหุน้รำย
ใหญ่ของบริษัทประกันภัย นอกจำกนี้ จะตอ้งไม่เป็นที่ปรึกษำที่ไดรั้บเงนิเดือนประจ ำจำกบรษัิท
ประกันภัย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องบรษัิทประกันภัย 
 ๐ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สยีไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทัง้ในดำ้นกำรเงนิและกำร
บรหิำรงำนในบรษัิทประกันภัย บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม บรษัิททีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญข่อง
บรษัิทประกันภัย 
 ๐  ไม่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืญำตสินทิของผูบ้รหิำรระดับสูงหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท
ประกันภัย ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่4 มนีำคม 2554 มมีตเิห็นชอบ
ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร ใหก้ ำหนดหลักเกณฑเ์งือ่นไขรอบระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ ดังนี้ “ใหก้รรมกำรอสิระด ำรงต ำแหน่งไม่เกนิ 2 รอบตดิต่อกัน หำก
กรรมกำรคนใดมคีวำมเหมำะสมทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งนำนกวำ่นัน้ คณะกรรมกำรบรษัิทฯ จะเป็นผูพ้จิำรณำ
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นอสิระและประสทิธภิำพในกำรปฏบิัตหินำ้ที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว เป็น 
รำย ๆ ไป โดยใหม้ผีลตัง้แตก่ำรครบรอบกำรด ำรงต ำแหน่งปี 2554 เป็นตน้ไป” 
 2. บทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรตระหนักถงึควำมส ำคัญของบทบำท หนำ้ที ่และภำระควำมรับผดิชอบทีม่ตีอ่ผูถ้อื
หุน้ จงึปฏบิัตหินำ้ทีด่ว้ยควำมซือ่สตัย ์สจุรติ และระมัดระวงัรักษำผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ซึง่หมำยถงึ
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ โดยท ำหนำ้ที่พจิำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในเรื่องส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทฯ เช่น กำรก ำหนดวสิัยทัศน์และภำรกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ ควำม
เสีย่ง แผนงำนและงบประมำณ รวมทัง้ก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
 คณะกรรมกำรไดจั้ดท ำ “นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร” “จริยธรรมธุรกิจ” ตลอดจน 
“จรรยำบรรณพนักงำน” ไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร และไดต้ดิตำมใหม้ีกำรปฏบิัตติำมอย่ำงจรงิจัง 
สม ่ำเสมอ พรอ้มทั้งเผยแพร่ในอนิทรำเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร 
พนักงำน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยไดรั้บทรำบและเขำ้ใจมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทฯ ใชใ้นกำร
ด ำเนนิธรุกจิ 
 เพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิควำมขัดแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ จงึถอืเป็นเรือ่ง
ส ำคัญทีจ่ะด ำเนนิกำรและดูแลมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร 
ผูบ้รหิำรและพนักงำนแสวงหำผลประโยชน์สว่นตน หำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบธรุกจิแขง่ขนักับบรษัิทฯ 
ทัง้นี้ ในกำรพจิำรณำเขำ้ท ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้ของผลประโยชน์ จะเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส ำคัญ โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี ไมม่สีว่นรว่มในกำรตัดสนิใจ 
 คณะกรรมกำรไดจั้ดใหม้ีส ำนักตรวจสอบในโครงสรำ้งองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
ปฏบิัตงิำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบในกำรดูแล
กระบวนกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษัิทฯ ใหม้คีวำมถกูตอ้งครบถว้น 
เป็นที่เชือ่ถือได ้ดูแลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน [Internal Control] และกำรตรวจสอบ
ภำยใน [Internal Audit] ที่เหมำะสมและมีประสทิธิภำพ โดยส ำนักตรวจสอบจะเสนอแผนงำน
ตรวจสอบและกำรประเมนิระบบกำรควบคมุภำยใน เพือ่ขอรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรปีละครัง้ 
 นอกจำกนี้ ในโครงสรำ้งกำรบรหิำรจัดกำรของบรษัิทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ฝ่ีำยกลยุทธอ์งคก์ร ท ำ
หนำ้ทีว่เิครำะหแ์ละประเมนิสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนนิธรุกจิ ท ำกำรประมวลผลขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์
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และรำยกำรผดิปกต ิเพือ่เป็นสัญญำณเตอืนภัยลว่งหนำ้ [Early Warning System] พรอ้มทัง้ไดจั้ดตัง้ 
“คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง” [Risk Management Committee] ท ำหนำ้ที่วเิครำะห์และระบุ
ขอบเขตควำมเสีย่งในรูปแบบต่ำง ๆ ทีบ่รษัิทฯ ประสบอยู่ หรอืระดับควำมน่ำจะเป็นของโอกำสที่จะ
เกดิขึน้ในอนำคต เพือ่ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรทีจ่ะชว่ยลดควำมสญูเสยี ควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ตอ่
บรษัิทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมกี ำหนดเสนอรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งตอ่ทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรอยำ่งสม ำ่เสมอไตรมำสละครัง้ 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ 
 คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุใินสำยงำนตำ่ง ๆ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ
และด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดับสูงในองคก์รอื่น ๆ ซึง่สำมำรถน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์จำกกำร
ท ำงำนมำใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นกำรก ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ไดอ้ยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ และกอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนและประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ของกรรมกำรบรษัิทฯ [ตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “คณะกรรมกำรบรษัิทฯ” 
ในรำยงำนประจ ำปี] ไม่สง่ผลกระทบตอ่กำรปฏบิัตหินำ้ทีก่รรมกำร โดยกรรมกำรบรษัิทฯ เขำ้ร่วมกำร
ประชมุตำมทีไ่ดก้ ำหนดเป็นแผนงำนไวล้ว่งหนำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ และอทุศิเวลำอยำ่งเต็มทีใ่นกำรศกึษำ
ขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจ รวมทัง้ใหค้ ำแนะน ำทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ำยจัดกำร [ขอ้มลูกำรเขำ้รว่ม
ประชมุของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ และปรำกฏในหัวขอ้ “กำรประชมุคณะกรรมกำร” ในรำยงำนประจ ำปี] 
 กำรรวมหรอืแยกต ำแหน่ง 
 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำรของบรษัิทฯ มใิชบุ่คคลเดยีวกัน มอี ำนำจหนำ้ที่แยก
ออกจำกกัน และอ ำนำจหนำ้ที่ดังกล่ำวถูกก ำหนดไวอ้ย่ำงชัดเจนในคู่มอื “อ ำนำจด ำเนินกำร” ซึง่
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และฝ่ำยจัดกำรแตล่ะระดับไว ้
อยำ่งชดัเจน 
 คณะกรรมกำรเป็นผูเ้ลอืกบุคคลทีเ่หมำะสม ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและท ำหนำ้ที่
ประธำนในทีป่ระชมุ คณะกรรมกำรและผูถ้อืหุน้ โดยประธำนกรรมกำรของบรษัิทฯ มใิชก่รรมกำรทีเ่ป็น
ผูบ้รหิำร ซึง่ส่งผลใหบ้รษัิทฯ มกีำรถ่วงดุลอ ำนำจอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ดว้ยควำมเขำ้ใจอย่ำง
ลกึซึง้และยดึมั่นในกำรปฏบิัตติำมหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีในกำรปฏบิัตหินำ้ทีท่ีผ่ำ่นมำ ประธำน
กรรมกำรไดส้ง่เสรมิสนับสนุนใหก้รรมกำรแตล่ะท่ำนแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระ เพือ่ผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยสว่นรวม 
 ส ำหรับผูท้ี่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจั้ดกำร จะตอ้งผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและพิจำรณำ
คณุสมบัตจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมคีณะกรรมกำรเป็นผูอ้นุมัต ิ
แตง่ตัง้ กรรมกำรผูจั้ดกำรท ำหนำ้ทีเ่ป็นผูน้ ำของฝ่ำยจัดกำรในกำรน ำนโยบำยและกลยทุธท์ีไ่ดรั้บควำม
เห็นชอบแลว้ไปปฏบิัตภิำยใตก้รอบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดเพือ่ควำมส ำเร็จของกจิกำร 
 เลขำนุกำรบรษัิทฯ - บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้บุคคลท ำหนำ้ที่เลขำนุกำรบรษัิทฯ และหน่วยงำน 
“ส ำนักบริหำรงำนกรรมกำรและสื่อสำรองค์กร” ท ำหนำ้ที่ดูแลกำรจัดท ำและเก็บรักษำทะเบียน
กรรมกำร หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของ
บรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ เก็บรักษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยี
ทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และท ำหนำ้ทีป่ระสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 
รวมทัง้ดแูลใหค้ณะกรรมกำรไดรั้บทรำบกฎหมำยและหลักเกณฑต์ำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิควำม
มั่นใจวำ่กำรปฏบิัตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำร เป็นไปภำยใตข้อ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีก่ ำกับดแูลอยำ่ง
เครง่ครัด ตลอดจนดแูลใหก้ำรปฏบิัตขิองฝ่ำยจัดกำรเป็นไปตำมมตขิองคณะกรรมกำร 
 3. คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่มคีวำมเป็นอสิระในกำร
ปฏบิัตหินำ้ทีต่ำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร และ
ใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรชดุย่อยทัง้ 3 คณะ มกีำรประชมุ
อยำ่งสม ่ำเสมอตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแผนงำนเพือ่พจิำรณำระเบยีบวำระตำ่ง ๆ และภำยหลังเสร็จสิน้กำร
ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกครัง้ เลขำนุกำรจะจัดส่งบันทกึรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่กรรมกำร
บริษัทฯ ทุกคน เพื่อใหก้รรมกำรไดรั้บทรำบกำรพจิำรณำเรื่องที่ส ำคัญ รวมทั้งควำมคืบหนำ้ของ
กจิกรรม ตลอดจนกำรตดิตำมแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร 
นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ไดก้ ำหนด “กำรรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย” ไวเ้ป็นระเบยีบวำระที่
แน่นอนในกำรประชมุรำยไตรมำส เพือ่รับฟังปัญหำและขอ้เสนอแนะจำกผูรั้บผดิชอบโดยตรง 
 ทั ้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันอังคำรที่ 14 สงิหำคม 2555 
เห็นชอบใหเ้พิม่ขอ้ควำมในบทบัญญัตวิ่ำดว้ยกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรชดุย่อยจ ำนวน 2 
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คณะทีม่กีำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งไว ้ไดแ้ก ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน จำกเดมิทีร่ะบใุหด้ ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เป็นใหเ้พิม่ขอ้ควำมตอ่ทำ้ยดังนี้ 
“ใหด้ ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ท ำกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี
ภำยหลังกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้” 
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที ่5/2557 เมือ่วันอังคำรที ่11 พฤศจกิำยน 2557 ที่
ประชมุมมีตอินุมัตใิหแ้กไ้ขบทบัญญัตวิำ่ดว้ย “บทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ” และ “บทบำท หนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน” ดว้ยกำรเพิม่ขอ้ควำมเกีย่วกับวำระกำรด ำรงต ำแหน่งใหเ้ป็นกำรครบวำระพรอ้มกันทัง้
คณะ รวมทั้งใหป้รับกำรเริ่มตน้รอบระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ โดยก ำหนดรอบกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เริม่ในเดอืนพฤษภำคม ปี 2557 
เป็นตน้ไป 
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ 
 คณะกรรมกำรบรหิำร ไดรั้บกำรแต่งตัง้เมื่อวันที่ 25 มถิุนำยน 2535 ปัจจุบันประกอบดว้ย
สมำชิกจ ำนวน 2 คน มีหนำ้ที่บริหำรงำนภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ที่ไดรั้บมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึง่บัญญัตไิวอ้ย่ำงชัดเจนในคู่มือ “อ ำนำจด ำเนินกำร” อันเป็นขอ้ก ำหนด
เกีย่วกับกำรกระจำยควำมรับผดิชอบและอ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไปสูค่ณะกรรมกำร
ชดุยอ่ยตำ่ง ๆ และฝ่ำยบรหิำรในระดับรองลงมำ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดรั้บกำรแต่งตัง้เมือ่วันที ่31 สงิหำคม 2542 ปัจจุบันประกอบดว้ย 
กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 4 คน รับผดิชอบในภำรกจิทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทฯ มอบหมำย ภำรกจิหลักที่
ส ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ ดูแลกระบวนกำรจัดท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำน
ทำงกำรเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนใหม้ีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืได ้ดูแลใหบ้รษัิทจดทะเบยีนมี
ระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ ดแูลไมใ่หเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ 
และใหม้กีำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึกำรพจิำรณำคัดเลอืกและเสนอ
แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และคำ่สอบบัญช ีมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เมือ่วันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 2546 ไดม้ีมตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมกำร 3 คน 
ประธำน และสมำชกิสว่นใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระ เพือ่ท ำหนำ้ทีพ่จิำรณำโครงสรำ้งและระบบ รวมทัง้
กรอบวงเงนิและงบประมำณในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนแก่คณะกรรมกำร 
บรษัิทฯ คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และผูบ้รหิำรระดับสูงตัง้แต่กรรมกำรผูจั้ดกำรไปจนถงึผูช้่วย
กรรมกำรผูจั้ดกำร มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
 ในปี 2548 คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดข้ยำยขอบเขตควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนใหค้รอบคลมุกำรสรรหำกรรมกำรทัง้ในสว่นของกรรมกำรทีค่รบวำระและบคุคลภำยนอกที่
ไดรั้บกำรเสนอชือ่ใหด้ ำรงต ำแหน่ง เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ
แลว้แต่กรณี และไดเ้ปลี่ยนชื่อคณะกรรมกำรชุดย่อยนี้ เป็น “คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน” ตอ่มำในปี 2553 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไดพ้จิำรณำเห็นวำ่ควำมรับผดิชอบตอ่
สังคมของภำคธุรกิจ [Corporate Social Responsibility - CSR] เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำและกำรแกไ้ขปัญหำในสงัคม เริม่ตัง้แตก่ำรประกอบธรุกจิดว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติและมคีณุธรรม 
ไปจนถงึกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม ชุมชน และกำรดูแลสิง่แวดลอ้ม จงึมีมตมิอบหมำยให ้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ท ำหนำ้ทีค่ณะกรรมกำรกจิกรรมเพือ่สงัคม อกีหนำ้ทีห่นึง่ 
รับผดิชอบกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำนและงบประมำณส ำหรับโครงกำรควำมรับผดิชอบขององคก์ร
ตอ่สังคมของบรษัิทฯ รวมทัง้ตดิตำมควำมคบืหนำ้เพือ่รำยงำนตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ตำม
กรอบเวลำและแผนงำนที่ก ำหนดไว ้โดยปัจจุบัน สมำชกิของคณะกรรมกำรชุดย่อยนี้ประกอบดว้ย
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 4 คน 
 4. กำรประชมุคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรมีก ำหนดกำรประชุมเพื่ออนุมัตงิบกำรเงนิรำยไตรมำส ตำมขอ้ก ำหนดของ
พระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด และนอกเหนือไปจำกกำรจัดประชมุดังกลำ่ว คณะกรรมกำรไดจั้ด
ใหม้กีำรประชุมเพื่อพจิำรณำและอนุมัตแิผนงำน และประมำณกำรงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี รวมทัง้
ประเมนิผลส ำเร็จของแผนงำนในระหวำ่งปี และท ำกำรทบทวนในกรณีทีเ่กดิปัญหำขอ้ขดัขอ้งใด ๆ 
 ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก ำหนดใหก้ำรประชมุคณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรไมน่อ้ย
กวำ่กึง่หนึง่ ในกำรประชมุทีผ่ำ่นมำ กรรมกำรเขำ้ประชมุครบองคป์ระชมุทกุครัง้ 
 กำรประชมุคณะกรรมกำรไดม้กีำรนัดหมำยวันและเวลำประชมุไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ส ำหรับทัง้ปี 
รวมทั้งก ำหนดระเบียบวำระหลักอย่ำงชัดเจนส ำหรับกำรประชุมแต่ละครั้ง โดยกรรมกำรและผูท้ี่
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เกีย่วขอ้งสำมำรถเสนอระเบยีบวำระเพิม่เตมิได ้กรรมกำรจะไดรั้บเอกสำรประกอบกำรประชมุลว่งหนำ้
ซึง่จะท ำใหม้โีอกำสไดศ้กึษำสำรสนเทศตำ่ง ๆ เอกสำรทีน่ ำเสนอมรีปูแบบและเนือ้หำทีช่ดัเจน งำ่ยตอ่
กำรพจิำรณำ โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรมกีำรประชมุรวมทัง้ส ิน้ 7 ครัง้ ใชเ้วลำในกำรประชมุโดย
เฉลีย่ประมำณ 1 ชัว่โมง 30 นำทตีอ่กำรประชมุแตล่ะครัง้ 
 ผูบ้รหิำรระดับสงูทีม่ใิชก่รรมกำรแตม่คีวำมเกีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะพจิำรณำ จะไดรั้บเชญิใหเ้ขำ้
ร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลรำยละเอยีดเพิม่เตมิในฐำนะที่เกีย่วขอ้งกับปัญหำโดยตรง ทัง้นี้ เพื่อ
ป้องกันมใิหเ้กดิปัญหำควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ และเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสต่อทุกฝ่ำยที่
เกีย่วขอ้ง คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดวำ่กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด จะไมม่สีว่นในกำรออกเสยีงใน
เรือ่งนัน้ ๆ และกรรมกำรไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรจัดกำรงำนประจ ำวนัของบรษัิทฯ 
 5. กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร 
 บรษัิทฯ ยังมไิดด้ ำเนนิกำรใหม้กีำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร อยำ่งไรก็ดผีลปฏบิัตงิำน
ในภำพรวมของคณะกรรมกำร สำมำรถประเมนิโดยเทียบเคยีงกับแผนงำนและเป้ำหมำยทำงธุรกจิ
ประจ ำปี ซึง่ที่ผ่ำนมำ บรษัิทฯ มผีลประกอบกำรในเกณฑท์ี่ดอีย่ำงค่อนขำ้งต่อเนื่องสม ่ำเสมอ ผล
ขำดทุนทีเ่กดิขึน้ปี 2554 เป็นผลจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยครัง้รำ้ยแรง เป็นเหตุสดุวสิัยและเหนือควำม
คำดหมำย นอกจำกนีบ้รษัิทฯ มกีำรปฏบิัตทิีเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดแูลทกุประกำร 
 6. คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัต ิทัง้นี้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชนต์อบแทนของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุคณะ จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทีม่หีนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบมำกขึน้ จะไดรั้บคำ่ตอบแทน
มำกขึน้ตำมภำระหนำ้ทีท่ีต่อ้งปฏบิัต ิ
 ในกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรนัน้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน
จะพจิำรณำเปรยีบเทยีบค่ำตอบแทนทีค่ณะกรรมกำรไดรั้บ กับผลส ำรวจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีจั่ดท ำ
ขึน้เป็นรำยปีโดยสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย เพือ่ใหเ้กดิควำมมั่นใจวำ่คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร
อยูใ่นระดับทีเ่หมำะสมและเปรยีบเทยีบไดก้ับอตุสำหกรรม ประสบกำรณ์ ขอบเขตของบทบำทหนำ้ที่
และควำมรับผดิชอบ [Accountability and Responsibility] รวมถงึประโยชนท์ีบ่รษัิทฯ คำดวำ่จะไดรั้บ
จำกกรรมกำรแตล่ะคน 
 ปัจจุบัน ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรประกอบดว้ยเงนิรำงวัลประจ ำปี และค่ำตอบแทนรำย
เดอืน หรือรำยครัง้ของกำรประชุมตำมที่ก ำหนดไวส้ ำหรับประเภทของคณะกรรมกำรชุดย่อย และ
ตำมทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิซึง่บรษัิทฯ ไดแ้สดงรำยละเอยีดผลตอบแทนทีก่รรมกำรแตล่ะคนไดรั้บ 
ในรำยงำนประจ ำปีเป็นประจ ำทกุปี 
 ในปี 2555 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้มมีตใิหง้ดจ่ำยเงนิรำงวัลกรรมกำรจำกผลประกอบกำรปี 
2554 ซึง่ประสบภำวะขำดทุน อันเป็นผลจำกกำรประมำณกำร และกำรรับรูค้วำมเสยีหำยทัง้หมดจำก
เหตกุำรณ์อทุกภัยในงวดบัญชปีี 2554 ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
 ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2555 นี้ ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้มีมติใหป้รับเพิ่ม
ค่ำตอบแทนของประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรจ ำนวน 100,000 บำทต่อเดอืน เป็นใหไ้ดรั้บเดอืนละ 
125,000 บำท ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เนื่องจำกได ้
พจิำรณำวำ่ประธำนกรรมกำรบรหิำรเป็นผูม้บีทบำทส ำคัญในกำรวำงแนวทำงธรุกจิ ตดิตำมกำรท ำงำน
และกำรรำยงำนผล ในลักษณะของกำรมสีว่นร่วมบรหิำรจัดกำรคอ่นขำ้งมำก เป็นรปูแบบกำรท ำงำนกึง่
ผูบ้รหิำร แตอ่ยำ่งไรก็ด ีภำยหลังกำรประชมุผูถ้อืหุน้ดังกลำ่ว ประธำนกรรมกำรบรหิำรไดม้หีนังสอืแจง้
ควำมประสงคไ์ม่ขอรับค่ำตอบแทนส่วนที่เพิม่ เนื่องจำกไดพ้จิำรณำว่ำผลประกอบกำรและสถำนะ
ทำงกำรเงนิของบรษัิทฯ ยังไมเ่ป็นปกต ิจงึขอรับในอัตรำเดมิตอ่เนือ่งมำจนถงึปัจจบุัน 
 ทัง้นี้ ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2556 และ 2557 ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมัตใิห ้
จ่ำยเงนิรำงวัลกรรมกำรจำกผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2555 และ 2556 ตำมล ำดับ ตำมหลักเกณฑท์ี่
ก ำหนดไว ้แต่ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำรไดแ้สดงควำมประสงคต์อ่ทีป่ระชมุทัง้ 2 
ครัง้ว่ำในฐำนะกรรมกำรผูแ้ทนจำกส ำนักงำนทรัพยส์นิส่วนพระมหำกษัตรยิ ์จงึไม่ขอรับเงนิรำงวัล
กรรมกำรดังกลำ่ว 
 ต่อมำ ในปี 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้มมีตอินุมัตใิหจ้่ำยเงนิรำงวัลกรรมกำรจำกผลกำร
ด ำเนนิงำนประจ ำปี 2559 ตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้
 ในสว่นของกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดับสูงของบรษัิทฯ นัน้ คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพจิำรณำรว่มกับคณะกรรมกำรบรหิำรซึง่ท ำหนำ้ทีป่ระเมนิผลกำรปฏบิัตงิำน
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ของผูบ้รหิำรระดับสงูตัง้แตก่รรมกำรผูจั้ดกำรไปจนถงึผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร ตำมเกณฑบ์รรทัดฐำนที่
เป็นรปูธรรมและบง่ชีผ้ลส ำเร็จตำมวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยำว ซึง่ไดม้กีำรตกลงกันไวล้ว่งหนำ้
รว่มกัน 
 นอกเหนือจำกปัจจัยผลประเมินกำรปฏิบัต ิของผูบ้ริหำรระดับสูงแต่ละรำยแลว้ กำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรระดับสงูของบรษัิทฯ จะพจิำรณำควบคูไ่ปกับผลประกอบกำรประจ ำปีของบรษัิทฯ 
และอยู่ในระดับทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้ับกำรจ่ำยของธุรกจิประเภทเดยีวกันทีม่ขีนำดของกจิกำร
ใกลเ้คยีงกัน โดยผลกำรพจิำรณำดังกลำ่วจะน ำเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมกำรเป็นผูอ้นุมัต ิ
 7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
 บทบำทและกำรท ำหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร มคีวำมส ำคัญตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิและ
กำรบรรลเุป้ำหมำยทำงธรุกจิของบรษัิทฯ คณะกรรมกำรจงึตระหนักถงึควำมส ำคัญในกำรพัฒนำตนเอง
และบุคลำกรทุกระดับชัน้ของบรษัิทฯ และสนับสนุนใหค้ณะกรรมกำรและเลขำนุกำรเขำ้สัมมนำและ
อบรมในหลักสตูรของสถำบันกรรมกำรบรษัิทไทย ซึง่เป็นประโยชนต์อ่กำรปฏบิัตหินำ้ที ่
 ในกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ บรษัิทฯ ไดจั้ดท ำเอกสำรส ำหรับกรรมกำรใหม่ แนะน ำลักษณะ
ธุรกจิ ทศิทำงและเป้ำหมำยทำงธุรกจิของบรษัิทฯ และขอ้มูลอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏบิัตหินำ้ที่
ของกรรมกำร 
 ในสว่นของกำรพัฒนำผูบ้รหิำร บรษัิทฯ ก ำหนดใหผู้บ้รหิำรระดับสงูเขำ้รับกำรอบรมในหลักสตูร
ต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรพัฒนำทักษะในกำรบรหิำรจัดกำรองคก์รธุรกจิและเพิม่ควำมรอบรูใ้นดำ้นกำร
ด ำเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ที่ไดรั้บ มำใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
 8. กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
 บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] มอีดุมกำรณ์ในกำรด ำเนนิธรุกจิอยำ่งโปรง่ใส ถกูตอ้ง 
และมคีณุธรรมโดยยดึมั่นในควำมรับผดิชอบตอ่สังคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับทุกกลุม่ ตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกจิกำรที่ดีและจรรยำบรรณที่ก ำหนด บริษัทฯ จึงมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำรตำม 
“โครงกำรแนวร่วมปฏบิัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition against corruption [CAC]” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นใน
กำรตอ่ตำ้นคอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบ ซึง่บรษัิทฯ ตระหนักดวีำ่ กำรทจุรติคอรรั์ปชัน่เป็นภัยรำ้ยแรงทีท่ ำลำย
กำรแขง่ขันอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่กำรพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศ 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที ่5/2560 เมือ่วันที ่10 สงิหำคม 2560 มมีตใิหบ้รษัิทฯ 
ขอกำรรับรองเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ โดยได ้
ประกำศเจตนำรมณ์เมือ่วันที่ 4 กันยำยน 2560 และบรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยต่อตำ้น
คอร์รัปชั่น [Anti-Corruption Policy] ซึง่ไดรั้บกำรพจิำรณำอนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที่ 
7/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจกิำยน 2560 นอกจำกนี้ยังไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิัตกิำรแจง้
เบำะแส [Whistle Blowing] รวมถงึอยู่ระหวำ่งกำรปรับปรุงกฎระเบยีบต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และจัดท ำ
แบบประเมนิตนเองเกีย่วกับมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่น เพือ่น ำเสนอเพือ่พจิำรณำต่อคณะกรรมกำร 
แนวรว่มปฏบิัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 
 นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชั่น ก ำหนดใหทุ้กคนในบรษัิทฯ ตัง้แต่ระดับกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนของบรษัิทฯ ตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมย่นิยอม ไมจ่่ำย ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ตอ่ตำ้นผูเ้กีย่วขอ้ง และ
ไมย่อมรับกำรทจุรติคอรรั์ปชั่นในทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เพือ่ประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ ตนเอง 
ครอบครัว เพือ่น หรอืคนรูจั้ก หรอืเพือ่ประโยชน์ทำงธรุกจิ และจะไมล่ดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ล
ทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏเิสธกำรทุจรติคอร์รัปชั่น แมว้่ำกำรกระท ำนั้นจะส่งผลใหบ้รษัิทฯ สูญเสยี
โอกำสทำงธุรกจิก็ตำม ทัง้นี้นโยบำยครอบคลุมถงึกำรด ำเนินธุรกจิในทุกประเทศ ทุกหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ รวมถงึคูค่ำ้ ลกูคำ้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 
 ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ มหีนำ้ทีก่ ำกับดูแลใหม้กีำรปฏบิัตติำมนโยบำยฯ และตอ้งมี
กำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ มกีำรประเมนิควำมเสีย่งตอ่กำรเกดิทุจรติคอรรั์ปชั่นเป็นประจ ำทุกปี มกีำร
สอบทำนกำรปฏบิัต ิตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏบิัต ิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให ้
สอดคลอ้งกับกำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ทัง้นี้หำกมี
กำรฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือกับกำรทุจริต
คอรรั์ปชั่น จะตอ้งไดรั้บกำรพจิำรณำโทษตำมระเบยีบของบรษัิทฯ รวมถงึกำรเลกิจำ้ง กรณีทีจ่ ำเป็น 
บรษัิทฯ ยังไดก้ ำหนดใหม้กีำรแจง้เบำะแสเพื่อใหพ้นักงำน คู่คำ้ หรือบุคคลภำยนอกที่พบเห็นกำร
กระท ำเขำ้ขำ่ยทุจรติและคอรรั์ปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ สำมำรถรอ้งเรยีนผ่ำนชอ่งทำงตำ่ง ๆ เชน่ 
จดหมำยหรอือเีมล fraud_corruption@deves.co.th ซึง่จะสง่ตรงมำทีผู่อ้ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ
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และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีก้ำรรอ้งเรยีนมำยังบรษัิทฯ ไมว่ำ่จะแจง้ดว้ยวธิใีดก็ตำม จะไมเ่ปิดเผย
และรักษำควำมลับ โดยบรษัิทฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองและรักษำควำมลับเพือ่ปกป้องผูใ้หข้อ้มลู
หรอืผูแ้จง้เบำะแสไม่ใหไ้ดรั้บควำมเดอืดรอ้น บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรดว้ยควำมยตุธิรรมกับทุกฝ่ำย ถำ้
ผูท้ ำกำรทุจรติคอรรั์ปชัน่เป็นพนักงำนจะตอ้งไดรั้บกำรพจิำรณำโทษทำงวนัิยตำมระเบยีบของบรษัิทฯ 
และอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำยดว้ย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำย 
 ค ำนยิำมและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 “คอรรั์ปชั่น [Corruption]” หมำยถงึ กำรตดิสนิบนไม่วำ่จะอยู่ในรูปแบบใด โดยกำรเสนอให ้
สัญญำวำ่จะให ้มอบใหใ้หค้ ำมั่นวำ่จะให ้เรยีกรอ้ง หรอืรับ ซึง่เงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใด ทีไ่ม่
เหมำะสมกับเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ หน่วยงำนรัฐและเอกชน หรอืผูม้หีนำ้ทีไ่ม่วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพือ่ให ้
บุคคลดังกล่ำวปฏบิัตหิรือละเวน้ปฏบิัต ิอันเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ้ ึง่ธุรกจิ หรือแนะน ำธุรกจิ
ใหก้ับบรษัิทฯ หรือเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่งำนดำ้นธุรกจิ ควำมไดเ้ปรียบกำรแข่งขัน หรือเพื่อรักษำไวซ้ ึง่
ผลประโยชน์อืน่ใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บังคับ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของทอ้งถิน่หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้
 “กำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง” บรษัิทฯ ด ำเนินธุรกจิโดยยดึมั่นควำมเป็นกลำงทำง
กำรเมอืง โดยไมเ่ขำ้ไปมสีว่นร่วมหรอืฝักใฝ่พรรคกำรเมอืงใด หรอืผูม้อี ำนำจทำงกำรเมอืงคนใด ไมน่ ำ
เงนิทุนหรอืทรัพยำกรของบรษัิทฯ ไปใชส้นับสนุน ไม่วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มแก่พรรคกำรเมอืงหรอื
นักกำรเมอืงใด ทัง้นี้ บรษัิทฯ ถอืวำ่พนักงำนของบรษัิทฯ มสีทิธแิละหนำ้ทีใ่นฐำนะพลเมอืงทีด่ใีนกำร
สง่เสรมิกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย ในกำรทีจ่ะเขำ้ไปมสีว่นร่วมในกำรแสดงควำมคดิเห็น หรอื
กำรแสดงพลังทำงกำรเมอืงในนำมตนเองไดอ้ยำ่งอสิระและเป็นสว่นตัว แตทั่ง้นี้ตอ้งไมก่ระทบตอ่กำร
ปฏบิัตหินำ้ทีใ่นฐำนะพนักงำนของบรษัิทฯ 
 “กำรใหเ้งนิสนับสนุน/เงนิบรจิำคเพือ่กำรกุศล” กำรใหเ้งนิสนับสนุน/เงนิบรจิำคเพือ่กำรกุศล
ตำมหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิเพือ่สนับสนุนโครงกำรโดยระบชุือ่ในนำมบรษัิทฯ 
เท่ำนัน้ เงนิสนับสนุน/เงนิบรจิำคทีจ่่ำยตอ้งมวีัตถุประสงคเ์พือ่ธรุกจิ ภำพลักษณ์ทีด่ ีและชือ่เสยีงของ
บรษัิทฯ โดยมกีระบวนกำรพจิำรณำตำมอ ำนำจด ำเนนิกำรอย่ำงโปร่งใส ปรำศจำกควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ กำรเบกิจ่ำยตอ้งระบุวัตถุประสงคช์ัดเจน มีหลักฐำนที่เชือ่ถือและตรวจสอบได ้และ
ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรขออนุมัตทิีส่ำมำรถสอบทำนกำรใชเ้งนิ ควบคุม และอนุมัตโิดยผูม้อี ำนำจ 
รวมถงึประเมนิผลและตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกับกระบวนกำรควบคุมภำยใน เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบใหม้ั่นใจวำ่ กำรใชเ้งนิสนับสนุน/เงนิบรจิำคเพือ่กำรกศุลนัน้ มไิดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำร
คอรรั์ปชัน่ และสง่ผลกระทบตอ่ภำพลักษณ์ของบรษัิทฯ 
 “กำรให/้รับของขวัญหรอืเลีย้งรับรอง” และกำรใชจ้่ำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรปฏบิัตติำมสัญญำ
ทำงธุรกจิ สำมำรถกระท ำได ้แต่ตอ้งเป็นไปเพือ่วัตถุประสงคท์ำงธุรกิจหรอืตำมประเพณีนยิมเท่ำนัน้ 
โดยตอ้งมมีลูคำ่ทีเ่หมำะสม ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรตัดสนิใจ หรอืละเวน้ในกำรปฏบิัตหินำ้ที ่สำมำรถ
ตรวจสอบได ้และเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก ำหนด 
 แนวทำงปฏบิัตเิพิม่เตมิเกีย่วกับกำรป้องกันกำรมสีว่นเกีย่วขอ้งกับกำรทจุรติคอรรั์ปชั่น บรษัิทฯ 
ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิัตเิพิม่เตมิไวด้ังนี้ 
 1. กำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรรั์ปชั่น บรษัิทฯ จัดใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่
เหมำะสมกับลักษณะกำรด ำเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ โดยระบุเหตุกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งสงูทีอ่ำจเกดิกำร
ทุจรติคอรรั์ปชั่นในกำรด ำเนนิธุรกจิมกีำรประเมนิควำมเสีย่ง และก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรควบคมุ
ควำมเสีย่งทีป่ระเมนิได ้รวมถงึกำรเฝ้ำตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิัตติำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 2. แนวปฏบิัตกิำรก ำกับดูแลเพื่อป้องกัน และตดิตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจรติคอร์รัปชั่น  
บรษัิทฯ ก ำหนดแนวทำงไวด้ังนี้ 
  2.1 จัดใหม้กีระบวนกำรตรวจสอบ ประเมนิระบบควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงำนส ำคัญต่ำง ๆ เพือ่ป้องกันและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอรรั์ปชั่น 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับแนวทำงแกไ้ขทีเ่หมำะสม 
  2.2 จัดใหม้ชีอ่งทำงรับแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผดิกฎหมำย
หรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษัิทฯ โดยไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองและรักษำควำมลับของผูใ้หข้อ้มูล
หรอืแจง้เบำะแส รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจสอบเพือ่พสิจูนท์รำบขอ้เท็จจรงิ 
 3. กำรตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิัตติำมแนวทำงป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับกำรทุจริต
คอรรั์ปชัน่ บรษัิทฯ ก ำหนดแนวทำงไวด้ังนี ้
  3.1 ก ำหนดใหส้ ำนักตรวจสอบท ำหนำ้ที่ใหค้ ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรทุจรติคอร์รัปชั่น 
รวมถงึกำรตรวจสอบและประเมนิระบบควบคมุภำยในตำมแผนกำรตรวจประจ ำปีทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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  3.2 ก ำหนดใหส้ ำนักก ำกับดแูลและบรหิำรควำมเสีย่ง ประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติ
และคอรรั์ปชัน่รว่มกับหน่วยงำนตำ่ง ๆ อยำ่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหก้ำรน ำมำตรกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรรั์ปชัน่ไป
ปฏิบัต ิไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล และน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ตำมล ำดับ 
  3.3 หำกขอ้มูลจำกขอ้รอ้งเรียนหรือผลกำรตรวจสอบมหีลักฐำนอันควรเชือ่ไดว้่ำ มี
รำยกำรหรอืกำรกระท ำใดซึง่อำจสง่ผลกระทบอยำ่งมนัียส ำคัญตอ่ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน
ของบรษัิทฯ รวมถงึกำรฝ่ำฝืนกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำยหรอืจรยิธรรมธรุกจิ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
รำยงำนตอ่ไปยังคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่ปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร 
 บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรสือ่สำรนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชั่นและกำรแจง้เบำะแส ผ่ำนสือ่ทัง้
ภำยในและภำยนอก เชน่ อเีมล อนิทรำเน็ต เว็บไซตบ์รษัิทฯ รำยงำนประจ ำปี เป็นตน้ เพือ่ใหผู้บ้รหิำร 
พนักงำน และคู่คำ้รับทรำบ และยดึถือปฏบิัตโิดยท่ัวกัน นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ไดอ้บรมควำมรูใ้หก้ับ
ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกระดับตำมโครงกำร “องคก์รคุณธรรม” ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเ์พือ่สรำ้งเสรมิใหพ้นักงำนทุกระดับในองคก์รมพีฤตกิรรมกำรท ำงำนทีด่ ีสำมำรถนอ้มน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงตำมพระรำชปณธิำนของพระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภมูพิลอ
ดุลยเดช รัชกำลที ่9 มำประยุกตใ์ชเ้ป็นพลังในกำรขับเคลือ่นและสรำ้งวัฒนธรรมทีด่งีำมขององคก์ร 
และน ำไปสูก่ำรเป็นองคก์รคณุธรรมตน้แบบ ซึง่บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดคณุธรรมเป้ำหมำยไว ้3 ประกำรคอื 
ควำมซือ่สัตย ์ควำมรับผดิชอบ และควำมมวีนัิย เพือ่ใหส้อดประสำนกับโครงกำรแนวร่วมปฏบิัตขิอง
ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติของบรษัิทฯ 
 
