ลูกค้าคือหัวใจ

“มุ่งมั่นในการดูแล เอาใจใส่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิด โดยยึดความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งเต็มใจให้บริการที่ดีที่สุดโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อลูกค้า และองค์กร”

คงไว้เกียรติภูมิ

“รู้สึกมีเกียรติ และภาคภูมิใจที่ทำงานในองค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือไว้วางใจ ฉะนั้นพวกเราจะ
ทำงาน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ ระมัดระวังอย่างมีสติ
ด้วยความเข้าใจ อีกทั้งพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ต่อตนเอง
องค์กร และลูกค้า”

รอบรู้เชี่ยวชาญ

“มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญ พร้อมเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และมุมมองใหม่ เพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญรอบรู้อย่างลึกซึ้งและสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้กับผู้อื่นได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล พร้ อ มทุ่ ม เทการทำงานอย่ า งเต็ ม ความสามารถ โดยไม่ ย่ อ ท้ อ และหวั่ น เกรง
กับอุปสรรค ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ขององค์กร”

สืบสานความเชื่อมั่น

“พวกเราจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และรักษาสัญญาที่ให้กับลูกค้าอย่างจริงจัง
เพื่ อ สร้ า งความไว้ ว างใจ และความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
ของเทเวศฯ”
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สารจากประธานกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.2
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน การขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาครัฐ และ
การปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวน มีการขยายตัวต่ำกว่า
ที่คาดการณ์ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางด้านสงครามการค้า เศรษฐกิจจีนขยายตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 28 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโลกที่เร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หนี้สินภาคครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ราคาสินค้าภาคเกษตรกรรม แต่ยังคงมีปัจจัยเกื้อหนุน อาทิเช่น การใช้จ่ายภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
และยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 2561 สูงกว่า 1 ล้านคัน ผลประกอบการในปี 2561 นั้น บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 4,626 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 257 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.15 บาท
ด้วยปณิธานของบริษัทฯ ที่มีความมุ่นมั่นในการเป็น “องค์กรคุณธรรม” โดยหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ คือ การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อความมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติต่อ
คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หลังจากการประกาศเจตนารมณ์ในปีที่ผ่านมา
ท้ายที่สุดนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ขอแสดงความขอบคุณมายังผู้เอาประกันภัย
พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานที่
ได้ทุ่มเทสติปัญญา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ มีผลการ
ดำเนินงานที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 73 ต่อไป

พลอากาศเอก
[สถิตย์พงษ์ สุขวิมล]
ประธานกรรมการ
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]



ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในระยะแรกของการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการรับประกัน
อัคคีภัยผู้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นหลัก ต่อมาในปี 2515 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์
ให้ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และในปี 2532 ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจรับประกันภัย
รถยนต์
ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการ บริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจและสาธารณชน เพื่อเป็น “บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก” บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบ
การรับประกันภัยและการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงและรากฐานทางเงิน
ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งตลอดทุกช่วงเวลาของการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
การปรับลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการ
ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2533 และภายหลังจากนั้น ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2537 เลขทะเบียนบริษัทที่ 0107537002478 [เดิมเลขที่ บมจ. 494]
ในปี 2550 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นอื่น
[Tender Offer] เพื่อนำหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน [Voluntary Delisting] และต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เพิกถอน
ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตั้งมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม และให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดย
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการและแนวทางดังกล่าวตลอดไป
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในช่วงเวลายาวนานกว่า 71 ปีแห่งการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของ
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] คือการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรใหม่ทั้งภายในและภายนอก [Re-branding] ในปี 2548
โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการแข่งขันในตลาด
รายย่อยได้อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการประกันภัย สำหรับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอก
เป็นการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับสื่อสารภายนอกองค์กร จากเดิมรูปเทวดาเป็นตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและง่าย
ต่อการจดจำ โดยตราเทวดายังคงเป็นตราประทับของบริษัทฯ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ในการกำหนดรูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร
คุณลักษณะทั้ง 4 ประการข้างต้น เป็นแนวทางในการ
ภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดคุณลักษณะ [Brand Attributes] ปลู ก ฝั ง และหล่ อ หลอมให้ บุ ค ลากรทุ ก คนของบริ ษั ท เทเวศ
4 ประการ ดังนี้
ประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ลูกค้าคือหัวใจ [Customer Centric]
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ทั้งในด้านการดำเนิน
คงไว้เกียรติภูมิ [Dignified]
ธุ ร กิ จ หลั ก และการร่ ว มดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ บรรลุ
รอบรู้เชี่ยวชาญ [Masterly]
“พันธะสัญญา” [Brand Promise] ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า
สืบสานความเชื่อมั่น [Assuring]
“Pride in Protection - เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ”



การตลาด/บริการของบริษัท
เศรษฐกิจไทย ธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562
เศรษฐกิจไทย และธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2561
เศรษฐกิจไทยรวมทั้งปี 2561 รายงานโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขยายตัวร้อยละ 4.1 โดย
ขยายตัวเร่งขึ้นจากการขยายตัวในปี 2560 ในระดับร้อยละ 4.0 นับเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยเฉพาะด้านการใช้จ่ายทั้ง
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.9 สูงสุดในรอบ 6 ปี เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.9 ในปี 2560 ขณะที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 9.8 ในปี 2560
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2560 ที่ปรับตัวลดลง 1.2 ในด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ
5.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2560 การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาค้าส่งและค้าปลีก สาขาขนส่งและการคมนาคม
ขยายตัวร้อยละ 3.0 ร้อยละ 7.3 และร้อยละ 6.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 7.3 ในปี 2560 ในขณะที่
สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 7.9 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 10.6 ในปี 2560 รวมทั้งปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ [GDP] อยู่ที่ 16,316.4 พันล้านบาท [505.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ] รายได้ต่อหัวเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 240,544.9 บาทต่อคน
ต่อปี [7,447.2 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหัวต่อปี] เพิ่มขึ้นจาก 228,398.4 บาทต่อคนต่อปี [6,729.8 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหัวต่อปี] ในปี 2560
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 ของ GDP
จากข้อมูลเบี้ยประกันวินาศภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] พบว่า
11 เดือน ปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งธุรกิจ 211,091 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยประเภท
ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ จำนวน 124,114 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.1 แบ่งเป็นเบี้ยประกัน
ภัยจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จำนวน 16,542 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.7 และเบี้ยประกันภัยรถภาคสมัครใจ 107,572
ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 8.7 รองลงมาคือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 45,076 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0 ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล จำนวน 27,367 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.3 การประกันอัคคีภัย จำนวน 9,443 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.3 และ
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จำนวน 5,091 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.4

ตารางเบี้ยประกันภัยรับตรงของอุตสาหกรรม

หน่วย : ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 11 เดือน

ประเภทการรับประกันภัย

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ตัวเรือ
สินค้า
ประกันภัยรถ
ภาคบังคับ
ภาคสมัครใจ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เสี่ยงภัยทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
สุขภาพ
อื่น ๆ
รวม


ปี 2561

9,443
5,091
364
4,728
124,114
16,542
107,572
27,367
45,076
22,461
2,786
9,414
10,415
211,091

ปี 2560

9,226
4,695
381
4,313
114,776
15,806
98,970
26,000
42,945
22,431
2,653
8,462
9,400
197,642

เพิ่ม (ลด)

216
397
-18
414
9,338
737
8,602
1,368
2,131
29
133
953
1,016
13,449

ร้อยละ (%)

2.3%
8.4%
-4.7%
9.6%
8.1%
4.7%
8.7%
5.3%
5.0%
0.1%
5.0%
11.3%
10.8%
6.8%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] กำหนดข้อสรุปการปรับปรุงความคุ้มครองของ
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย
เนื่องจากปัญหาการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ มียอดร้องเรียนจำนวนมาก โดยกำหนดจ่ายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
• รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
• รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
• รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง อัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย และธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2562
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 จากรายงานโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 3.5 - 4.5 มีปัจจัยสนับสนุนจาก การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นของฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ การปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กำลังการผลิต การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สำคัญ การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบลงทุนภายใต้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเร่งตัวขึ้นของการเบิกจ่ายของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การเพิ่มขึ้นของแรง
ขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป การเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการค้า การผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการ
ส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 4.1 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP
ในปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีแนวโน้มน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าเบี้ยประกันภัยจะเติบโต
ประมาณร้อยละ 4.7 ถึง 5.7 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ว่ายังคงจะมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเกี่ยวกับ
ลูกค้ารายย่อย โดยจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวด้านปริมาณการขายรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่
คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สะท้อนกับต้นทุนค่าสินไหมที่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกัน
ภัยสุขภาพยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยสำหรับรายย่อย [Microinsurance] รวมถึงกรมธรรม์อุบัติเหตุที่รองรับนโยบายภาครัฐ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับ
นักท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562
สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,626 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 0.4 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,907 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 2,793 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหน้า จากนโยบายบริษัทด้านการประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยบริษัทกำไรสุทธิสำหรับสำหรับ
งวด 257 ล้านบาท โดยปี 2561 บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเน้นขยายเบี้ยประกันภัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน
ภัยลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ที่มีอัตราเจริญเติบโตร้อยละ 6.2



หน่วย : ล้านบาท
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อัคคีภัย

ทะเลและขนส่ง

เบ็ดเตล็ด

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปี 2561

รถยนต์
60.2%

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
5.9%



เบ็ดเตล็ด
29.2%

อัคคีภัย 2.5%
ทะเลและขนส่ง 2.2%

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปี 2561
2561

ร้อยละ
(%)

2,785,049
114,570
102,551
1,351,546
272,390
4,626,105

60.2
2.5
2.2
29.2
5.9
100

ประเภทการรับประกันภัย

รถยนต์
อัคคีภัย
ทะเลและขนส่ง
เบ็ดเตล็ด
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
รวม

หน่วย : พันบาท
2560

2,622,965 	
129,565 	
94,686 	
1,497,639 	
299,321 	
4,644,177

ร้อยละ
(%)

2559

ร้อยละ
(%)

56.5
2.8
2.0
32.2
6.4
100

2,538,376
128,056
90,168
1,492,119
353,642
4,602,361

55.2
2.8
2.0
32.4
7.7
100

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลาย ๆ โครงการในสองถึงสามปีที่ผ่านมานั้นทยอยส่งผลต่อ
การบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าและคู่ค้า และในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดทำระบบต่าง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาระบบ Microsoft CRM ส่วนการบริหารตัวแทนและนายหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารตัวแทนและ
นายหน้า รวมถึงระบบจ่ายผลตอบแทน
		
2. พัฒนาระบบขายใหม่สำหรับลูกค้าตรงและลูกค้าตัวแทน นายหน้า โดยใช้เทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัย และมีการ
เชื่อมโยงไปยังระบบหลังบ้านแบบออนไลน์
		
3. พัฒนาระบบ Mobile Application/ Website โดยลูกค้าสามารถแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน ดูข้อมูลกรมธรรม์ ซื้อประกันภัย
รถยนต์ ถ่ายรูปตรวจสภาพรถ และค้นหาอู่/ โรงพยาบาล
		