 
2.2 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทั 
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2.3 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั 
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
 ดร.จริำย ุอศิรำงกรู ณ อยธุยำ ประธำนกรรมกำร 
 นำยสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ กรรมกำรอสิระ 
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 นำยมนตร ีมงคลสวสัดิ ์ กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 นำยอวริทุธ ์วงศพ์ทุธพทัิกษ์ กรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
 ดร.ชำญชยั มสุกินศิำกร กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 นำยนะเพ็งพำแสง กฤษณำมระ กรรมกำรอสิระ 
 นำยสมโภชน ์อนิทรำนุกลู กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 นำยวรีะศักดิ ์โตกะคณุะ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำงพรรณโสภติ ลขิติธรรมนติย ์ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำยศักดิ ์เอือ้ชเูกยีรต ิ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำงสำวสภุำภรณ์ ตรแีสน กรรมกำร 
 นำยชศูริ ิคัยนันทน ์ กรรมกำร 
 นำยชำตชิำย ชนิเวชกจิวำนชิย ์ กรรมกำรผูจั้ดกำร / กรรมกำรบรหิำร 
 บทบำทหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ 
 1. ก ำหนดทศิทำงและเป้ำหมำยเชงิกลยุทธใ์นภำพรวมของบรษัิทฯ รวมทัง้พจิำรณำอนุมัติ
นโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนนิงำนก ำกับดแูลกำรด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีอ่นุมัตไิวอ้ยำ่งมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล และยดึหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี
 2. พจิำรณำอนุมัตนิโยบำย กระบวนกำรและกำรควบคมุทำงดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม
และครอบคลมุกจิกรรมหลักของบรษัิทฯ 
 3. พจิำรณำอนุมัตกิรอบนโยบำยกำรลงทุนและกำรประกอบธรุกจิอืน่ ตดิตำม ควบคุมดูแลให ้
กำรลงทนุและกำรประกอบธรุกจิอืน่ของบรษัิทฯ มคีวำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึควำมมั่นคง สถำนะทำง
กำรเงนิ กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ 
 4. ก ำกับดูแล ตดิตำมกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ตลอดเวลำ เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่กรรมกำรทีเ่ป็น
ผูบ้รหิำรและฝ่ำยจัดกำรด ำเนนิกจิกำรตำมกฎหมำยและนโยบำยทีก่ ำหนดไว ้
 5. ด ำเนนิกำรใหบ้รษัิทฯ มรีะบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ 
 6. พจิำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอืน่ ๆ ตำมควำมเหมำะสม เพือ่ชว่ยดแูลระบบบรหิำร
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว ้ตลอดจนทบทวนโครงสรำ้ง องคป์ระกอบ และกำรเปลีย่นแปลงทีม่ี
นัยส ำคัญตอ่กำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทีไ่ดแ้ตง่ตัง้ 
 7. จัดใหม้ีบทบัญญัตเิกี่ยวกับจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิ จรยิธรรมของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำรและพนักงำน เพือ่ยดึถอืเป็นแนวปฏบิัตภิำยในบรษัิทฯ 
 
 คณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
 นำยชำตชิำย ชนิเวชกจิวำนชิย ์ กรรมกำรผูจั้ดกำร 
 นำยสนัต ิเอีย่มวฒุปิรชีำ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกลยทุธอ์งคก์รและพัฒนำธรุกจิ 
  รักษำกำรผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสนิไหมทดแทน 1 
 นำงจฑุำทพิย ์ศริมิำจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยธรุกจิประกันภัย 1 
 นำงสำวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยธรุกจิประกันภัย 2 
 นำงสพัุตรำ ดษิยบตุร ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยรับประกันภัย 
 นำยอรยิะ จักรำนุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสนิไหมทดแทน 2 
 นำยมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกำรเงนิ 
 นำงสนัทนำ ตันตศิริวิฒัน ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสำรสนเทศ 
 นำยอ ำนำจ โลห่ส์วุรรณ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยก ำกับดแูลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
 บทบำทหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ 
 1. ก ำหนด/ทบทวน นโยบำย วัตถุประสงค ์เป้ำหมำย และกลยทุธก์ำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ 
ใหทั้นตอ่กำรเปลีย่นแปลงของธรุกจิหรอืเมือ่มนัียส ำคัญ รวมถงึกำรวำงแผนระยะยำว 
 2. บรหิำรจัดกำร สือ่สำร ควบคุม และตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ เพือ่มั่นใจไดว้ำ่ 
กำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ สอดคลอ้งกับนโยบำย กลยทุธ ์และเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
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 3. จัดสรรบคุลำกรและทรัพยำกรเพือ่ใหก้ำรปฏบิัตงิำนและกำรบรหิำรงำนโดยรวมเป็นไปอยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ 
 
 
2.4 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 
 2.4.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 นำยสรรเสรญิ วงศช์อุม่  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 ดร.ชำญชยั มสุกินศิำกร  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 นำยสมโภชน ์อนิทรำนุกลู  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 นำยมนตร ีมงคลสวสัดิ ์  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่
 1. ก ำหนดหลักเกณฑค์ณุสมบัต ิและวธิกีำรสรรหำกรรมกำรบรษัิทฯ และกรรมกำรชดุยอ่ยเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ พจิำรณำ 
 2. พจิำรณำสรรหำผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมำะสมใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ พจิำรณำแตง่ตัง้ในกรณี
ต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงจำกเหตอุืน่ทีไ่มใ่ชก่ำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระ 
 3. พจิำรณำสรรหำผูท้ี่มคีุณสมบัตเิหมำะสมใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ พจิำรณำเพื่อเสนอให  ้
ผูถ้อืหุน้อนุมัตใินกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลง เนื่องจำกพน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ 
 4. พิจำรณำโครงสรำ้งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ และกรรมกำรผูจั้ดกำรจนถงึผูบ้รหิำรระดับ 10 
 5. พจิำรณำกรอบวงเงนิงบประมำณขึน้คำ่จำ้ง และกำรจ่ำยเงนิรำงวัลประจ ำปีของพนักงำนทัง้
บรษัิทฯ รวมทัง้ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่แก่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ และ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ 
 6. เรือ่งอืน่ ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทฯ มอบหมำย 
 
 2.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 นำยสมโภชน ์อนิทรำนุกลู  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 นำงพรรณโสภติ ลขิติธรรมนติย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำยวรีะศักดิ ์โตกะคณุะ  กรรมกำรตรวจสอบ 
 นำยศักดิ ์เอือ้ชเูกยีรต ิ   กรรมกำรตรวจสอบ 
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่
 1. สอบทำนใหบ้รษัิทฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มคีวำมสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้มกีำร
เปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคัญโดยครบถว้นและเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชทีีรั่บรองโดยท่ัวไป 
 2. พิจำรณำคัดเลือกและก ำหนดค่ำตอบแทน ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให ้
คณะกรรมกำรของบรษัิทฯ พจิำรณำและไดรั้บกำรอนุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
 3. ดูแลสอบทำนใหก้ำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพและ
สอดคลอ้งกับหลักกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี
 4. ดแูลสอบทำนใหม้รีะบบงำนดำ้นควบคมุควำมเสีย่งทีเ่พยีงพอ 
 5. สอบทำนและใหก้ำรสนับสนุนใหม้ีกำรควบคุมภำยในที่มีคุณภำพ และแสดงควำมเห็น
ประกอบรำยงำนผลกำรประเมนิกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯ โดยรวมตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
 6. ก ำกับและใหก้ำรสนับสนุนหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทีม่อีสิระในกำรท ำงำน 
 7. พจิำรณำ กฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 8. ดูแลสอบทำนใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ค ำสั่งต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
 9. ดแูลสอบทำนใหม้กีำรปฏบิัตติำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีและจรยิธรรมธรุกจิอยำ่ง
เหมำะสม 
 10. พิจำรณำ แต่งตั ้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และร่วมประเมินผลกำรปฏิบัต ิงำนของหัวหนำ้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 11. พจิำรณำและสอบทำนผลกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
และผูต้รวจสอบภำยใน และมีกำรตดิตำมว่ำทำงผูเ้กีย่วขอ้งไดม้ีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำม
ขอ้เสนอแนะอยำ่งเหมำะสมและภำยในระยะเวลำทีรั่บได ้
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 12. คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเรยีกพนักงำนและผูบ้รหิำรทุกระดับ มำรำยงำน น ำเสนอ
ขอ้มลู รว่มประชมุ หรอืจัดสง่เอกสำรทีเ่ห็นวำ่เกีย่วขอ้งและจ ำเป็น 
 13. ทบทวนแกไ้ขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหเ้หมำะสมและทันสมัยอยู่
เสมอ และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ อนุมัตกิำรเปลีย่นแปลง 
 14. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบรษัิทฯ 
 15. ในกรณีทีม่เีหตจุ ำเป็น คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชญิหรอืวำ่จำ้งผูช้ ำนำญกำรมำเป็น
ทีป่รกึษำได ้
 16. ปฏบิัตงิำนหรอืกจิกรรมอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทฯ มอบหมำยให ้
 