4. พัฒนาการออกกรมธรรม์ประกันภัยดิจิตอล โดยเริ่มจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จัดทำเป็น E-Policy ที่มี Digital
Signature ไม่สามารถปลอมแปลงได้และลดเวลาในการส่งกรมธรรม์ ถึงมือลูกค้า
		
5. พัฒนาระบบคลังข้อมูลโดยมีการเชื่อมโยงจากระบบต่าง ๆ และนำเครื่องมือที่ทันสมัย มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าใน
มุมมองต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า
		
6. พัฒนาช่องทางดิจิตอล เพื่อเพิ่มช่องการติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้า ทั้ง Line, Facebook
สำหรับการบริหารโครงสร้างเครือข่าย ระบบความปลอดภัย ในปีที่ผ่านมาได้จัดทำนโยบายมั่นคงและความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้บริหารระบบเครือข่ายและความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อป้องกันการแปลกปลอมของผู้ไม่หวังดีจาก
ภายนอกที่จะเจาะเข้าระบบ และยังควบคุมการใช้งานภายใน โดยกำหนดสิทธิของแต่ละบุคคลให้ผ่านออกจากระบบได้ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรองรับ แผนยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ในอนาคต เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้งาน

กิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการด้านสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายบริษัทฯ ที่ขยายตลาดในกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น
โดยมุ่งเน้นบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยแบ่งการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้.-



ลูกค้า

•
•
		
•
		
•
		

ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน [Re-Process] เพื่อความรวดเร็วในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมส่วนภูมิภาค ให้สาขาดำเนินการเองเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการ
จัดการด้านสินไหม และตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าในส่วนภูมิภาค
เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และใช้กลยุทธ์ในการจัดแบ่งพื้นที่และการจัดวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
จัดหาบริษัทสำรวจความเสียหายพื้นที่ส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบริการที่ขยายไปในส่วนภูมิภาค
มากยิ่งขึ้น

คู่ค้า

•
		
		
•
		
		

โปรแกรม EMCS (Electronic Motor Claim Solutions) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ระหว่างบริษัทและคู่ค้า ให้มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐาน สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาอู่ในสัญญาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมโครงการ
“อู่เชียร์” โดยมอบตราสัญลักษณ์สำหรับอู่ ในโครงการ สร้างภาพลักษณ์ และความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

พนักงาน

•
		
•
		
		
		

พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในด้านบริการ ฝึกอบรมความรู้ด้านเงื่อนไขความคุ้มครอง และกรมธรรม์ประกันภัย ให้
พนักงานมีความเข้าใจ สร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และประทับใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ
ใช้ระบบการบริหารจัดการสินไหมรถยนต์ Deves - Motor Claim Service ในการปฎิบัติงาน เพื่อเข้าสู่ยุค Digital มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว โดยบริษัทฯ คงรักษามาตรฐานการให้บริการ ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และปฏิบัติตาม
แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] กำหนดไว้ เพื่อความโปร่งใส
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

กิจกรรมด้านการขยายสาขา
บริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางสาขา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว ปัจจุบันเทเวศประกันภัยมีจำนวนสาขาต่างจังหวัด 25 แห่ง สาขาย่อย 12 แห่ง รวมทั้งหมด 37 แห่ง ครอบคลุม 27 จังหวัด
ทั่วประเทศ ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ได้แก่ การรับประกันภัย การชำระค่าเบี้ยประกันภัย การบริการด้านสินไหม และการให้
ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาและสาขาย่อย เพื่อขยายการบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
สาขาบุรีรัมย์
ที่ตั้ง : 525/2 หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [บางเขน]
ที่ตั้ง : KU Mini Shop ห้องเลขที่ 5 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
ที่ตั้ง : ชั้น 3 ห้องเลขที่ SV2 เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กิจกรรมด้านการตลาด และสื่อประชาสัมพันธ์  
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก คือ
“1291” เพื่อง่ายต่อการจดจำและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร



ในด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ได้พัฒนามาสคอต [Mascot] “น้องเทใจ” โดยปรับให้มีความทันสมัย เป็นมิตร มุ่งมั่นตั้งใจให้บริการ
เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเข้าถึงผู้เอาประกันภัยมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนา Mobile Application “Deves Dee” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น ที่สามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการ
ต่าง ๆ ของเทเวศประกันภัยได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการติดต่อ ถือเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะ
เป็นการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของตนเอง สถานะการเดินทางของพนักงานสำรวจภัย การเปิดเรื่องเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ การค้นหา
รายชื่อโรงพยาบาล อู่ซ่อมรถ รวมไปถึงการส่งภาพถ่ายรถยนต์ก่อนการทำประกันภัย ซึ่งทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถดำเนินการด้วยตนเอง
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง Download Applicationได้ทั้งในระบบ Android และ IOS
ในส่วนของการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deves.co.th ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไชต์ใหม่ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการ
ใช้งาน ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น



โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้.ชื่อ

1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. ผู้ถือหุน้ อื่น ๆ
ยอดรวมทุนจดทะเบียน
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จำนวนหุ้น

49,341,264
658,736
50,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น

98.68	
1.32	
100.00

คณะกรรมการบริษัทฯ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

ตำแหน่งงานอื่น/
• ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประสบการณ์ทำงาน • ประธานกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• ผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์
• รองประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พันโท สมชาย กาญจนมณี
รองประธานกรรมการ

ตำแหน่งงานอื่น/
• รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ
ประสบการณ์ทำงาน • กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• รองประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
รองประธานกรรมการ

ตำแหน่งงานอื่น/
• รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ
ประสบการณ์ทำงาน • กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
• ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
• รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษา
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
กรรมการ

ตำแหน่งงานอื่น/
• ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประสบการณ์ทำงาน • รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง
• กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษา
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรืออากาศ
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พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
กรรมการ

ตำแหน่งงานอื่น/
• รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ประสบการณ์ทำงาน • รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์
• กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
• กรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
		 พระราชดำริ
• กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
• กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึกษา
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานอื่น/
• กรรมการ [พ.ศ. 2549 - 2558]
ประสบการณ์ทำงาน		 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [มหาชน]
• กรรมการ [พ.ศ. 2546 - 2561]
		 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด [มหาชน]
• กรรมการ
		 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด [มหาชน]
การศึกษา
• Master of Business Administration, New York University, USA
การอบรมจากสถาบัน • Director Certification Program
กรรมการบริษัทไทย • Role of the Compensation Committee
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นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งงานอื่น/
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสบการณ์ทำงาน		 [พ.ศ. 2542 - 2545]
• เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		 [พ.ศ. 2543 - 2545]
• ที่ปรึกษา โครงการ ธ ประสงค์ใด [พ.ศ. 2545 - 2549]
		 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• ศาสตราภิชาน สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาเงินทุนฯ [พ.ศ. 2546 - 2547]
		 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [พ.ศ. 2546 - 2549]
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม [พ.ศ. 2549 - 2551]
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
		 บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด [มหาชน]
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
		 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด [มหาชน]
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 [ดำรงตำแหน่ง ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560]
		 บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด [มหาชน]
• อาจารย์พิเศษ หลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน [พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน]
		 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษา
• Master of Business Administration, University of Bridgeport, USA
• สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร [วปอ.]
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
		 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมจากสถาบัน • Role of the Chairman Program
กรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program
• Financial Statements for Directors
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นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งงานอื่น/
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ [พ.ศ. 2537 - 2545]
ประสบการณ์ทำงาน		 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• กรรมการผู้จัดการ [พ.ศ. 2529 - 2535]
• ประธานกรรมการบริหาร [พ.ศ. 2538 - 2546]
		 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
• ประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
• ประธานกรรมการ/ กรรมการ
		 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์และธนาคาร
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท อะโรเมติกส์ จำกัด [มหาชน] [บริษัทในเครือ ปตท.]
• กรรมการ
		 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ/ ฮิลตัน/ เจดับบลิวแมริออท/ สยามอินเตอร์
• กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
		 สรรหา
		 บริษัท บ้านปู จำกัด [มหาชน]
• นายสนามมวยเวทีราชดำเนิน และกรรมการอำนวยการ
		 สนามมวยลุมพินี
• ผู้ชำนาญการ/ คณะกรรมาธิการการคลัง - การธนาคาร และสถาบันการเงิน
		 [พ.ศ. 2543]
• ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคลัง - การธนาคาร [พ.ศ. 2544]
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ การศึกษาและติดตามการปรับโครงสร้างภาษีและ
		 การเลี่ยงภาษี [พ.ศ. 2545]
		 ปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา
การศึกษา
• พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 355
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004
การอบรมจากสถาบัน • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3
กรรมการบริษัทไทย
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นายสมโภชน์ อินทรานุกูล

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

นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

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

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

ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร

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

นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานอื่น/
• นักบัญชีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ประสบการณ์ทำงาน		
การศึกษา
• B.A. [Accounting - 2nd Honoures], Chulalongkorn University
การอบรมจากสถาบัน • Director Certification Program
กรรมการบริษัทไทย
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นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานอื่น/
• กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ [พ.ศ. 2533 - 2555]
ประสบการณ์ทำงาน		 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด [มหาชน]
• กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
		 กรรมการตรวจสอบ [พ.ศ. 2550 - 2555]
		 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด [มหาชน]
• บริหารงานด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และด้านการเงิน [Treasury Operations]
		 ธนาคารเอเชีย
• กรรมการและผู้จัดการ
		 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
		 บริษัท Alpha Capital [บริษัทในเครือ Commercial Finance]
• ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
		 GE Money
การศึกษา
• Bachelor of Science [Management Science], Colorado State University,
		 USA
การอบรมจากสถาบัน • Director Accreditation Program
กรรมการบริษัทไทย

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน
กรรมการ

ตำแหน่งงานอื่น/
• พนักงานบัญชี แผนกตรวจสอบ กองวิเคราะห์การลงทุน [พ.ศ. 2531 - 2532]
ประสบการณ์ทำงาน • พนักงานวิเคราะห์ แผนกวิเคราะห์การลงทุน กองวิเคราะห์ การลงทุน
		 [พ.ศ. 2532 - 2535]
• หัวหน้ากอง กองลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ [พ.ศ. 2543 - 2547]
• หัวหน้ากองอาวุโส กองลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ [พ.ศ. 2548]
• หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ [พ.ศ. 2548 - 2553]
• หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ [พ.ศ. 2553 - 2556]
• หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร [พ.ศ. 2556 - 2558]
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ [พ.ศ. 2558 - 2561]
• รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ [พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน]
		 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
การศึกษา
• ปริญญาโท
		 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานอื่น/
• กรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์ทำงาน		 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
• กรรมการ
		 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
• กรรมการบริหาร
		 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
		 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการ
		 บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด
• กรรมการบริหาร
		 สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
การศึกษา
• Master of Insurance-Georgia State University, USA
• Columbia University, Graduate School of Business
		 SCG Executive Development Program IV
• Advance Insurance Institute, Office of Insurance Commissioning [AII 1]
• Top Executive Program in Commerce and Trade [TEPCoT9]
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร [วปอ.] รุ่น 60
การอบรมจากสถาบัน • Director Certification Program
กรรมการบริษัทไทย

นางภาวิณี ทิพย์เพชร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาววิไลรัตน์ ติวะวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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คณะผู้บริหาร
หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

กรรมการผู้จัดการ
นางภาวิณี ทิพย์เพชร
นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ
นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์
นายสุชน สอิ้งทอง
นายศักดิ์ชาย ศักดารัตน์
นายนพดล จ.จิตต์เจริญชัย
นายศิริพจน์ อ.ใบหยกวิจิตร

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร
รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบุคคลและธุรการ
ผู้อำนวยการ ประจำสายขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ ประจำสายขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารความเสี่ยง
รองผู้อำนวยการ สำนักกำกับดูแล

สายธุรกิจประกันภัย 1
นางจุฑาทิพย์ ศิริมาจันทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 1
นางสาวสุธินันท์ จุลเจิม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจองค์กร
นางสาวจันททิพา ครามานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจองค์กร
นางสาวเอมอร ธัญญเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจโครงการพิเศษ
นางสาวบุญธรส หุ่นเจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจพลังงาน

สายธุรกิจประกันภัย 2

นางสาวดวงรัตน์ ชินวรรโณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 2
นางผอบเธียร มงคลศรี
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน
นายเทิดศักดิ์ พึ่งวิชา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน
นายไพฑูรย์ ไตรสถิตวร
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจนายหน้า
นายพงศธร ธนานุรักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
นางสาวอรวรรณ ยุสเปรมานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
นายอุเทน ศรีใส
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า
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สายธุรกิจประกันภัย 3

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : สายธุรกิจประกันภัย 3
นายสมบัติ ตันจาตุรนต์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจสาขาและ พรบ.ขนส่ง
นางสาวกันยากร ธีระประภา
รองผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขา
ฝ่ายธุรกิจสาขาและ พรบ.ขนส่ง
นายสมชาย เสือนาค
ผู้จัดการเขตภาคใต้
ฝ่ายธุรกิจสาขาและ พรบ.ขนส่ง
นายอลงกรณ์ มิลินทานุช
ผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายธุรกิจสาขาและ พรบ.ขนส่ง
นางผุสดี สังขปัตร
รองผู้อำนวยการ ธุรกิจ พรบ.ขนส่ง
ฝ่ายธุรกิจสาขาและ พรบ.ขนส่ง
นางณชวรรณ อร่ามดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจตัวแทน
			

สายรับประกันภัย

นางสุพัตรา ดิษยบุตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายรับประกันภัย
นายพนมศักดิ์ มงคลนิมิตร
ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สิน และทางทะเล
นายชวลิต โกสุมาพันธุ์
ผูอ้ ำนวยการ
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคลและเบ็ดเตล็ด
นางสาวเบญจมาศ สันติปรีดาธรรม รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคลและเบ็ดเตล็ด
นางสาวพยอม รัตนสกล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคลและเบ็ดเตล็ด
นางสาวโสภาวรรณ ทองหยวก
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคลและเบ็ดเตล็ด
นางศิรินุช นิลปริสุทธิ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยต่อ
นางสาวจรัญญา ประภากาศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยต่อ
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สายสินไหมทดแทน 1

นายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินไหมทดแทน 1
นายปราโมทย์ สว่างแจ้ง
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทั่วไป
นายมัยธัช ฤทธิชัย
รองผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายสินไหมทั่วไป
นางสิริพร จันทร์แก้ว
รองผูอ้ ำนวยการ สำนักนิติกรรมประกันภัย

สายสินไหมทดแทน 2
นายอริยะ จักรานุรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินไหมทดแทน 2
นายสมจิตร รุ่งเรืองโชติสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์
นายอมรชาติ ศิริพัฒนานันทกูร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์
นายปริพล เกิดสว่าง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์
นางรุ่งทิพย์ ทองสุข
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมรถยนต์

สายการเงิน

นายมงคล สนองศรียุคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
นายมงคล สนองศรียุคล
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
และรักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักลงทุนและสถิติประกันภัย
นางฤมลรัตน์ พุทธิชัยศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวณัฎฐณิชา อัศวนนท์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวปรินทร์ศยา นามกูล
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย
นายพิภพ วงศาโรจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย

สายสารสนเทศ

นางสันทนา ตันติศิริวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสารสนเทศ
นางสาวฉันทัส ตงเจริญ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี
นางสันทนา ตันติศิริวัฒน์
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
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โครงสร้างองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร

สำนักตรวจสอบ

ฝ่ายการบุคคลและธุรการ

สำนักกำกับดูแล
สำนักบริหารความเสี่ยง

สายธุรกิจประกันภัย 1

สายธุรกิจประกันภัย 2

สายธุรกิจประกันภัย 3

ฝ่ายธุรกิจองค์กร

ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน

ฝ่ายธุรกิจสาขา
และ พรบ.ขนส่ง

ฝ่ายธุรกิจ
โครงการพิเศษ

ฝ่ายธุรกิจนายหน้า

ฝ่ายธุรกิจตัวแทน

ฝ่ายธุรกิจพลังงาน

ฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ฝ่ายบริการลูกค้า

สายรับประกันภัย
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
และเบ็ดเตล็ด
ฝ่ายรับประกันภัย
ทรัพย์สิน และทางทะเล
ฝ่ายประกันภัยต่อ

สายสินไหมทดแทน 1

สายการเงิน

ฝ่ายสินไหมทั่วไป

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยี

สำนักนิติกรรมประกันภัย

ฝ่ายบริหารจัดการ
เบี้ยประกันภัย

ฝ่ายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

สำนักลงทุนและ
สถิติประกันภัย

ฝ่ายพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ

สายสินไหมทดแทน 2
ฝ่ายสินไหมรถยนต์

สายสารสนเทศ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและครอบคลุมบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประเด็นหลักที่ได้มี
การพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่

การสรรหากรรมการ
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่มีรายชื่อครบกําหนดออกตามวาระในปี 2561
		
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อที่ปรากฏ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ดําเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด แนว
ปฏิบัติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] ข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามลำดับ
		
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปี 2561 และได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
		
1. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
2. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
		
3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
4. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
2. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
		
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้งพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดำรง
ตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงอันเนื่องมาจากการลาออกของนายชูศิริ คัยนันทน์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2561 ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และ
ต่อมา พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทน ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นมา
3. ทบทวนการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำการทบทวนโครงสร้างและผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะของบริษัทฯ
		
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายและ
แนวทางที่กำหนดไว้ โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะไว้ตามเดิม ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีจากผลประกอบการปี 2560 ให้แก่
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 4.0 ล้านบาท โดยจัดสรรให้เท่ากันระหว่าง
กรรมการและให้ประธานกรรมการได้รับในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2554 ในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายครั้งของการประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นั้น ได้เสนอให้จ่ายในอัตราเท่าเดิมตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559
ข้อเสนอดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
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ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2490 บริษัทฯ ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและ
หลักธรรมาภิบาล ยึดถือคํามั่นและความรับผิดชอบตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานด้านกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม [Corporate Social
Responsibility - CSR] ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ผู้กําหนด
นโยบายและแผนงานในระดับปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณรายปีที่ได้รับอนุมัติในภาพรวมจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
ติดตามผลเพื่อรายงานความคืบหน้า จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้เดิม ทั้งนี้ เนื่องจาก
คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ต่างตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่องค์กรธุรกิจพึงมีต่อลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และด้วยสถานะบริษัทประกันวินาศภัยของสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเป็นองค์กรธุรกิจ
อันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] จึงมุ่งมั่นดํารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
ตลอดมา

กิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม [Corporate Social Responsibility]
นโยบาย CSR ของเทเวศประกันภัย มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความสมดุล โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนให้
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัยและมีความรู้ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะ
นําไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯ กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้าน CSR เป็น
4 กลุ่มหลัก ได้แก่ [1] ด้านสังคมและชุมชน “ชุมชนสะอาดปลอดภัย เทเวศฯ สุขใจ” [2] ด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน
“เทเวศฯ อาทร” และ “รอยยิ้มเพื่อเรา” [3] ด้านจิตอาสา “ขอเป็นผู้ให้” และ [4] ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม “โรงเรียนคุณธรรม
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร”

ดูแลใส่ใจ
สังคมและชุมชน - โครงการ “ชุมชนสะอาดปลอดภัย เทเวศฯ สุขใจ” - สุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งใน
การดำรงอยู่ของคนในสังคม เทเวศประกันภัยจึงกำหนดโครงการ “ชุมชนสะอาดปลอดภัย เทเวศฯ สุขใจ” ไว้เป็นโครงการ CSR หลักที่
จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าไปมีส่วนสนับสนุนหน่วยงานราชการและชุมชนเขตพระนคร ในการดูแลความปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขอนามัยชุมชนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
• โครงการส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัยและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพระนคร
		
ในปี 2561 เทเวศประกันภัยสนับสนุนสำนักงานเขตพระนคร หน่วยงานราชการต่าง ๆ และชุมชนในเขตพระนคร ใน
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และการดำเนินกิจกรรม
ชุมชน เช่น เต็นท์สนาม อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม พร้อมสนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้
แก่ผู้ค้าย่านบางลำพู บริเวณถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์ ถนนสิบสามห้าง นำไปติดตั้งให้พื้นที่ทำการค้าเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม เป็นการปรับภาพลักษณ์และส่งเสริมสุขอนามัยในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ สนับสนุนอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการให้บริการด้านสุขอนามัยเบื้องต้นแก่ชาวชุมชน การจัดกิจกรรม “ร่วมใจทำ เรา
ทำได้” เพื่อเป็นการฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 และ
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์อบรมวิชาชีพผู้สูงอายุชุมชนตรอกบ้านพานถม เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกอาชีพและ
สร้างรายได้ในชุมชน
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คณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
ส่งมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 133 ตัว สนับสนุน
มอบเต็ น ท์ ส นาม ให้ แ ก่ ส ำนั ก งานเขตพระนคร และสถานี ให้แก่สำนักงานเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่
ตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ต้องปฏิบัติงาน
ดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และชุมชน
นอกสถานที่ ใช้สวมใส่ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

คณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
ส่งมอบเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 345 หลัง สนับสนุนให้แก่
สำนักงานเขตพระนคร เพื่อมอบให้แก่ผู้ค้าบริเวณย่าน
บางลำพู ประกอบด้วยผู้ค้าถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์
และถนนสิบสามห้าง นำไปติดตั้งให้พื้นที่ทำการค้าเกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เป็นการปรับ
ภาพลั ก ษณ์ แ ละส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการบริ โ ภค
อาหารริมบาทวิถีในพื้นที่