 2.4.3 คณะกรรมการบรหิาร 
 นำยอวริทุธ ์วงศพ์ทุธพทัิกษ์  ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
 นำยชำตชิำย ชนิเวชกจิวำนชิย ์ กรรมกำรผูจั้ดกำร 
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่
 บรหิำรงำนภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ทีบ่ัญญัติ
ในคูม่อื “อ ำนำจด ำเนนิกำร” อันเป็นขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรกระจำยควำมรับผดิชอบ และอ ำนำจหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ไปสูค่ณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ และฝ่ำยบรหิำรในระดับรองลงมำ 
 
 2.4.4 คณะกรรมการลงทนุ 
 นำยชำตชิำย ชนิเวชกจิวำนชิย ์ ประธำนคณะกรรมกำรลงทนุ / กรรมกำรผูจั้ดกำร 
 นำยมงคล สนองศรยีคุล  ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกำรเงนิ 
      ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละกำรเงนิ 
 นำงสำวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ  ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยธรุกจิประกันภัย 2 
 นำยอรยิะ จักรำนุรักษ์   ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสนิไหมทดแทน 2 
 นำยพงศธร ธนำนุรักษ์วงศ ์  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกลยทุธอ์งคก์รและพัฒนำธรุกจิ 
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่
 1. จัดท ำกรอบนโยบำยกำรลงทุน เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรบรษัิทฯ อนุมัต ิ
 2. จัดท ำแผนกำรลงทุนของบรษัิทฯ ทีส่อดคลอ้งกับกรอบนโยบำยกำรลงทุน เพือ่เสนอคณะ
กรรมกำรบรหิำรพจิำรณำอนุมัต ิ
 3. ก ำกับดูแลกำรลงทุนของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสีย่งรวม ระเบยีบวธิปีฏบิัตเิกีย่วกับกำรลงทนุ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. บรหิำรเงนิลงทุนตำมแผนกำรลงทุนและสอดคลอ้งกับกรอบนโยบำยกำรลงทุน ที่ไดรั้บ
อนุมัตจิำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
 5. รำยงำนผลกำรลงทนุใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรทรำบอยำ่งสม ำ่เสมอ 
 6. ก ำกับดแูลระบบงำน บคุลำกร และขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบกำรลงทนุของบรษัิทฯ ใหเ้พยีงพอตอ่
กำรด ำเนนิงำน 
 
 2.4.5  คณะกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 
 นำยชำตชิำย ชนิเวชกจิวำนชิย ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
  กรรมกำรผูจั้ดกำร 
 นำยสนัต ิเอีย่มวฒุปิรชีำ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกลยทุธอ์งคก์รและพัฒนำธรุกจิ 
  รักษำกำรผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสนิไหมทดแทน 1 
 นำงจฑุำทพิย ์ศริมิำจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยธรุกจิประกันภัย 1 
 นำงสำวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยธรุกจิประกันภัย 2 
 นำงสพัุตรำ ดษิยบตุร ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยรับประกันภัย 
 นำยอรยิะ จักรำนุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสนิไหมทดแทน 2 
 นำยมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกำรเงนิ 
 นำงสนัทนำ ตันตศิริวิฒัน ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสำรสนเทศ 
 นำยอ ำนำจ โลห่ส์วุรรณ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยก ำกับดแูลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
  



 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 26 ] 

 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่
 1. ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยอยำ่งนอ้ยตอ้งครอบคลมุถงึกจิกรรม
หลักของบรษัิทฯ ตำมทีร่ะบุไวใ้นประกำศ เรือ่ง มำตรฐำนขัน้ต ่ำในกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งของ
บรษัิทประกันวนิำศภัย เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่พจิำรณำอนุมัตใิหค้วำมเห็นชอบกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง โดยตอ้งครอบคลมุควำมเสีย่งทีส่ ำคัญอยำ่งนอ้ยตำมทีร่ะบใุนประกำศฯ 
 2. พจิำรณำก ำหนดกลยทุธใ์นกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
โดยสำมำรถประเมนิ ตดิตำม และดแูลสถำนะควำมเสีย่งของบรษัิทฯ ใหอ้ยูภ่ำยในระดับควำมเสีย่งที่
ยอมรับได ้
 3. ประเมนิควำมเพียงพอของมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งรวมถงึประสทิธภิำพในกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งของบรษัิทฯ 
 4. จัดใหม้กีำรประชุมเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยทุกไตรมำสเพื่อตดิตำมสถำนะควำมเสีย่ง รวมถงึ
ควำมคบืหนำ้ในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่อ้งด ำเนนิกำรปรับปรงุแกไ้ข เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งและกลยุทธท์ี่ก ำหนดตำม
ควำมเหมำะสม และรำยงำนคณะกรรมกำรบรษัิทฯ อยำ่งนอ้ยไตรมำสละหนึง่ครัง้ 
 5. ก ำหนดวตัถปุระสงค ์อ ำนำจหนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของหน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
 2.4.6 คณะกรรมการสนิไหมทดแทน 
 นำยชำตชิำย ชนิเวชกจิวำนชิย ์ ประธำนคณะกรรมกำรสนิไหมทดแทน 
  กรรมกำรผูจั้ดกำร 
 นำยสนัต ิเอีย่มวฒุปิรชีำ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกลยทุธอ์งคก์รและพัฒนำธรุกจิ 
  รักษำกำรผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสนิไหมทดแทน 1 
 นำงจฑุำทพิย ์ศริมิำจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยธรุกจิประกันภัย 1 
 นำงสำวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยธรุกจิประกันภัย 2 
 นำงสพัุตรำ ดษิยบตุร ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยรับประกันภัย 
 นำยอรยิะ จักรำนุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสนิไหมทดแทน 2 
 นำยมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกำรเงนิ 
 นำงสนัทนำ ตันตศิริวิฒัน ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยสำรสนเทศ 
 นำยอ ำนำจ โลห่ส์วุรรณ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยก ำกับดแูลและบรหิำรควำมเสีย่ง 
 นำยปรำโมทย ์สวำ่งแจง้ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสนิไหมท่ัวไป 
 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที ่
 1. ก ำหนดกลยทุธก์ำรบรหิำรงำนสนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ 
 2. พจิำรณำอนุมัตสินิไหมทดแทนทีไ่มช่ัดเจนและคลมุเครอืดำ้นกำรตคีวำมตำมเงือ่นไขควำม
คุม้ครองของกรมธรรมป์ระเภทตำ่ง ๆ 
 3. บรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกับงำนสนิไหมทดแทนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ 
 4. ดแูลในเรือ่งธรรมำภบิำล ควำมโปรง่ใส และป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ีเ่กีย่วกับ
ธรุกรรมกำรบรหิำรงำนสนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ 
 5. ดแูลใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติำมหลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดตำมประกำศฉบับใหม่ 
 6. พิจำรณำชี้ขำดเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับกำรชดใชเ้งนิหรือค่ำสนิไหมทดแทนตำมสัญญำ
ประกันภัยทีม่คีวำมยุง่ยำกซบัซอ้นหรอืมมีลูคำ่ควำมเสยีหำยสงู 
 
 
2.5 การสรรหาและการแตง่ต ัง้กรรมการ กรรมการอสิระ และผูบ้รหิาร 
 
 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการสรรหากรรมการ 
 1. กำรจัดใหม้คีณะกรรมกำรสรรหำฯ ด ำเนนิกำรโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ ครัง้ที ่
1/2548 เมือ่วันที่ 25 กุมภำพันธ ์2548 มบีทบำท หนำ้ที่ และควำมรับผดิชอบตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษัิทฯ มอบหมำย 
 2. กำรทบทวนโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร โดยด ำเนนิกำรเป็นประจ ำทกุปีภำยหลังกำรประชุม
สำมัญประจ ำปีผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิำรณำวำ่โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรมคีวำมเหมำะสมกับกำรด ำเนนิงำน
ในเชงิกลยทุธข์องบรษัิทฯ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดแูลหรอืไม ่อยำ่งไร รวมทัง้
เสนอแนวทำงในกำรปรับปรงุ และสรรหำกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกับโครงสรำ้งดังกลำ่ว 
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 3. กำรสรรหำผูท้ีส่มควรเสนอชือ่เป็นกรรมกำร 
  3.1 พจิำรณำกลั่นกรองรำยชือ่และประวตัขิองผูท้ีจ่ะเสนอชือ่เป็นกรรมกำร และเสนอให ้
คณะกรรมกำรพจิำรณำ โดยก ำหนดกรอบกำรสรรหำทีจ่ะสรำ้งควำมมั่นใจไดว้ำ่ผูท้ีไ่ดรั้บกำรสรรหำจะ
สำมำรถปฏบิัตหินำ้ทีข่องกรรมกำรตำมหลักส ำคัญสองประกำร คอื หลักควำมรอบคอบระมัดระวังและ
หลักควำมซือ่สตัยส์จุรติ  
  3.2 เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่ผูท้ีส่มควรเป็นกรรมกำรในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  3.3 กลั่นกรองและตรวจสอบรำยชือ่ผูท้ีจ่ะเสนอชือ่/ไดรั้บกำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรใน
ขอ้ 3.1 และ 3.2 วำ่มคีณุสมบัตติำมทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีถู่กขึน้บัญชดี ำ หรอื
ถอดถอนจำกบัญชรีำยชือ่ทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งจัดท ำไว ้
 4. กำรเสนอชือ่กรรมกำรทีพ่น้วำระกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง จะมกีำรน ำเสนอขอ้มลูรำยละเอยีดที่
จ ำเป็น ผลงำนและประวตักิำรเขำ้รว่มประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ 
 5. กำรปฐมนเิทศกรรมกำรใหม ่โดยกอ่นกำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรครัง้แรก รวมทัง้จัดสง่
เอกสำรขอ้มลูทีส่ ำคัญซึง่กรรมกำรควรรับทรำบ อำท ิขอ้ก ำหนดและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรปฏบิัต ิ
หนำ้ทีก่รรมกำรบรษัิทฯ ขอ้มลูเกีย่วกับกำรประกอบธรุกจิ ลักษณะและประเภทอตุสำหกรรมทีบ่รษัิทฯ 
ด ำเนนิงำน ก ำหนดกำรประชมุประจ ำปี ฯลฯ 
 หลักเกณฑค์ุณสมบัตขิองกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดก้ ำหนดหลักเกณฑค์ุณสมบัติ
ของกรรมกำร ไวด้ังนี ้
 คณุสมบัตท่ัิวไป 
 1. ไมม่คีณุสมบัตทิีข่ดัตอ่กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีก่ ำกับดแูลบรษัิทฯ 
 2. ไมม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์ับบรษัิทฯ 
 คณุสมบัตเิฉพำะบคุคล 
 3. กำรศกึษำ 
 4. ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เกยีรตปิระวตัแิละผลงำนอืน่ๆ 
  4.1 ควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
  4.2 ประสบกำรณ์ [ผูบ้รหิำรสว่นรำชกำร ผูบ้รหิำรองคก์รภำครัฐหรอืภำคเอกชนขนำด
ใหญ ่ผูบ้รหิำรธรุกจิประกันภัย ผูบ้รหิำรธรุกจิธนำคำร ทีป่รกึษำหรอืสมำชกิสมำคมวชิำชพีทีส่ ำคัญ] 
  4.3 เกยีรตปิระวัตแิละผลงำนอืน่ ๆ [ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรองคก์รชัน้น ำ ทีไ่ดรั้บ
กำรประกำศเกยีรตคิณุและเป็นทีย่อมรับ] 
  4.4 ควำมเป็นผูน้ ำและควำมคดิในเชงิกลยทุธ ์
  4.5 ควำมสำมำรถทีจ่ะอทุศิเวลำใหก้ับกจิกำรของบรษัิทฯ  
  4.6 กำรผำ่นกำรอบรมจำก IOD 
 5. บคุลกิภำพและมนุษยสมัพันธ ์
 