วุ้นแฟนตาซี กลุ่มเยาวชนผึ้งงาน

เทเวศประกันภัยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ “ร่วมใจ
ทำ เราทำได้” [สัญจร] ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นเพื่อขยายผลกิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชน “ร่วมใจทำ
เราทำได้” ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ กลุ่มทานตะวันอาสา
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และจากการทำงานด้านสังคมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตพระนครอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าจำนวนผู้สูงอายุใน
สังคมมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้สูงอายุที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน และผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้น นับ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โครงการด้านสังคมของเทเวศประกันภัยจึงได้เพิ่มกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ร่วมกับสำนักงานเขตพระนครและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่
		
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัด “โครงการต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตพระนคร” ในหัวข้อ “การ
ดูแลสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุ” เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพกายและใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผู้สูงอายุที่
อยู่ติดบ้านให้ออกมามีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสวัสดิการและสังคม สภาพแวดล้อมและ
ปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อกระตุ้นการมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม และ
ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อให้เกิดเวทีที่ทั้งสองฝ่ายจะช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันและแสดงออกถึง
ความห่วงใย เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ได้ขยายผลกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขต
พระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สภาองค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
และชุมชนในเขตพระนคร พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตภายใต้
กิจกรรม “เทเวศประกันภัย ปลูกรัก ปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
กิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ “โครงการต้นแบบ
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาวชุ ม ชนในเขต
พระนคร” ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพกาย
และใจผู้สู ง อายุ” เพื่ อ ให้ ความรู้ และเป็น
แนวทางในการดู แ ลสุ ข ภาพกายและใจ
และได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ สุ ว รรณฉั ต ร
พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา ได้ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์จากการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยม
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขตพระนคร พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ภายใต้
กิจกรรม “เทเวศประกันภัย ปลูกรัก ปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย” จำนวน 30 ชุด และทำการปรับปรุง สภาพความเป็นอยู่
ตลอดจนมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ภายใต้กิจกรรม “เทเวศประกันภัย ปลูกรัก ปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย”

26

สิ่งแวดล้อม - การจัดการปัญหาพื้นฐานของสังคมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยชุมชนต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง เทเวศประกันภัยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะใน
เขตพระนครซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม จึงร่วมเป็นแกนหลักในการ
สนับสนุนหน่วยงานราชการในพื้นที่และแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรเอกชน มูลนิธิและสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้แทนชุมชน
ให้ช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตพระนครให้มีคุณภาพที่ดี เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย

•

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำ “รวมน้ำใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน”
จากโครงการติดตั้งถังดักไขมันให้แก่บ้านเรือนและร้านค้าบริเวณริมคลองบางลำพู ชุมชนวัดสังเวช วัดปรินายก ชุมชน
		
เฟื่องทอง - ตรอกวิสูตร และตลาดนางเลิ้งในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ เพื่อลดการถ่ายเทน้ำเสียลงสู่ลำคลองสาธารณะ
โดยตรง ซึ่งเทเวศประกันภัยได้ดำเนินการระหว่างปี 2554 และได้มีการติดตามขยายผลต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่ร่วมกับ
สำนักงานเขตพระนคร เพื่อสำรวจการใช้งาน สอบถามความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และร่วมรณรงค์รักษาคูคลอง
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระตุ้นให้มีการใช้งานและการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้
เทเวศประกั น ภั ย ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยรั ก ษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ เขตพระนคร ผู้นำ
กลุ่ ม และเยาวชนจิ ต อาสา กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา
กศน. เขตพระนคร และคณะนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันเดินรณรงค์
รั ก ษาความสะอาดในแม่ น้ ำ ลำคลอง ใน
กิจกรรม “คลองสวยน้ำใส” ภายใต้โครงการ
“รวมน้ำใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน” ณ บริเวณ
คลองหลอด วัดราชบพิธ ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตร
เยาวชนจิตอาสา และผู้นำเยาวชนในชุมชน
เขตพระนคร เดิ น ทางไปศึ ก ษาเรี ย นรู้ การ
จัดการคุณภาพน้ำและเยี่ยมชมสวนพืชไม้น้ำ
และชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรี ย นรู้ ตามศาสตร์ พ ระราชา ประกอบด้ ว ย
สวนพืชไม้น้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดินแห่งแรกใน
ประเทศไทย เพื่อเรียนรู้การจัดการคุณภาพ
น้ำพร้อมทั้งปลูกฝังแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
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•

โครงการส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะ “จากขยะ สู่ประโยชน์”
		
เทเวศประกันภัย ส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ให้ชาวชุมชนและเยาวชน
เก็บรวบรวมขยะเพื่อทำน้ำหมักชีวภาพและใช้ ในการทำความสะอาดครัวเรือนและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ และร่วมมือกับ
สำนักงานเขตพระนคร โรงเรียนและเยาวชนในชุมชนเขตพระนคร ดำเนินโครงการ “พระนครยิ้ม 7 โมงเช้า เก็บขยะคนละชิ้น”
เพื่อรณรงค์ให้เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน วัด และพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนเรียนรู้การ
เก็บและคัดแยกขยะ เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบและวินัยในการรักษาความสะอาด และสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทำความสะอาด เพื่อใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการโดยเฉพาะในด้านการอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา
ความสะอาดเขตพระนคร
เทเวศประกันภัย ร่วมกับฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ โรงเรียน ผู้นำ
กลุ่มและเยาวชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม
บำเพ็ ญ ประโยชน์ ด้ ว ยการเก็ บ ขยะ
ทำความสะอาดภายในชุ ม ชน ตาม
โครงการ “พระนครยิ้ม 7 โมงเช้า เก็บ
ขยะคนละชิ้น” พร้อมทั้งสนับสนุนถังขยะ
เพื่ อ ใช้ ใ นโครงการโรงเรี ย นปลอดขยะ
[Zero Waste School] ให้แก่ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ เพื่อนำ
ไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในเขตพระนคร
		
นอกจากกิจกรรมและการเรียนรู้ภายในพื้นที่ชุมชนของเด็ก ๆ แล้ว เทเวศประกันภัยได้นำผู้แทนและกลุ่มเยาวชนจาก
ชุมชนเขตพระนคร ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
มิตรภาพระหว่างกัน รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาต่อผู้อื่น และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง
และสังคม

ผู้นำกลุ่มและเยาวชนจิตอาสา ในเขตพระนคร เข้าชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาถาหัวใจนักปราชญ์ และ หลักการทรงงาน เป็นต้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด
ปทุมธานี พร้อมทั้งฟังพระธรรมเทศนาและเยี่ยมชมภาพปริศนาธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
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ห่วงใยอาทร
การศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน - โครงการ “รอยยิ้มเพื่อเรา” - เทเวศประกันภัยมุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่เด็ก ๆ
รวมทั้งปรารถนาให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นคงอยู่ตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ในปี 2561 กิจกรรม CSR ในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน นอกจากจะดำเนินการต่อเนื่องจากเดิมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตและต่อยอดการพัฒนาออกไป
เพื่อให้กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายผลการพัฒนาเด็กและเยาวชน บริษัทฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกับชุมชน และโรงเรียน 11 โรงเรียนใน
เขตพระนคร จัดอบรม “รวมใจวัยฝัน รังสรรค์คุณธรรม” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน ปลูกฝังแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
เพื่อส่วนรวม และนำไปปรับใช้ในชุมชนให้เกิดเป็น “ชุมชนคุณธรรม”
เทเวศประกันภัย มอบเสื้อกันฝนและผ้ากันเปื้อนพลาสติก
เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กใส่ใจดูแลสุขอนามัยและความ
สะอาดในโครงการ “เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน”

การพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
เทเวศประกันภัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและใช้ความ
ตั้งใจอย่างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยการสนับสนุนโรงเรียนวัดมหาธาตุในการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ
เด็ก ๆ ในโครงการการศึกษาพิเศษ
โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการในปี 2553 โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัดและวารีบำบัดเข้าช่วยในช่วงเริ่มแรก และปรับปรุงพัฒนา
ตลอดจนขยายรูปแบบให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ได้ขยายให้ครอบคลุมห้องการศึกษาพิเศษโรงเรียนราชบพิธ ประกอบด้วย
กิจกรรมอาชาบำบัด วารีบำบัด การอบรมครูและผู้ปกครอง และกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กในกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษนี้ ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มากที่สุด มีความพร้อมที่จะพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลอื่น โดย
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในหัวข้อ “เวทีถอดบทเรียนและเสริมพลังการเรียนรู้กลุ่มพ่อแม่เด็กพิเศษ” โดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนให้ครูและผู้ปกครองเข้ารับ
การอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
นอกเหนือจากการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแล้ว บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากการ
ฝึกอาชีพของบคุคลที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาสในสังคม
ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ด้วยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ เพื่อใช้เป็นของขวัญและของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเทศกาลที่เหมาะสมด้วย
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กิจกรรมวารีบำบัด ปีที่ 8

กิจกรรมอาชาบำบัด ปีที่ 9

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง “เทเวศประกันภัย พาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา” ปีที่ 7 โดย
พานักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ เข้าชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านของพ่อ” เพื่อเป็นการเสริม
ทักษะการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เสริมสร้างพัฒนาการด้านความจำและความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ ที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษได้

ภาพจากการประดิษฐ์เปเปอร์มาร์เช่ของนักเรียนห้องการ
ศึ ก ษาพิ เ ศษ โรงเรี ย นวั ด มหาธาตุ มอบให้ แ ก่ บริ ษั ท
เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เพื่อเป็นของที่ระลึกและ
แทนคำขอบคุณ

กิจกรรมอบรม “เวทีถอดบทเรียนและเสริมพลังการ
เรียนรู้กลุ่มพ่อแม่เด็กพิเศษ” โดยมีแพทย์หญิงแก้วตา
นพมณีจำรัสเลิศ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก พร้อม
คณะ จากสถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ กั บ คณะครู แ ละผู้ ป กครองนั ก เรี ย นห้ อ งการศึ ก ษา
พิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนราชบพิธ
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สนับสนุนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จากมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