 
2.6 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน [Remuneration Policy] 
 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัต ิทัง้นี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุคณะ จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิำกที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทีม่หีนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบมำกขึน้จะไดรั้บค่ำตอบแทน
มำกขึน้ตำมภำระหนำ้ทีท่ีต่อ้งปฏบิัต ิ
 ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรนั้น คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ 
ตอบแทนจะพจิำรณำเปรยีบเทยีบคำ่ตอบแทนทีค่ณะกรรมกำรไดรั้บกับผลส ำรวจกำรจำ่ยคำ่ตอบแทน
ที่จัดท ำขึน้เป็นรำยปีโดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย เพื่อใหเ้กดิควำมมั่นใจว่ำค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรอยูใ่นระดับทีเ่หมำะสมและเปรยีบเทยีบไดก้ับอตุสำหกรรม ประสบกำรณ์ ขอบเขตของ
บทบำทหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบ [Accountability and Responsibility] รวมถงึประโยชน์ทีบ่รษัิทฯ 
คำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำรแตล่ะคน ปัจจุบันค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรประกอบดว้ยเงนิรำงวัล
ประจ ำปี และค่ำตอบแทนรำยเดอืน หรอืรำยครัง้ของกำรประชมุตำมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรับประเภทของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และตำมทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิซึง่บรษัิทฯ ไดแ้สดงรำยละเอยีดผลตอบแทน
ทีก่รรมกำรแตล่ะคนไดรั้บ ในรำยงำนประจ ำปีเป็นประจ ำทกุปี 
 ในสว่นของกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดับสูงของบรษัิทฯ นัน้ คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพจิำรณำรว่มกับคณะกรรมกำรบรหิำรซึง่ท ำหนำ้ทีป่ระเมนิผลกำรปฏบิัตงิำน
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ของผูบ้รหิำรระดับสงูตัง้แตก่รรมกำรผูจั้ดกำรไปจนถงึผูช้ว่ยกรรมกำรผูจั้ดกำร ตำมเกณฑบ์รรทัดฐำนที่
เป็นรปูธรรมและบง่ชีผ้ลส ำเร็จตำมวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยำวทีม่กีำรตกลงไวล้ว่งหนำ้รว่มกัน 
 นอกเหนือจำกปัจจัยผลประเมินกำรปฏิบัต ิของผูบ้ริหำรระดับสูงแต่ละรำยแลว้ กำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรระดับสงูของบรษัิทฯ จะพจิำรณำควบคูไ่ปกับผลประกอบกำรประจ ำปีของบรษัิทฯ 
และอยู่ในระดับทีส่ำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้ับกำรจ่ำยของธุรกจิประเภทเดยีวกันทีม่ขีนำดของกจิกำร
ใกลเ้คยีงกัน โดยผลกำรพจิำรณำดังกลำ่วจะน ำเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมกำรเป็นผูอ้นุมัต ิ
 
 
 
3. การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร [Enterprise Risk Management : ERM] และการ
บรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ [Asset Liability Management : ALM] 
 
 
3.1 การบรหิารความเส ีย่งขององคก์ร [Enterprise Risk Management : ERM] 
 
 ธรุกจิประกันภัยเป็นธรุกจิทีต่อ้งเผชญิกำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ไมว่ำ่จะเป็นปัจจัยภำยนอก 
เชน่ สภำวะเศรษฐกจิ กำรเมอืง และเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอืปัจจัยภำยใน เชน่ กำรปรับเปลีย่นกล
ยุทธก์ำรด ำเนนิงำน โครงสรำ้งองคก์ร กำรบรหิำรจัดกำรขอ้มูลประกอบกับกรรมกำรและผูบ้รหิำรได ้
ตระหนักถงึควำมส ำคัญในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบในกำรกำ้วไปสูร่ะบบกำรก ำกับ
ดูแลกจิกำรทีด่ ีพรอ้มทัง้สรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทั้งนี้องคก์รเชือ่มั่นว่ำ กำรบรหิำรควำม
เสี่ยงเป็นกระบวนกำรที่ช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้ขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิง่ที่ไม่
คำดหวังทีอ่ำจเกดิขึน้ทัง้ดำ้นผลก ำไร กำรปฏบิัตงิำน และควำมเชือ่ถอืจำกผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี เป็นกำรป้องกันควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยำกรองคก์ร ตอบสนองตอ่กำรเปลีย่นแปลงทำงธรุกจิอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ มีระบบจัดกำรและควบคุมที่ดีตำมที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด รวมทัง้เพิม่ระดับกำร
แข่งขันและสนับสนุนควำมยั่งยนืขององคก์ร ดังนั้นคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จงึไดก้ ำหนด
นโยบำยขึน้เพือ่เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ 
 แนวทางในการบรหิารความเส ีย่ง 
 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ำกัด [มหำชน] ไดก้ ำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง โดยใช ้

เครือ่งมอืดัชนชีีว้ดัควำมเสีย่ง [Key Risk Indicators : KRI] ในกำรตดิตำมและรำยงำน โดยก ำหนดให ้
ครอบคลมุ “ขอบเขตกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกจิกรรมหลัก” ตำมประกำศทีส่ ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 
นอกจำกนี้ตำมมำตรฐำนระบบบรหิำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2015 ทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บกำรรับรองจำก 
Tuv Nord ตำมขอ้ก ำหนด บรษัิทฯ ตอ้งมกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำถงึระดับหน่วยงำนและ 
Process กำรปฏิบัต ิงำนหรือ Procedure เพื่อสรำ้งควำมตระหนักใหก้ับผูบ้ริหำรและพนักงำนให ้
ควำมส ำคัญในกำรบรหิำรควำมเสีย่งถงึระดับปฏบิัตงิำนรวมถงึก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนควำมเสีย่งดำ้น
ตำ่ง ๆ  ในกำรประชมุสำยงำน คณะผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่
บรูณำกำรกระบวนกำรในกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ ใหม้คีวำมยั่งยนืท่ัวทัง้องคก์ร 
 ระดบัความเส ีย่งทีย่อมรบัได ้
 บรษัิทฯ ไดม้กีำรก ำหนดระดับควำมเสีย่งที่ยอมรับได ้โดยพจิำรณำควำมเสีย่งในแต่ละปีที่
บรษัิทฯ เผชญิอยู่ ทัง้นี้ระดับควำมเสีย่งที่ยอมรับได ้บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรป้องกันและ
บรรเทำควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ โดยบรหิำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
[Risk Appetite] หรอืเบีย่งเบนไมเ่กนิกวำ่ระดับทีอ่งคก์รยอมรับ [Risk Tolerance] และเพือ่หลกีเลีย่ง
ควำมเสยีหำยหรอืควำมสญูเสยีทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดดัชนีชีว้ัดควำมเสีย่งในทุกประเภท
ควำมเสีย่งที่ครอบคลุมตำมขอ้ก ำหนดของ คปภ. โดยมอบหมำยใหห้น่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง [Risk 
Owner] ด ำเนนิกำรทบทวน ประเมนิควำมเสีย่ง ตดิตำม วเิครำะห ์และก ำหนดมำตรกำรบรหิำรจัดกำร
ควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดับทีย่อมรับไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึกำรรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งตำมทีก่ ำหนด 
 การตดิตามความเส ีย่งและดชันชี ีว้ดัความเส ีย่ง [Key Risk Indicators : KRI] 
 1. บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรตดิตำมควำมเสีย่งตำมประกำศของส ำนักงำน คปภ. ตำมบทบำท
หนำ้ทีข่องคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ทีบ่รษัิทฯ ก ำหนดขึน้ 
 2. บรษัิทฯ ก ำหนดใหม้กีำรจัดท ำดัชนชีีว้ดัควำมเสีย่ง เพือ่ประโยชนด์ังนี ้
  2.1 ใชใ้นกำรพจิำรณำทศิทำงของควำมเสีย่งวำ่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้หรอืลดลง 
  2.2 เป็นสญัญำณเตอืน [Early Warning] เพือ่น ำไปสูก่ำรคน้หำสำเหตแุละปรับปรงุ 
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  2.3 ใชส้นับสนุนกำรวดัควำมเสีย่งเชงิปรมิำณและกจิกรรมกำรควบคมุภำยใน 
  2.4 แสดงถงึควำมสมัพันธข์องกำรจัดกำรควำมเสีย่งในดำ้นตำ่งๆ ขององคก์ร 
 3. บริษัทฯ ก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงทุกปี และก ำหนดใหม้ีระเบียบ
ปฏบิัตงิำน [Procedure] เรื่อง กำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่ง ตำมระบบบรหิำรงำนคุณภำพ [Quality 
Management System] ISO 9001 เพือ่ใชใ้นกำรตดิตำมควำมเสีย่งและดัชนชีีว้ดัควำมเสีย่งใหเ้ป็นไป
ตำมประกำศของส ำนักงำน คปภ. 
 
 
3.2 การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ [Asset Liability Management : ALM] 
 
 บรษัิทฯ ไดม้กีำรจัดท ำ Technical Reserve โดยจะก ำหนดค่ำที่ไดล้งในตำรำงสรุปค่ำดัชนี 
ชีว้ัดควำมเสีย่งรำยไตรมำส ซึง่เป็นควำมสัมพันธก์ันระหวำ่งสนิทรัพยล์งทนุตอ่หนี้สนิสทุธขิองบรษัิทฯ 
แบง่ตำมระยะเวลำเมือ่ครบก ำหนด 
 มำตรกำรป้องกันกำรขำดทนุอยำ่งส ำคัญทีอ่ำจจะเกดิจำกกำรตอ้งขำยสนิทรัพยล์งทนุในชว่งที่
สภำวะตลำดไม่เอือ้อ ำนวย บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยกำรลงทุนเพือ่ใหเ้งนิลงทุนของบรษัิทฯ 
เป็นกำรลงทุนในสนิทรัพย์ที่มีคุณภำพดี ซึง่ไดก้ ำหนดหลักเกณฑ์ไวใ้นนโยบำยกำรลงทุน ไดแ้ก่ 
อันดับควำมน่ำเชือ่ถอื [Credit rating] ผลกำรประกอบกำรยอ้นหลังและกำรจำ่ยเงนิปันผล เป็นตน้ 
 นอกจำกนีบ้รษัิทฯ มกีำรตดิตำมภำวะแวดลอ้มทีอ่ำจสง่ผลกระทบตอ่มลูคำ่ของเงนิลงทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยไดร้ำยงำนมูลค่ำและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนต่อผูบ้รหิำรเป็นประจ ำทุกเดอืน ซึง่
บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำและกำรด ำเนนิกำร หำกเกดิเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อ
มลูคำ่และผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุของบรษัิทฯ ดว้ยเชน่กัน 
 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร 
ปี 2560 ปี 2559 

รำคำบัญช ี รำคำประเมนิ รำคำบัญช ี รำคำประเมนิ 

สนิทรัพยล์งทนุ 
[Total Investment Assets] 

4,833.61 4,996.94 4,799.22 4,912.30 

สนิทรัพยส์ภำพคลอ่ง 
[Total Liquid Assets] 

4,989.14 5,214.11 5,026.39 5,153.13 

หนีส้นิรวม 8,336.37 9,078.68 12,903.41 14,851.10 

หนีส้นิตำมสญัญำประกันภัย 6,479.98 7,224.65 11,116.08 13,065.68 

หมายเหต ุ: 
๐ รำคำบัญช ีหมำยถงึ สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีป่ระเมนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
๐ รำคำประเมนิ หมำยถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีป่ระเมนิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสรมิ
กำรประกอบธุรกจิประกันภัย วำ่ดว้ยกำรประเมนิรำคำทรัพยส์นิและหนี้สนิของบรษัิทประกันวนิำศภัย 
เพือ่วัตถุประสงคห์ลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงนิของบรษัิทประกันภัย และเพือ่ใหม้ั่นใจว่ำ
บรษัิทมคีวำมสำมำรถในกำรจำ่ยผลประโยชนต์ำมสญัญำประกันภัยไดอ้ยำ่งครบถว้นแกผู่เ้อำประกันภัย 
 
 
 
4. ความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัทีส่ามารถคาดการณ์ไดแ้ละมนียัส าคญัอนัอาจมผีลกระทบ
ตอ่ฐานะการเงนิของบรษิทั การบรหิารจดัการประกนัภยัตอ่ ความเชือ่มโยงของเงนิกองทุน
และความเสีย่งจากการรบัประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรบัประกนัภยั 
 
 ควำมเสีย่งจำกกำรรับประกันภัย เป็นควำมเสีย่งที่เกดิขึน้จำกกำรทีบ่รษัิทฯ มภีำระผูกพันต่อ 
ผูเ้อำประกันภัย โดยก ำหนดเบีย้ประกันภัยไมส่อดคลอ้งกับควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืจ ำนวนและ
ควำมรนุแรงของควำมเสยีหำยนัน้มำกกวำ่สมมตฐิำนกำรพจิำรณำรับประกันภัย รวมถงึกำรรับประกันภัย
เกดิกำรกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมำกเกนิไป ทัง้นี้ควำมเสีย่งอำจมำจำกที่บรษัิทฯ พจิำรณำรับ
ควำมเสีย่งภัยไวเ้องมำกเกนิควร และมกีำรเอำประกันภัยต่อทีไ่ม่เพยีงพอจนส่งผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงนิ เพือ่ลดควำมเสีย่งดังกล่ำว บรษัิทฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
จำกกำรรับประกันภัยและกำรจัดสรรประกันภัยตอ่ โดยผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรประกันภัย 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรษัิทฯ โดยก ำหนดกจิกรรมทีส่ ำคัญดังนี ้
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 1. ก ำหนดนโยบำยและขดีควำมสำมำรถในกำรรับประกันภัย [Underwriting Capacity and 
Underwriting Guideline] โดยก ำหนดเงือ่นไขรับประกันภัยทีเ่หมำะสมส ำหรับกำรรับประกันภัยแตล่ะ
ประเภท รวมถงึจ ำนวนเงนิทีส่ำมำรถรับเสีย่งภัยไวเ้อง [Retention] ซึง่บรษัิทฯ ไดพ้จิำรณำจำกผลกำร
วเิครำะห ์Portfolio กำรคำดกำรณ์แนวโนม้ตลำด และกำรตดิตำมขอ้มลูควำมเสีย่งตอ่ภัยพบิัตติำ่ง ๆ ที่
เป็นปัจจบุัน ภำยใตข้อ้ก ำหนดจ ำนวนเงนิทีรั่บเสีย่งภัยไวเ้องตอ้งไมเ่กนิ 10% ของเงนิกองทนุบรษัิท 
 2. จัดท ำกลยทุธก์ำรบรหิำรกำรประกันภัยตอ่ ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไข ขอ้ก ำหนด ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสรมิกำรประกอบธรุกจิประกันภัย เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขใน
กำรประกันภัยตอ่ของบรษัิทประกันวนิำศภัย พ.ศ. 2561 โดยไดก้ ำหนดโครงสรำ้งและรูปแบบกำรจัด
ประกันภัยตอ่ทีเ่หมำะสม รวมถงึกระบวนกำรบรหิำรงำนดำ้นประกันภัยตอ่ ไดแ้ก ่
  2.1 กรณีทุนประกันภัยสูง บริษัทฯ มีกำรจัดท ำประกันภัยต่อตำมสัญญำ [Treaty 
Reinsurance] และประกันภัยตอ่แบบเฉพำะรำย [Facultative Reinsurance] 
  2.2 ในสว่นของกำรรับเสีย่งภัยไวเ้อง [Retention] บรษัิทฯ มกีำรจัดท ำประกันภัยต่อ
แบบไมเ่ป็นสดัสว่น [Excess of Loss] 
  2.3 ก ำหนด Rating ส ำหรับบรษัิทประกันภัยตอ่ซึง่ตอ้งไมต่ ่ำกวำ่ A- และมกีำรตดิตำม
ควำมมั่นคงทำงกำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง 
  2.4 ก ำหนดสัดสว่นและพจิำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของบรษัิทประกันภัยต่อ 
[Reinsurance Management Strategy] 
 3. กำรบรหิำรสัดสว่นกำรรับประกันภัยและกำรกระจุกตัวของภัย [Concentration Risk] ในกำร
ควบคมุควำมเสีย่งดำ้นกำรกระจุกตัวของภัยนัน้ บรษัิทฯ ไดก้ระจำยสัดสว่นกำรรับประกันภัยออกไปใน
หลำยผลติภัณฑ ์ตำมทีป่รำกฏในตำรำงขอ้ 1.4 ส ำหรับกำรรับประกันภัยผลติภัณฑต์่ำง ๆ ไดก้ระจำย
ไปในหลำยพืน้ทีท่ั่วประเทศ อันจะเป็นกำรลดควำมเสีย่งภัยในทำงภมูศิำสตร ์ผำ่นชอ่งทำงจ ำหน่ำยที่
หลำกหลำย ไดแ้ก ่ตัวแทนประกันภัย นำยหนำ้ประกันภัย รวมถงึจ ำหน่ำยตรงแกผู่เ้อำประกันภัย 
 4. กำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกมหันตภัยทำงธรรมชำต ิ[Catastrophe] ประเทศไทยมโีอกำสเกดิ
ภัยพบิัตทิำงธรรมชำต ิซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ จงึก ำหนดทนุประกันภัยสงูสดุ
ในแต่ละภัยที่สำมำรถรับควำมเสีย่งภัยได ้โดยปรับเปลีย่นตำมสถำนกำรณ์ควำมเสีย่งภัยที่เกดิขึน้ 
รวมถงึวเิครำะหแ์ละคำดกำรณ์ควำมรุนแรงและมูลค่ำควำมเสยีหำยโดยใช ้Catastrophe Modelling 
ร่วมกับบรษัิทฯ นำยหนำ้ประกันภัยต่อเป็นประจ ำทุกปี เพือ่ใหส้ำมำรถจัดท ำสัญญำประกันภัยต่อได ้
อยำ่งเหมำะสม อันจะเป็นกำรป้องกันควำมเสีย่งภัยสว่นทีเ่กนิกวำ่ทีบ่รษัิทฯ รับควำมเสีย่งภัยไวเ้อง 
 ทัง้นี้บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคัญในกำรบรหิำรจัดกำรทุกกจิกรรมขำ้งตน้ เพื่อใหก้ระบวนกำร
บรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรรับประกันภัยนัน้เป็นไปไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่จะ
ชว่ยใหบ้รษัิทฯ สำมำรถลดผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ และท ำใหธ้รุกจิสำมำรถด ำเนนิตอ่ไปไดอ้ยำ่งยั่งยนื 
 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร จ ำนวน 

ส ำรองประกันภัยสว่นทีเ่รยีกคนืจำกบรษัิทประกันภัยตอ่ 4,908.12 

เงนิคำ้งรับจำกกำรประกันภัยตอ่ 156.15 

เงนิวำงไวจ้ำกกำรประกันภัยตอ่ 0 

 
 
 
5. มลูคา่ วธิกีาร และสมมตฐิานในการประเมนิหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 
 
 วธิกีำรและสมมตฐิำนในกำรประเมนิหนี้สนิจำกสัญญำประกันภัยนั้น บรษัิทฯ ด ำเนนิกำรตำม
แนวทำงปฏบิัตทิำงคณิตศำสตร์ประกันภัย เกี่ยวกับกำรประเมนิมูลค่ำภำระผูกพันตำมกรมธรรม์
ประกันภัยส ำหรับกำรด ำรงเงนิกองทนุตำมระดับควำมเสีย่ง ตำมลงิกด์ำ้นลำ่ง 
 http://www.oic.or.th/sites/default/files/3628-4993-0.pdf 
 โดยวธิกีำรประเมนิส ำรองคำ่สนิไหมทดแทนนัน้ สำมำรถดไูดจ้ำก “จดหมำยขำ่ว IPRB” ฉบับที ่
6 เดอืนมกรำคม-มนีำคม 2550 หนำ้ที ่7-14 ตำมลงิกด์ำ้นลำ่ง 
 https://www.tgia.org/upload/book_file/91/book_file91.pdf 
 หนี้สนิจำกสัญญำประกันภัยในปี 2560 สำมำรถดไูดท้ีห่มำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิในรำยงำน
ประจ ำปีตำมลงิกด์ำ้นลำ่ง ทีห่นำ้ 71-72 ขอ้ 4.13 และหนำ้ 86-89 ขอ้ 18 
 https://www.deves.co.th/media/1127/รำยงำนประจ ำป-2560.pdf 

http://www.oic.or.th/sites/default/files/3628-4993-0.pdf
https://www.tgia.org/upload/book_file/91/book_file91.pdf
https://www.deves.co.th/media/1127/รายงานประจำป-2560.pdf
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หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร 
ปี 2560 ปี 2559 

รำคำบัญช ี รำคำประเมนิ รำคำบัญช ี รำคำประเมนิ 

หนีส้นิจำกสญัญำประกันภัย 
   ๐ ส ำรองเบีย้ประกันภัยทีย่ังไมถ่อื
เป็นรำยได ้[Premium Liabilities] 

 
2,207.56 

 
1,992.51 

 
2,054.41 

 
1,847.83 

   ๐ ส ำรองคำ่สนิไหมทดแทน 
[Claim Liabilities] 

4,272.42 5,232.14 9,061.67 11,217.84 

หมายเหต ุ: 
๐ รำคำบัญชี หมำยถึง มูลค่ำหนี้สนิจำกสัญญำประกันภัยที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มี
วัตถุประสงคห์ลักเพือ่ใหนั้กลงทุนผูว้เิครำะหท์ำงกำรเงนิเขำ้ใจถงึมลูค่ำทำงเศรษฐศำสตรข์องหนี้สนิ
จำกสัญญำประกันภัยทีเ่ป็นทีย่อมรับตำมหลักกำรทำงบัญชใีนประเทศไทย ซึง่มูลค่ำดังกล่ำวจะตอ้ง
ผำ่นกำรรับรองจำกผูส้อบบัญชอีนุญำตแลว้ 
๐ รำคำประเมนิ หมำยถงึ มลูคำ่หนีส้นิจำกสญัญำประกันภัย ทีป่ระเมนิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
และสง่เสรมิกำรประกอบธรุกจิประกันภัยวำ่ดว้ยกำรประเมนิรำคำทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกัน
วนิำศภัย เพือ่วัตถุประสงคห์ลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงนิของบรษัิทประกันภัย และเพือ่ให ้
มั่นใจวำ่ บรษัิทมคีวำมสำมำรถในกำรจำ่ยผลประโยชน์ตำมสญัญำประกันภัยไดอ้ยำ่งครบถว้นแกผู่เ้อำ
ประกันภัย ซึง่จะตอ้งประเมนิโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยทีไ่ดรั้บใบอนุญำตจำกนำยทะเบยีนตำม
หลักกำรทำงคณติศำสตรป์ระกันภัยทีไ่ดรั้บกำรยอมรับ สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับประสบกำรณ์จริง หรือในกรณีที่บริษัทมีขอ้มูลไม่เพียงพออำจอำ้งอิงจำกประสบกำรณ์ของ
อุตสำหกรรมและปรับใหเ้หมำะสมกับลักษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกันภัยของบริษัทนั้น 
นอกจำกนี้ มลูคำ่สำรองประกันภัยดังกล่ำวจะตอ้งรวมถงึค่ำเผือ่ควำมผันผวน [Provision of Adverse 
Deviation : PAD] ซึง่ใหเ้ป็นไปตำมทีส่ำนักงำน คปภ. ก ำหนด 
ขอ้สงัเกต : 
๐ ในบำงชว่งเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ มลูคำ่หนี้สนิจำกสัญญำประกันภัยอำจมคีวำมแตกตำ่ง
ระหวำ่งรำคำบัญชแีละรำคำประเมนิอยำ่งมนัียสำคัญ อันเนือ่งมำจำกวตัถปุระสงคแ์ละวธิกีำรทีแ่ตกต่ำง
กันในกำรประเมนิตำมที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ ทัง้นี้ผูท้ี่จะน ำขอ้มูลไปใชค้วรศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจถงึ
วตัถปุระสงคแ์นวทำงกำรประเมนิรำคำหนีส้นิจำกสญัญำประกันภัยทัง้สองใหถ้ีถ่ว้นกอ่นตัดสนิใจ 
 
 
 