อาสาพาสุข
“เยาวชนจิตอาสา” - การพัฒนาที่แท้จริงและมีความยั่งยืน เป็นเรื่องที่ต้องเกิดจากโครงสร้างภายใน ดังนั้น ภายหลังจากการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรและชุมชนในพื้นที่เขตพระนครต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ และ
มีความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน เทเวศประกันภัยจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนา “เยาวชนจิตอาสา” ด้วยการสร้างกลุ่ม
เยาวชนแกนนำในพื้นที่เป้าหมาย ให้เป็นผู้มีบทบาทในการนำการเปลี่ยนแปลง ด้วยการมีจิตอาสาและการเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบทและหยั่งรากลึกในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและ
เทเวศประกันภัย ในฐานะองค์กรเอกชนในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษา แนะนำแนวทาง ส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่
จำเป็นและเหมาะสม
ปัจจุบัน โครงการพัฒนา “เยาวชนจิตอาสา” ประกอบด้วยกลุ่ม “เยาวชนผึ้งงาน” และ “เยาวชนทานตะวันอาสา” ในพื้นที่ชุมชน
ตรอกบ้านพานถม “กลุ่มเยาวชนพลังมด” และ “กลุ่มเยาวชนฟุตซอล” ในพื้นที่ชุมชนเฟื่องทอง - ตรอกวิสูตร มีบทบาทในการ
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนของตน ได้แก่ กิจกรรม “ผึ้งอาสา” ดูแลและให้บริการด้านสุขอนามัยเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ และ
กิจกรรม “ผึ้งพาอ่าน” สอนการอ่านหนังสือ ทบทวนแบบฝึกหัด เล่านิทานและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้แก่
เด็กเล็กในชุมชน “ทานตะวันอาสา” ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตรอกบ้านพานถม “พลังมดอาสา” และ “กลุ่มเยาวชนฟุตซอล” ดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณริมคลอง เก็บขยะในลำคลอง และช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน
กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมแล้ว เด็ก ๆ ยังได้
เรียนรู้วิธีการทำงาน การคิดวางแผนและแก้ไขปัญหา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและห่วงใยเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และ
ที่สำคัญเหนืออื่นใด คือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้มีจิตอาสาซึ่งจะเป็นการปลูกฝังทัศนคติของพวกเขาให้เติบโตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของ
สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา”
ครั้งที่ 4 ตอน “ต้นกล้า พัฒนาชุมชนคุณธรรม”
และกิจกรรมอบรม “การดูแลผู้สูงอายุ” ให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ และวิ ธี ป ฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการต่อยอดขยายผลกิจกรรม
ให้ เ ยาวชน ในชุ ม ชนมี แ นวทางปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ ง
จิตอาสาและการทำงานเพื่อชุมชน ให้แก่เด็กแกนนำ
เยาวชนจิตอาสา
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กิจกรรม “ผึ้งอาสา” การตรวจวัดความดันผู้สูงอายุ และกิจกรรม “ผึ้ง
พาอ่าน” นำเด็กในชุมชนดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ที่เด็ก ๆ มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มเยาวชนผึ้งงานที่ ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล “ประกายเพชร” เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
ด้านการพัฒนาสังคม หรือสภาเยาวชน ประเภทกลุ่ม เยาวชนทั่วไป
“ขอเป็นผู้ให้” เป็นโครงการจิตอาสาของชาวเทเวศประกันภัยผู้มุ่งมั่นทำความดี เสียสละเวลาและกำลังกายเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ มุ่งหวังเพียงเพื่อให้ผลของการกระทำความดีนั้น เป็นส่วนช่วยจรรโลงให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทร
เสียสละ รู้รักสามัคคีและตระหนักถึงคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้
บุคลากรจิตอาสา “เทเวศฯ อาสา” ร่วมกิจกรรม พัฒนาคูคลองในพื้นที่
บริเวณชุมชน ในเขตพระนคร ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และสำนักงาน
เขตพระนคร

คณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของทหารชายแดนภาคใต้
ในโครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 4 อันเป็นโครงการที่บริษัทเทเวศฯ ผู้บริหาร บุคลากรและ
ครอบครัว ตลอดจนเยาวชนจิตอาสาชุมชนในเขตพระนคร ร่วมกันจัดทำขึ้นด้วยการจัดหาและช่วยกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็น
ประโยชน์พร้อมแนบการ์ดข้อความ “แทนความห่วงใย” ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและรักษาความสงบและ
ความมั่นคงของประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
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บุคลากรจิตอาสา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
ร่ ว มกิ จ กรรมในโครงการ “พี่ เ พื่ อ น้ อ ง จากผองเพื่ อ น
ชาวประกัน และมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” ปีที่ 15 ซึ่งจัด
ขึ้นโดยนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์ โดยมีสื่อมวลชนและ
หน่วยงานในวงการประกันภัยและวงการอื่น ๆ ร่วมทำ
กิ จ กรรมในเชิ ง บู ร ณาการกั บ โรงเรี ย นและชุ ม ชน
ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี

บุ ค ลากรของเทเวศประกั น ภั ย ร่ ว มบริ จาคโลหิ ต ให้ แ ก่
สภากาชาดไทย เป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่ อ เนื่ อ ง
ตั้งแต่ปี 2550 - 2561 และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตผ่าน
รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระ
มหากษัตริย์ ปัจจุบัน ปริมาณโลหิตที่ชาวจิตอาสาของ
เทเวศประกันภัยบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย มีจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 921,200 ซี.ซี. โดยบุคลากรส่วนหนึ่งได้ร่วมลงชื่อ
เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด [Stem Cell] และการบริจาค
พลาสมา [Single Donor Plasma]
กระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย CSR ของคณะกรรมการบริษัทฯ และภายใต้การกำกับ
ดูแลของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากก่อให้เกิดผลโดยตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะใน
กลุ่ ม ที่ ต้ อ งการการดู แ ลพิ เ ศษ อั น จะนำไปสู่ การพึ่ ง พาตนเองอย่ า งเข้ ม แข็ ง และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสั ง คมแล้ ว ในทางอ้ อ ม
กระบวนการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ให้รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน มีความอดทนต่อความยากลำบาก และ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีที่ 4
ความเป็นมาของโครงการ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สถานศึกษาในเขตพระนคร จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดมหาธาตุ โรงเรียนวัดพระเชตุพน โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดราชบูรณะ โรงเรียนวัดมกุฏ
กษัตริยาราม โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนวัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดราชนัดดา และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียนใน
เขตพระนครให้เป็น “โรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร”
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ปี 2557 โครงการนำร่องโรงเรียนคุณธรรมฯ โรงเรียนวัดตรีทศเทพ
การขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม บริ ษั ท เทเวศประกั น ภั ย จำกั ด
[มหาชน] เริ่มต้นการพัฒนาที่ โรงเรียนวัดตรีทศเทพ เป็นโรงเรียนนำร่องในการ
พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการนำเครื่องมือ
ที่ เ รี ย กว่ า “โครงงานคุ ณ ธรรม” มาใช้ ภายใต้ กรอบแนวคิ ด นั ก เรี ย นคิ ด
นักเรียนทำ นักเรียนนำเสนอ ทำให้ค้นพบว่าเครื่องมือ “โครงงานคุณธรรม” ที่
นำมาใช้เพียงอย่างเดียว ไม่ครอบคลุมกระบวนการ พัฒนาที่จะนำไปสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน เนื่องจากยังไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งระบบ แต่เป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมในระยะต่อมา

ปี 2558 ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมพร้อมกัน 11 โรงเรียน
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปีที่ 1 เกิดองค์ความรู้ ที่
เรียกว่า “รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” ที่สถานศึกษานำมาใช้เป็น
แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ทำให้กลไกการ
ขับเคลื่อนทั้งระบบเกิดความสอดคล้องในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนร่วมกัน โดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี
ตามที่นักเรียนคิด นักเรียนทำ นักเรียนนำเสนอ ภายใต้การบริหารจัดการตาม
คุณธรรมเป้าหมาย และรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแต่ละแห่ง โดยมี
“สมุดบันทึกความดี” เป็นเครื่องมือกำกับติดตามการทำกิจกรรมส่งเสริมความดี
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน
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ปี 2559 กำหนดแนวทางสำหรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปีที่ 2 สถานศึกษานำรูปแบบ
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมแต่ละแห่งที่ค้นพบในปีที่ 1 มาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยให้คุณครูค้นคิดและ
ค้นหากระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยกำหนดกรอบการเรียนรู้
3 ระดับ คือ ระดับเนื้อหา ระดับกระบวนการ ระดับเครื่องมือ ผลที่ได้คือสถานศึกษา
สามารถค้นหา องค์ความรู้ที่เรียกว่า “กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์
ผู้เรียน” ของแต่ละแห่งได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ สถานศึกษายังคงส่งเสริม ให้ผู้เรียน
กิจกรรมส่งเสริมความดี “อิ่มพอดี”
ปฏิบัติตามกิจกรรมส่งเสริมความดีที่นักเรียนคิด นักเรียนทำ นักเรียนนำเสนอ
โรงเรียนวัดราชนัดดา
ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการตามคุณธรรมเป้าหมายและรูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมแต่ละแห่ง โดยมีสมุดบันทึกความดีเป็นเครื่องมือกำกับการทำกิจกรรมส่งเสริมความดีที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนทำให้สามารถเห็นพฤติกรรมเชิงบวกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน

ปี 2560 ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม [ต้นแบบ] เขตพระนคร
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปีที่ 3 สถานศึกษามุ่งเน้นไปที่
การนำ “รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม” แต่ละแห่งที่ค้นพบในปีที่ 1 และ
“กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน” แต่ละแห่งที่ค้นพบในปีที่ 2
มาใช้เป็นต้นทุนในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสมดุลและอย่างยั่งยืน
ผลการขับเคลื่อนในปีที่ 3 ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน ทำให้เกิด
องค์ความรู้ 9 ฐาน ที่เรียกว่า “ห้องเรียนอริยะ” ซึ่งองค์ความรู้ทั้ง 9 ฐานนี้ สถาน
ศึกษานำไปใช้เสริมหลักสูตรในกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา เกิดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม [ต้นแบบ]
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่สนใจการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

ปี 2561 เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ เด็กเสนอ เด็กทบทวน เด็กบันทึก
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปีที่ 4 มีการพัฒนาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารและครู ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียน และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงรียน ปัจจุบันนักเรียนได้เข้า
สู่กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาพฤติกรรมจากห้องเรียนอริยะเป็นหลัก เกิดการปรับรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ โรงเรียนบางแห่งจัด
กระบวนการเรียนรู้ไว้ในห้องเรียน บางแห่งใช้การเข้าค่าย บางแห่งจัดเป็นฐานการเรียนรู้ บางแห่งนำไปสอดแทรกในวิชาที่สอน
ตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง

ตัวอย่าง - ผลงานนักเรียนมุมสื่อคุณธรรม
โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

ตัวอย่าง - ผลงานนักเรียนมุมพฤติกรรมบ่งชี้
โรงเรียนวัดมหาธาตุ
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กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนจึงมีความสอดคล้องและเป็นระบบมากขึ้น ส่งผลให้ ได้รับคำชื่นชมและการมี
ส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยห้องเรียนอริยะ
9 ฐานการเรียนรู้ นี้ ทำให้เกิดกระบวนการใหม่ในการพัฒนาผู้เรียน คือ “เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ เด็กเสนอ เด็กทบทวน
เด็กบันทึก” ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อขีดสมรรถนะของผู้เรียน 5 ด้าน อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

“เมื่ อ ก่ อ นผมมาโรงเรี ย นสาย ครู ก็ ช อบบ่ น ผม ตั้ ง แต่ ผ มมาเป็ น
เจ้าหน้าที่จัดกระเป๋านักเรียนที่มาสาย ผมมาโรงเรียนแต่เช้า เพราะ
ต้องมาทำความดี ผมดีใจมากที่ได้ทำกิจกรรมนี้”
เด็กชายภัทรพล แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชบพิธ

“หลังจากเข้าร่วมอบรม พฤติกรรมของน้องก็เปลี่ยนไป น้องมีจิตอาสา
มากขึ้น และได้ร่วมกับเพื่อน ๆ คิดกิจกรรม มณ มารยาทงามตาม
แบบไทย เป็นกิจกรรมที่ทำให้การเดินเข้าโรงเรียนมีระเบียบวินัย”
ผู้ปกครองของเด็กชายศรณ์ศีล ปิ่นชุมพลแสง
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ
“ตั้งแต่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สิ่งที่ได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่ตัวผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ คุณครูก็เป็นเจ้าของร่วมกัน มีความเข้าใจ
ในการดำเนินการ มีการคิดเป็นระบบ”
ดร. บุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

การสื่อสารขยายผล - จากการดำเนินกิจกรรม CSR และโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผล
ให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการขยายผลความสำเร็จ และกระบวนการที่นำไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการ
ติดต่อจากหน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชน โรงเรียน ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR และ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อขยายผลต่อยอด โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับกลุ่มอื่นนอกเหนือจากในพื้นที่เขตพระนคร
และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
และภายใต้คำมั่นสัญญา “เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ” บริษัทฯ จะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย และรั ก ษาแนวทางการดำเนิ น งานด้ า นสั ง คมให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมโดยรวม
ตลอดไป
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หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ปี 2561

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนักในสิทธิและความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน และมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จึงเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้
รับเป็นสำคัญ และได้กำหนดแนวทางในการดูแลรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไว้ดังนี้

การได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
บริษัทฯ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน และทันเวลา การจัดส่งเอกสาร
ไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายและการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่
กำกับดูแลทุกประการ รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.deves.co.th]
ได้แก่ มติที่ประชุมคณะกรรมการ แบบรายงานประจำปี จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมซึ่งเผยแพร่ไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนนำส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย และมีรายละเอียด
ครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 วันหลังการประชุมด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กร [Corporate News] ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก เพื่อรายงานกิจกรรม
ของบริษัทฯ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดอย่าง
ครบถ้วน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกระเบียบวาระ รวมทั้งมีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในระเบียบวาระต่าง ๆ โดยนำส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะ
เวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัทฯ และประธานกรรมการคณะย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังการแถลงของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ และตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง เว้นแต่เมื่อมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกรายชื่อ
กรรมการที่เข้าประชุมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ
ก็ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบ
ในการประชุม คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่จำกัด
เวลา มีการบันทึกข้อซักถาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของฝ่ายจัดการไว้ในรายงานการประชุมอย่าง
ครบถ้วน ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระและไม่มีการนำเรื่องสำคัญนอกเหนือจากที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม มาบรรจุเป็นระเบียบวาระอื่น การพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ จะเป็นการตอบข้อซักถามและชี้แจงในประเด็นที่
ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตเท่านั้น
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การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมโดยจัดเตรียมสถานที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนอย่างพอเพียง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้
ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
การจัดประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง จัดขึ้นในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และได้แสดงแผนที่ของสถานที่ประชุมไว้ใน
เอกสารประกอบการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และมีจำนวนมากที่สุด และภายหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติของที่ประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สารสนเทศดังกล่าวเข้าถึง
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจได้ทันที

การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ ตลอดเวลาที่ผ่านมา การจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้
ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้แถลงนโยบายไว้เมื่อคราวนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อปี 2533 กล่าวคือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 6
อาคารเทเวศประกันภัย 1 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 รวมทั้งได้ประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุม
ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน สามารถลงทะเบียนและรับเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่รายงาน
ประจำปีฉบับรูปเล่ม ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. การประชุมซึ่งเริ่มเมื่อเวลา 11.00 น. ตามกำหนด เสร็จสิ้นในเวลา 11.35 น. มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 45,025,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
90.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 11 คน รวมทั้งมีผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระที่นำเสนอรวม 8 ระเบียบวาระ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
รวมทั้งได้นำส่งให้แก่หน่วยงานราชการตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งได้ลงประกาศจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างวันที่
25 - 27 เมษายน 2561

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมเสมอกัน โดยยึดถือหลักปฏิบัติดังนี้.1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจลงมติในวันประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์
ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ รวมทั้งได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการมอบ
ฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าประชุม หรือมอบให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมให้เป็นไปตามความประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย
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3.

การลงคะแนนในที่ประชุมที่ผ่านมาทุกครั้ง กระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนตามที่เห็นสมควร เมื่อรวบรวมผลการลงคะแนนได้แล้ว ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงในที่ประชุม และ
จะมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด
ประชุมจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน กรณีมีผู้ประสงค์จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและ
โปร่งใสของการลงมติ
ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามแบบ
ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สามารถกำหนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนของตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ รวมจำนวน 3 คน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน และได้กำหนดเป็นแนวทางไว้ใน
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเป็นธรรมเสมอกัน โดย
นอกเหนือไปจากการปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว การดำเนิน
การใด ๆ ของคณะกรรมการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับเป็นสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตใน
ระยะยาว เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า : เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่พร้อมในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ โดย
ประยุกต์หลักการบริหารงานคุณภาพทั้งองค์กร [Total Quality Management : TQM] เป็นแนวทางในการกระจายแผนงานและความ
รับผิดชอบไปทั่วทั้งองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เน้นความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้กำหนดนโยบายคุณภาพและเปลี่ยนแปลงตามภาวะพัฒนาการมาเป็นลำดับ ปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดนโยบาย
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ดังนี้
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้วยนวัตกรรมด้านบริการและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจ”
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO จากบริษัทผู้ให้การรับรอง TUV NORD ตั้งแต่ปี 2541 [1998] ต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน
ระบบงาน ISO ดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปภายใต้กติกาที่ได้รับการยอมรับ
และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเชิงธุรกิจว่าสิทธิของบุคคลเหล่านั้น จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ
ด้วยความเป็นธรรม
พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าและความ
สำเร็จขององค์กร จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ด้วยการดูแลให้มีระบบบริหารงาน
บุคคลที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นแผนระยะยาวโดยฝ่ายการ
บุคคลและธุรการของบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานคุณสมบัติพนักงาน [Functional Competency] ไว้เป็นฐานในการกำหนดแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้ได้รับการอบรมความรู้ด้านการประกันภัย วิชาการแขนงต่าง ๆ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่องานและความก้าวหน้าใน
อนาคต
บริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์ ระบบงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและบทความเกี่ยวกับธุรกิจและการบริหารองค์กรไว้ในระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงาน
ได้รับรู้แนวคิดการบริหารงานสมัยใหม่ สามารถศึกษาทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
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บริษัทฯ คำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ และจำเป็นต่อการครองชีพของพนักงาน จึงจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน จัด
สวัสดิการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ที่จัดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า คู่ค้า และสมาคม
วิชาชีพที่บริษัทฯ เป็นสมาชิก
ในส่วนของการกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาจากโครงสร้างของธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน การปรับขึ้นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่พนักงานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าและได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติของแต่ละบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นรูปธรรมและมีความเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ด้วยการมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม [Core Value] ตามแนวทางที่สอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์กร บริษัท เทเวศ
ประกันภัย จำกัด [มหาชน] จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้

วิสัยทัศน์
บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือกให้ความไว้วางใจ ผูกพันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมด้านบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ
• พัฒนาและธำรงรักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
• บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
• ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
• นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
คู่ค้า : บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนคำนึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันและการเติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน จึงปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส รวมถึงการระมัดระวังชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กร
คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรม และดำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ รักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และคู่ค้าโดย
เคร่งครัด
สังคมและสิ่งแวดล้อม : คณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคนตระหนักดีว่าองค์กรธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วย
ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ องค์กรธุรกิจสามารถเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สังคม พัฒนาและผลักดันให้สังคม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง โดย
กำหนดเป้าหมายให้เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไป เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของสังคมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่แกนหลักในการริเริ่มและชักชวนให้บุคลากร รวมกลุ่มหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย
ส่วนรวม เช่น การจัดตั้งกลุ่มเทเวศฯ อาสาพัฒนาเพื่อโรงเรียนและเยาวชนในท้องที่ชนบทห่างไกล กลุ่มเทเวศฯ ร่วมใจบริจาคโลหิต
ให้แก่สภากาชาดไทย ฯลฯ
หน่วยงานราชการ/ กำกับดูแล : บริษัทฯ ยึดมั่นตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย ของหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานกำกับภายนอก และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด
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การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการตระหนักดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น คณะกรรมการจึงถือเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในการดูแลให้บริษัทฯ จัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่อง
ทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ รายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.deves.co.th ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้สำนักบริหารงาน
กรรมการและสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลประสานงานให้มีการตอบข้อซักถามดังกล่าว
ข้อมูลที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รายงานทางการเงินที่ผ่านการสอบทาน หรือตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลและเสนอรายงานต่อหน่วยงานราชการอื่นที่กำกับดูแลบริษัทฯ เป็นไปภายใต้ระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดเช่นกัน โดยบริษัทฯ ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
คณะกรรมการจึงตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายใน
การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ด้วยความรับผิดชอบ
สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามพันธะกรณีที่มีอยู่กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.

โครงสร้างคณะกรรมการ

		
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
		
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 [ปีที่ 72] เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวน
กรรมการ จากเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการไม่เกิน 13 คน โดยเพิ่มจำนวนเป็นไม่เกิน 17 คน รวมทั้ง
ได้ทำการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 4 คน ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในหลาก
หลายวิชาชีพ จำนวน 16 คน ในจำนวนนี้ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 15 คน โดยมี
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และมีพันโท สมชาย กาญจนมณี และพันตำรวจเอก
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
		
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจ
ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ

		
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย [คปภ.] ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะ
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ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือของส่วนราชการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
			 ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้หมายความรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการกู้หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
		
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะตามที่กำหนดแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ 6
คำว่า “หุ้นส่วน” ให้หมายความรวมถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็น
ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ในนามของนิติบุคคลนั้น
		
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะ
กรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร ให้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขรอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดังนี้
		
“ให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 รอบติดต่อกัน หากกรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนาน
กว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการรายดังกล่าว เป็นราย ๆ ไป โดยให้มีผลตั้งแต่การครบรอบการดำรงตำแหน่งปี 2554 เป็นต้นไป”
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2.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

		
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และภาระความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น จึงปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		
คณะกรรมการได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณบริษัทฯ” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง สม่ำเสมอ พร้อมทั้งเผยแพร่ในอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
		
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการและ
ดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
และห้ามมิให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
		
คณะกรรมการได้จัดให้มีสำนักตรวจสอบในโครงสร้างองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน [Internal Control] และการ
ตรวจสอบภายใน [Internal Audit] ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและทบทวน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ปีละครั้ง โดยสำนักตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบ เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทุกครั้ง
		
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ
ทำการประมวลผลข้อมูลที่มีประโยชน์และรายการผิดปกติ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า [Early Warning System] พร้อม
ทั้งได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” [Risk Management Committee] โดยมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดและ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง การติดตามสถานะ
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เพื่อทำให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น และมีการจัดเตรียมแผนเพื่อบรรเทา
ความเสี่ยงในการรับมือกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการรายงานสถานะความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนิน
งาน กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยึดหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาอนุมัตินโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและครอบคลุมกิจกรรมหลัก
ของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น ติดตาม ควบคุมดูแลให้การลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทฯ มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความมั่นคง สถานะทางการเงิน การดำเนินงานของบริษัทฯ
กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
ดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่กำหนดไว้
ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
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6.
7.