6. การลงทนุของบรษิทั 
 
 บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทุนตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งรวม 
กำรออกแบบผลติภัณฑ ์กำรรับประกันภัย กำรท ำสัญญำประกันภัยตอ่ กำรบรหิำรทรัพยส์นิและหนี้สนิ 
ฐำนะเงนิกองทนุ ตำมระดับควำมเสีย่งทีย่อมรับได ้[Risk Appetite] ผลตอบแทนทีค่ำดหวังและควำม
พรอ้มของระบบ และบุคลำกรในกำรรองรับกำรลงทุน ตำมแผนกำรลงทุน สัดสวนกำรลงทุนตำม
ระยะเวลำของกำรรับประกันภัยและกำรท ำสัญญำประกันภัยต่อ รวมทัง้อัตรำผลตอบแทนและระดับ
ควำมเสีย่งที่มผีลกระทบต่อเงนิกองทุนรวมของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตำมที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด
รวมถงึคณุสมบัตบิคุลำกร และจ ำนวนเงนิลงทุนทีผู่บ้รหิำรแตล่ะระดับสำมำรถอนุมัตไิด ้ใหเ้ป็นไปตำม
อ ำนำจด ำเนนิกำรของบรษัิทฯ และก ำหนดเงือ่นไขกำรน ำสนิทรัพยล์งทนุไปกอ่ภำระผกูพันดว้ย 
 วธิกีำรประเมนิสนิทรัพยล์งทนุ 
 1. ตรำสำรหนี้ ใชว้ธิีกำรประเมนิรำคำอำ้งองิกับสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย [ThaiBond 
Market Association] 
 2. ตรำสำรทุนในตลำดหลักทรัพย ์ใชว้ธิกีำรประเมนิโดยใชร้ำคำปิด ณ สิน้เดอืนของตลำด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 3. ตรำสำรทุนนอกตลำดหลักทรัพย ์ใชว้ธิกีำรประเมนิโดยคดิลดจำกเงนิปันผล ยกเวน้ บรษัิท 
กลำงคุม้ครองผูป้ระสับภัยจำกรถ จ ำกัด ใชว้ธิกีำรประเมนิโดยวำ่จำ้งใหบ้รษัิทภำยนอกเป็นผูป้ระเมนิ
รำคำมลูคำ่ยตุธิรรม   
 4. หน่วยลงทนุ ใชว้ธิกีำรประเมนิตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุ ณ สิน้เดอืน 
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ประเภทสนิทรัพยล์งทนุ 
ปี 2560 ปี 2559 

รำคำบัญช ี รำคำประเมนิ รำคำบัญช ี รำคำประเมนิ 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิและบัตรเงนิ
ฝำกสถำบันกำรเงนิ 

1,449.65 1,446.85 2,449.65 2,447.10 

ตรำสำรหนี ้[พันธบัตร หุน้กู ้ตั๋ว
สญัญำใชเ้งนิ ตั๋วแลกเงนิ หุน้กูแ้ปลง
สภำพ และสลำกออมทรัพย]์ 

2,039.21 2,186.90 1,694.86 1,792.27 

ตรำสำรทนุ ไมร่วมเงนิลงทนุใน
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

5.96 24.41 7.24 25.46 

หน่วยลงทนุ 1,335.06 1,335.06 642.79 642.79 

เงนิใหกู้ย้มื เงนิใหเ้ชำ่ซือ้รถ และให ้
เชำ่ทรัพยส์นิแบบลสีซิง่ 

3.72 3.72 4.68 4.68 

ใบส ำคัญแสดงสทิธกิำรซือ้หุน้ หุน้กู ้
หน่วยลงทนุ 

0 0 0 0 

ตรำสำรอนุพันธ ์ 0 0 0 0 

เงนิลงทนุอืน่ 0 0 0 0 

รวมสนิทรัพยล์งทนุ 4,833.61 4,996.94 4,799.22 4,912.30 

หมายเหต ุ: 
๐ รำคำบัญช ีหมำยถงึ สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีป่ระเมนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
๐ รำคำประเมนิ หมำยถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีป่ระเมนิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสรมิ
กำรประกอบธุรกจิประกันภัยว่ำดว้ยกำรประเมนิรำคำทรัพยส์นิและหนี้สนิของบรษัิทประกันวนิำศภัย 
เพื่อวัตถุประสงคห์ลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงนิของบรษัิทประกันภัยและเพือ่ใหม้ั่นใจวำ่
บรษัิทมคีวำมสำมำรถในกำรจำ่ยผลประโยชนต์ำมสญัญำประกันภัยไดอ้ยำ่งครบถว้นแกผู่เ้อำประกันภัย 
 
 
 
7. ผลการด าเนนิงานของบรษิทัประกนัภยั รวมถงึผลการวเิคราะหแ์ละอตัราส่วนต่าง ๆ ที่
เก ีย่วขอ้ง 
 
 ในปี 2560 บรษัิทฯ มเีบีย้ประกันภัยรับเทำ่กับ 4,644.18 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2559 เทำ่กับ 
41.82 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.9 และมเีบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรำยไดเ้ท่ำกับ 2,837.22 ลำ้นบำท 
ลดลงจำกปี 2559 เทำ่กับ 254.08 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 8.2 และมรีำยไดจ้ำกกำรลงทนุและรำยได ้
อืน่เทำ่กับ 3,385.37 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 เทำ่กับ 132.25 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.8 
 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยหลัก 2 ประเภท คอื ค่ำใชจ้่ำยในกำรรับประกันภัย และค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินงำน ซึง่ในปี 2560 มีค่ำใชจ้่ำยในกำรรับประกันภัยลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกมีค่ำสนิไหม
ทดแทนจำ่ยโดยตรงลดลง 181 ลำ้นบำท 
 ในปี 2560 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธเิท่ำกับ 265.65 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2559 เท่ำกับ 63.05 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.1 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเท่ำกับ 11,094.01 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี
กอ่นรอ้ยละ 28.5 ซึง่ประกอบดว้ยสนิทรัพยล์งทนุ ในปี 2560 เท่ำกับ 4,833.61 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ย
ละ 43.6 ของสนิทรัพยร์วม และสนิทรัพยล์งทุนในปี 2559 เท่ำกับ 4,799.22 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
30.9 ของสนิทรัพยร์วม 
 สว่นของเจำ้ของ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 มจี ำนวนเท่ำกับ 2,757.64 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก
ปีกอ่น เทำ่กับ 140.50 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.4 
 อัตรำสว่นคำ่สนิไหมทดแทน อัตรำสว่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิธุรกจิประกันภัย และอัตรำสว่น
รวม ในปี 2560 เท่ำกับ 56% และ 40% และ 96% ตำมล ำดับ ซึง่มอีัตรำส่วนทีใ่กลเ้คยีงกับปีก่อน 
ในขณะทีอ่ัตรำสว่นสภำพคลอ่งในปี 2560 เท่ำกับ 122.56% สงูขึน้จำกปีกอ่น เนื่องจำกมกีำรปรับลด
ส ำรองค่ำสนิไหมทดแทนและค่ำสนิไหมทดแทนคำ้งจ่ำยจำกค ำพิพำกษำของศำลคดีฟ้องรอ้ง
เหตุกำรณ์ไฟไหมอ้ันเนื่องมำจำกกำรก่อควำมไม่สงบของผูช้มุนุมทำงกำรเมอืงในเดอืนพฤษภำคม 
2553 และอัตรำส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ในปี 2560 เท่ำกับ 9.63% สูงกว่ำปีก่อน 1.9% แสดงถงึ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรทีด่กีวำ่ 
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รำยกำร 2560 2559 

เบีย้ประกันภัยรับรวม 4,644.18 4,602.36 

เบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรำยได ้[สทุธ]ิ 2,837.22 3,091.30 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุและรำยไดอ้ืน่ 3,385.37 3,517.62 

ก ำไร [ขำดทนุ] สทุธ ิ 265.65 202.60 

 
อัตรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

อัตรำสว่น [รอ้ยละ] 2560 2559 

อัตรำสว่นคำ่สนิไหมทดแทน [Loss Ratio] 56 58 

อัตรำสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิธรุกจิประกันภัย [Expense Ratio] 40 39 

อัตรำสว่นรวม [Combined Ratio] 96 97 

อัตรำสว่นสภำพคลอ่ง [Liquidity Ratio] 122.56 56.83 

อัตรำสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ [Return on Equity] 9.63 7.74 

 
 
 
8. ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 
 
 กำรด ำรงเงนิกองทุนตำมควำมเสีย่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใหก้ำรประกอบกจิกำรของบรษัิทฯ 
ด ำเนินไปอย่ำงมีควำมมั่นคง เที่ยงธรรม และมีประสทิธภิำพ เพื่อประโยชน์ของผูเ้อำประกันภัย 
เศรษฐกจิ และสังคม โดยบรษัิทฯ ตอ้งด ำรงเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอในกำรรองรับควำมเสีย่งดำ้นตำ่ง ๆ 
อันเกดิขึน้จำกกำรประกอบธรุกจิ โดยระดับเงนิกองทุนทีต่อ้งพงึด ำรงนัน้จะตอ้งอยูใ่นระดับทีส่ำมำรถ
สรำ้งควำมเชือ่มั่นไดว้ำ่ บรษัิทฯ จะประกอบธรุกจิไดอ้ยำ่งมคีวำมมั่นคงในสถำนกำรณ์ทีป่กต ิพรอ้มที่
จะรองรับควำมเบีย่งเบนจำกสถำวะทีไ่มป่กต ิ
 นโยบำย วตัถปุระสงค ์และกระบวนกำรบรหิำรจัดกำรเงนิกองทนุ 
 1. สรำ้งควำมมั่นใจวำ่ บรษัิทฯ มเีงนิกองทุนเพยีงพอกับระดับควำมเสีย่งและเหมำะสมกับกำร
ด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
 2. สรำ้งควำมโปรง่ใสในกำรประเมนิรำคำสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิของบรษัิทฯ 
 3. สรำ้งใหบ้รษัิทฯ มคีวำมคลอ่งตัวในกำรบรหิำรจัดกำรเงนิกองทุนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ
ตอบสนองตอ่กำรด ำเนนิกลยทุธข์องบรษัิทฯ 
 4. ส่งเสรมิใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งแบบ 
บรูณำกำร 
 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยกำร 
ณ 31 ธันวำคม 

2560 ปี 2559 

สนิทรัพยร์วม 11,094.01 15,520.55 

หนีส้นิรวม   

   ๐ หนีส้นิจำกสญัญำประกันภัย 6,479.98 11,116.08 

   ๐ หนีส้นิอืน่ 1,856.39 1,787.33 

สว่นของเจำ้ของ 2,757.64 2,617.14 

อัตรำสว่นควำมเพยีงพอของเงนิกองทนุ [รอ้ยละ] 384.97 335.78 

เงนิกองทนุทีส่ำมำรถน ำมำใชไ้ดทั้ง้หมด 2,716.28 2,481.39 

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ำรงตำมกฎหมำย 705.58 739.00 

หมายเหต ุ: 
๐ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสรมิกำรประกอบธรุกจิประกันภัยวำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภท
และชนดิของเงนิกองทนุ รวมทัง้หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรค ำนวณเงนิกองทุนของบรษัิท
ประกันวนิำศภัย ก ำหนดใหน้ำยทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรก ำกับดูแลบรษัิทที่มี
อัตรำสว่นควำมเพยีงพอของเงนิกองทนุต ำ่กวำ่รอ้ยละหนึง่รอ้ยสีส่บิได ้
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๐ เงนิกองทุน เป็นเงนิกองทุนตำมรำคำประเมนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิกำร
ประกอบธรุกจิประกันภัยวำ่ดว้ยกำรประเมนิรำคำทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกันวนิำศภัย 
๐ รำยกำรขำ้งตน้ค ำนวณโดยใชร้ำคำประเมนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธรุกจิประกันภัยวำ่ดว้ยกำรประเมนิรำคำทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกันภัยวนิำศภัย 
 
 
 
9. งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัรองปีปฏทินิทีล่่วงมาทีผู่ส้อบบญัชี

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
 
 งบกำรเงนิและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิของบรษัิทฯ สำมำรถคลกิไดท้ีล่งิกด์ำ้นลำ่ง 
 https://www.deves.co.th/media/1127/รำยงำนประจ ำป-2560.pdf 

https://www.deves.co.th/media/1127/รายงานประจำป-2560.pdf