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่
กำหนดไว้ ตลอดจนทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้ง
จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายในบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

		
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถและดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงในองค์กรอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
		
การดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัทฯ [ตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ” ในรายงานประจำปี]
ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมตามที่ได้กำหนดเป็นแผนงานไว้ล่วงหน้า
อย่างสม่ำเสมอ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายจัดการอยู่เสมอ [ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และปรากฏในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการ” ใน
รายงานประจำปี]

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

		
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มิใช่บุคคลเดียวกัน มีอำนาจหน้าที่แยกออกจากกัน และอำนาจ
หน้าที่ดังกล่าวถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ “อำนาจดำเนินการ” ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะ
กรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
		
คณะกรรมการเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม คณะ
กรรมการและผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ มิใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการถ่วงดุลอำนาจ
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ผ่านมา ประธานกรรมการได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม
		
สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นผู้นำของ
ฝ่ายจัดการในการนำนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไปปฏิบัติภายใต้กรอบที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อความ
สำเร็จของกิจการ
		
เลขานุการบริษัทฯ - บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ และหน่วยงาน “สำนักบริหารงานกรรมการ
และสื่อสารองค์กร” ทำหน้าที่ดูแลการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการได้รับทราบกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ เป็นไปภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดูแลให้การปฏิบัติของ
ฝ่ายจัดการเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

3.

คณะกรรมการชุดย่อย

		
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้ง 3 คณะ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนดไว้ในแผนงานเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ และภายหลังเสร็จสิ้น
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง เลขานุการจะจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทฯ ทุกคน เพื่อให้
กรรมการได้รับทราบการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รวมทั้งความคืบหน้าของกิจกรรม ตลอดจนการติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด “การรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย”
ไว้เป็นระเบียบวาระที่แน่นอนในการประชุมรายไตรมาส เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบโดยตรง
		
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให้เพิ่มข้อความใน
บทบัญญัติว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะที่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากเดิมที่ระบุให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เป็นให้
เพิ่มข้อความต่อท้ายดังนี้ “ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี
ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานในเชิงกลยุทธ์
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
		
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้
แก้ไขบทบัญญัติว่าด้วย “บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ด้วยการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งให้เป็น
การครบวาระพร้อมกันทั้งคณะ รวมทั้งให้ปรับการเริ่มต้นรอบระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยกำหนดรอบการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

		
คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 2 คน มีหน้าที่
บริหารงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ “อำนาจ
ดำเนินการ” อันเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปสู่คณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหารในระดับรองลงมา
		
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน รับผิดชอบในภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ภารกิจหลักที่สำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้แก่ ดูแลกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และค่าสอบบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.

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

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดย
ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการของ บริษัทฯ พิจารณาและ
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ดูแลสอบทานให้การบริหารงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
ดูแลสอบทานให้มีระบบงานด้านควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ
สอบทานและให้การสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ และแสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
กำกับและให้การสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการทำงาน
พิจารณา กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ดูแลสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดูแลสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม
สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบาย กระบวนการ และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตตามข้อ
กำหนดของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน และ
มีการติดตามว่าทางผู้เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและภายในระยะเวลา
ที่รับได้
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ มารายงาน นำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่ง
เอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
14. ทบทวนแก้ ไขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และนำเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผย
ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
16. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญหรือว่าจ้างผู้ชำนาญการมาเป็นที่ปรึกษาได้
17. ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้
		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ประธานและสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและระบบ รวมทั้งกรอบวงเงินและงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทน
แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า ง ๆ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต่ กรรมการผู้ จั ด การไปจนถึ ง ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
		
ในปี 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ครอบคลุม
การสรรหากรรมการทั้งในส่วนของกรรมการที่ครบวาระและบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี และได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดย่อยนี้ เป็น “คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ต่อมาในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
ของภาคธุรกิจ [Corporate Social Responsibility - CSR] เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในสังคม
เริ่มตั้งแต่การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม จึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
อีกหน้าที่หนึ่ง รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณสำหรับโครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
ของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกรอบเวลาและแผนงานที่กำหนดไว้
โดยปัจจุบัน สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา
พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจาก
เหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ
พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
พิจารณาโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการจนถึงผู้บริหารระดับ 10
พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณขึ้นค่าจ้าง และการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของพนักงานทั้งบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4.

การประชุมคณะกรรมการ

		
คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด และนอกเหนือไปจากการจัดประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนงาน และ
ประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำปี รวมทั้งประเมินผลสำเร็จของแผนงานในระหว่างปี และทำการทบทวนในกรณีที่เกิดปัญหา
ข้อขัดข้องใด ๆ
		
ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ในการ
ประชุมที่ผ่านมา กรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
		
การประชุ ม คณะกรรมการได้ มี การนั ด หมายวั น และเวลาประชุ ม ไว้ เ ป็ น การล่ ว งหน้ า สำหรั บ ทั้ ง ปี รวมทั้ ง กำหนด
ระเบียบวาระหลักอย่างชัดเจนสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง โดยกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมได้
กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศต่าง ๆ เอกสารที่นำเสนอมี
รูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจน ง่ายต่อการพิจารณา โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ใช้เวลาใน
การประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อการประชุมแต่ละครั้ง
		
ผู้บริหารระดับสูงที่มิใช่กรรมการแต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้กำหนดว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนใน
การออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ และกรรมการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการงานประจำวันของบริษัทฯ

5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

		
ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ “แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ” เพื่อใช้ในการประเมินคณะกรรมการและเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนิน
โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต [Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC]” ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
		
แบบประเมินฯ ดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันประเมินบทบาท หน้าที่ และความมีประสิทธิผล
ในการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการ และนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

6.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

		
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกคณะ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น
จะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นตามภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
		
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบ
เทียบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับ กับผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนที่จัดทำขึ้นเป็นรายปีโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ขอบเขตของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ [Accountability and Responsibility] รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ
จากกรรมการแต่ละคน
		
ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบด้วยเงินรางวัลประจำปี และค่าตอบแทนรายเดือน หรือรายครั้งของ
การประชุมตามที่กำหนดไว้สำหรับประเภทของคณะกรรมการชุดย่อย และตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดผลตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ ในรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี
		
ในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการจากผลประกอบการปี 2554 ซึ่งประสบภาวะ
ขาดทุน อันเป็นผลจากการประมาณการ และการรับรู้ความเสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์อุทกภัยในงวดบัญชีปี 2554 ตามข้อเสนอ
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ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ
		
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนของประธานคณะ
กรรมการบริหารจำนวน 100,000 บาทต่อเดือน เป็นให้ได้รับเดือนละ 125,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ
และคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากได้พิจารณาว่าประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแนวทางธุรกิจ
ติดตามการทำงานและการรายงานผล ในลักษณะของการมีส่วนร่วมบริหารจัดการค่อนข้างมาก เป็นรูปแบบการทำงานกึ่ง
ผู้บริหาร แต่อย่างไรก็ดี ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนส่วนที่เพิ่ม เนื่องจากได้พิจารณาว่าผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังไม่เป็นปกติ จึงขอรับใน
อัตราเดิมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
		
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลกรรมการ
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารได้แสดงความประสงค์ต่อที่ประชุมทั้ง 2 ครั้งว่าในฐานะกรรมการผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
จึงไม่ขอรับเงินรางวัลกรรมการดังกล่าว
		
ต่อมา ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
		
ในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารซึ่งทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่กรรมการผู้จัดการไป
จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตามเกณฑ์บรรทัดฐานที่เป็นรูปธรรมและบ่งชี้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าร่วมกัน
		
นอกเหนือจากปัจจัยผลประเมินการปฏิบัติของผู้บริหารระดับสูงแต่ละรายแล้ว การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ จะพิจารณาควบคู่ไปกับผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ และอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการจ่าย
ของธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดของกิจการใกล้เคียงกัน โดยผลการพิจารณาดังกล่าวจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็นผู้อนุมัติ

7.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

		
บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และ
สนับสนุนให้คณะกรรมการและเลขานุการเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเพื่อแนะนำลักษณะ
ธุรกิจ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
		
ในส่วนของการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจและเพิ่มความรอบรู้ในด้านการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

		
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่
กำหนด บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการตาม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption [CAC]” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นใน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 พร้อมทั้งได้กำหนด
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [Anti - Corruption Policy] ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
		
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น กำหนดให้ทุกคนในบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้อง
ไม่เรียกร้อง ไม่ยินยอม ไม่จ่าย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และจะไม่ลด
ตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจก็ตาม ทั้งนี้นโยบายครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงคู่ค้า
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
		
กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี มีการสอบทานการปฏิบัติ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ
กฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ้าง กรณีที่จำเป็น
		
บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทำเข้าข่ายทุจริต
และคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายหรืออีเมล fraud_corruption@deves.co.th
ซึ่งจะส่งตรงมาที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การร้องเรียนมายังบริษัทฯ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใด
ก็ตาม จะไม่เปิดเผยและรักษาความลับ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับเพื่อปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู้ทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
พนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำ
นั้นผิดกฎหมาย

คำนิยามและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

		
“คอร์รัปชั่น [Corruption]” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้
ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐและ
เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษา
ไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งงานด้านธุรกิจ ความได้เปรียบการแข่งขัน หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
		
หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี
ในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงพลังทาง
การเมืองในนามตนเองได้อย่างอิสระและเป็นส่วนตัว แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ
		
“การให้เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคเพื่อการกุศล” การให้เงินสนับสนุน/เงินบริจาคเพื่อการกุศลตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการโดยระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น เงินสนับสนุน/เงินบริจาคที่จ่ายต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการพิจารณาตามอำนาจดำเนินการอย่างโปร่งใส
ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน มีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ และ
ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติที่สามารถสอบทานการใช้เงิน ควบคุม และอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ รวมถึงประเมินผลและ
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ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่า การใช้เงินสนับสนุน/เงินบริจาค
เพื่อการกุศลนั้น มิได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชั่น และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
		
“การให้/รับของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง” และการใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำ
ได้ แต่ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจ หรือละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

		

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมไว้ดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนิน
ธุรกิจ มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมถึงการเฝ้า
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
2. แนวปฏิบัติการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำหนดแนวทาง
ไว้ดังนี้
2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ระบบงานสำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
2.2 จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส รวมทั้ง
กำหนดมาตรการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ
กำหนดแนวทางไว้ดังนี้
3.1 กำหนดให้สำนักตรวจสอบทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการตรวจสอบและ
ประเมินระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจประจำปีที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 กำหนดให้สำนักกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นร่วม
กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิผล และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
3.3 หากข้อมูลจากข้อร้องเรียนหรือผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีรายการหรือการกระทำใด
ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการ
ฝ่าฝืนการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อไปยังคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		
บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแส ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น
อีเมล อินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้ารับทราบ และยึดถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อบรมความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตามโครงการ “องค์กรคุณธรรม” ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีพฤติกรรมการทำงานที่ดี สามารถน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มา
ประยุกต์ใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร และนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมายไว้ 3 ประการคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีวินัย เพื่อให้สอดประสานกับ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
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ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ
ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการในปี 2561 [บาท]
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ
บริหาร
ตรวจสอบ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
พันโท สมชาย กาญจนมณี
พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร
นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน
นายชูศิริ คัยนันทน์
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
รวม
หมายเหตุ 1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

-				
-				
-				
-				
-				
150,000				
300,000 360,000			
300,000			
150,000
300,000			
105,000
300,000		 300,000
105,000
300,000		 240,000		
300,000				
300,000			
105,000
300,000		 240,000		
300,000		 240,000		
225,000				
75,000				
300,000 300,000			
3,450,000 660,000 1,020,000
465,000

เงินรางวัล

รวม

-	
-	
-	
-	
-	
480,000 630,000	
320,000 980,000	
320,000 770,000	
320,000 725,000	
320,000 1,025,000	
320,000 860,000	
320,000 620,000	
320,000 725,000	
320,000 860,000	
320,000 860,000	
160,000 385,000	
160,000 235,000
320,000 920,000	
4,000,000 9,595,000

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
พันโท สมชาย กาญจนมณี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
นายชูศิริ คัยนันทน์ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่คณะกรรมการ และในปี 2561
กรรมการและผู้บริหารไม่มีการถือครองหุ้นบริษัทฯ
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การประชุมคณะกรรมการ
จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 [มีการประชุมรวม 7 ครั้ง]
ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
พันโท สมชาย กาญจนมณี
รองประธานกรรมการ
พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
รองประธานกรรมการ
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต		
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ		
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา		
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์		
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม		
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์		
นายสมโภชน์ อินทรานุกูล		
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ		
นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ		
ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร		
นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์		
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ		
นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน		
นายชูศิริ คัยนันทน์		
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์		

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

2/7			
2/7			
3/7			
3/7			
3/7			
1/7			
7/7			
5/7			
7/7			
7/7			
7/7			
7/7			
7/7			
7/7			
7/7			
6/7			
1/7			
7/7			

หมายเหตุ : 1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
2.		พันโท สมชาย กาญจนมณี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และดำรงตำแหน่งรองประธาน
		 กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
4. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
5. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
6. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
7. นายชูศิริ คัยนันทน์ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
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จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2561 [มีการประชุมรวม 12 ครั้ง]
ชื่อ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1 นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2 นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์		

12/12		
12/12		

จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 [มีการประชุมรวม 4 ครั้ง]

		
1
2
3
4

ชื่อ

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ		
นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ 		
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ		

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

4/4		
4/4		
4/4		
4/4		

จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2561 [มีการประชุมรวม 6 ครั้ง]

		
1
2
3
4

ชื่อ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 		
นายสมโภชน์ อินทรานุกูล		
ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร		

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

6/6		
6/6		
6/6		
6/6		
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การจัดสรรผลกำไร
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการจัดสรรผลกำไร

(หน่วย : บาท)
					

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา
347,496,867
245,859,821	
หัก - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(3,055,964)
(4,011,351)
กำไรสำหรับปี			
257,317,182
265,648,397
รวมกำไรเพื่อการจัดสรร
601,758,085
507,496,867
การจัดสรรผลกำไร			
1. เงินปันผล
160,000,000
160,000,000
2. สำรองตามกฎหมาย
3. สำรองทั่วไป
4. สำรองเพื่อขยายกิจการ
- 	
รวมกำไรที่จัดสรร
160,000,000
160,000,000
5. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป
441,758,085
347,496,867	
จึงเสนอขออนุมัติต่อท่านผู้ถือหุ้น
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

			 คณะกรรมการบริษทั เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายสมโภชน์		 อินทรานุกูล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระศักดิ์		 โตกะคุณะ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางพรรณโสภิต		ลิขิตธรรมนิตย์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายศักดิ์			 เอื้อชูเกียรติ
กรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี
2561 มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง และมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานให้บริษัทมีรายงานงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 • สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี โดยได้สอบถามรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี 

			 และผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องความถูกต้องและเพียงพอ ในการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงิน
			 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานงบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้อง
			 ตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
2. การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสม
		 • ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจน
			 การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร ในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข ในประเด็นที่สำคัญ
			 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
			 และเหมาะสม และมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 • รับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงทางการค้าเป็นธุรกิจปกติ และสมเหตุสมผล
			 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
		 • พิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง 

			 ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกุล และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ แห่งบริษัท ดีลอยท์
			 ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน 2,495,000 บาท
 			 ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เสนอแต่งตั้งมีความเหมาะสม
5. อื่น ๆ
		 • รับทราบสรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อ
			 บริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
		 • สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแล
			 กิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย
		 • สอบทานให้มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริต ตามข้อกำหนดของโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย 

			 ในการต่อต้านการทุจริตหรือ Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption [CAC] เพื่อเข้าสู่
			 กระบวนการในการรับรอง [Certification Process] ทั้งนี้ บริษัทฯ ผ่านการรับรอง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
			 เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในไตรมาสที่ 4/2561
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		 • พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการ
			 เปลี่ยนแปลง และนำส่งกฎบัตรฯ ให้สำนักงาน คปภ.
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการ
สอบทานรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ ได้ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอแนะตามควร และเห็นว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และเหมาะสม
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[นายสมโภชน์ อินทรานุกูล]
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
(หน่วย: ล้านบาท)
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
ผลประกอบการในรอบปี
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
กำไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่นสุทธิ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
กำไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)

2561

2560

11,222.04
8,355.82
2,866.22

11,094.01
8,336.37
2,757.64

4,626.11
2,793.45
128.22
153.91
66.63
320.46
62.63
257.32
5.56%
8.98%
2.29%
5.15
57.32
50.00

4,644.18
2,837.22
144.95
137.68
72.14
218.76
59.91
265.65 	
5.72%
9.63%
2.39%
5.31
55.15
50.00

57

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
ในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ 2,793.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 43.8 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.5 และมีรายได้จากการลงทุน เท่ากับ 153.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 16.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหลัก 2 ประเภท คือค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่า
ใช้จ่ายในการรับประกันภัย จำนวน 2,662.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 149.2 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนจ่าย
โดยตรงลดลงจำนวน 147.2 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 320.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 101.7
ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 มีการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 63.0 ล้านบาท
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัย เท่ากับ 128.2 ล้านบาท ลดลง 16.7 ล้านบาท จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ
11.5 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 257.3 ล้านบาท ลดลง 8.3 ล้านบาท จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 11,222.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.2 สินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ รายได้จาก
การลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่น ๆ สินทรัพย์ของบริษัทฯ
ที่มีสาระสำคัญและมีสัดส่วนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 5,025.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 195.3 ล้าน
		 บาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
2. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อจำนวนรวม 4,028.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำนวน 86.5
		 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 2.1 เนื่องจากมีการปรับลดค่าสินไหมส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
3. เบี้ยประกันภัยค้างรับจำนวน 883.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 367.2 ล้านบาท หรือ
		 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.2 เนื่องจากมีการประกันภัยของกรมธรรม์รายใหญ่ในไตรมาสสุดท้าย
4. เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าจำนวน 290.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำนวน 263.1 ล้านบาท
		 หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 47.5 เนื่องจากการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการประกันภัยต่อ
		 ของกรมธรรม์ระยะยาว
หนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 8,355.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.2 เนื่องจากมีเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น
ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 2,866.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 108.6 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9
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กำไรจากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
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รายงานและงบการเงิน
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแส
เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องอื่น
งบการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่
จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: บาท
2561
2560
หมายเหตุ
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
130,457,055
222,856,246
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
6
883,062,171
515,869,543
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
7
20,576,977
17,313,315
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
8
4,028,328,433
4,114,826,278
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
9
183,927,858
156,151,317
สินทรัพย์ลงทุน				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
4,829,891,109
10
5,025,160,790
เงินให้กู้ยืม
11
4,627,212
3,721,879
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
12
72,561,138
76,401,976
สิทธิการเช่า
13
18,226,789
20,065,081
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
14
84,165,903
72,235,444
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15
243,285,434
258,669,861
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า		
290,432,835
553,544,197
สินทรัพย์อื่น
252,460,262
16
237,227,741
รวมสินทรัพย์		
11,222,040,336
11,094,006,508
			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

2561

หน่วย: บาท
2560

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
17
6,413,824,656
6,479,983,245
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
18
831,770,419
547,512,419
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
28,391,339
5,142,335
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
76,320,582
71,412,789
19
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า		
593,087,567
885,229,675
หนี้สินอื่น
412,423,795
347,085,974
20
รวมหนี้สิน		
8,355,818,358
8,336,366,437
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

2561

หน่วย: บาท
2560

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
		 หุ้นสามัญ จำนวนหุ้น 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		
500,000,000
500,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 				
		 หุ้นสามัญ จำนวนหุ้น 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		
500,000,000
500,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
620,000,000
620,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
		 ทุนสำรองตามกฎหมาย
21
50,000,000
50,000,000
		 ทุนสำรองทั่วไป		
970,000,000
970,000,000
		 ทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ		
111,563,781
111,563,781
ยังไม่ได้จัดสรร 		
601,758,085
507,496,867
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		
12,900,112
(1,420,577)
2,866,221,978
2,757,640,071
รวมส่วนของเจ้าของ		
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		
11,222,040,336
11,094,006,508

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

2561

หน่วย: บาท
2560

รายได้				
เบี้ยประกันภัยรับ
22
4,626,105,253
4,644,177,351
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
22
(1,719,593,203) (1,860,801,570)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ		
2,906,512,050
2,783,375,781
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้				
					 (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปีก่อน
22
(113,063,588)
53,848,547
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ		
2,793,448,462
2,837,224,328
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
317,594,691
338,059,853
22
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		
146,087,648
136,263,319
ผลกำไรจากเงินลงทุน		
7,818,268
1,420,492
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม		
(116)
56
รายได้อื่น				
68,012,121
72,404,770
		 รวมรายได้		
3,332,961,074
3,385,372,818
					
ค่าใช้จ่าย				
ค่าสินไหมทดแทน
22
2,082,436,479
2,212,523,798
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
22
(516,628,636)
(491,667,764)
ค่าสินไหมทดแทนโอนกลับสุทธิ		
(7,896,740)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
461,852,148
452,508,976
22
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
22
663,512,990
675,315,991
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
23
315,356,611
281,803,089
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
39
5,108,031
(63,043,840)
ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,377,449
266,956
		 รวมค่าใช้จ่าย		
3,013,015,072
3,059,810,466
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: บาท
2560
325,562,352
(59,913,955)
265,648,397

2561
หมายเหตุ
กำไรก่อนภาษีเงินได้		
319,946,002
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(62,628,820)
15
กำไรสุทธิ				
257,317,182
					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
		 กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
			 ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
17,900,861
(1,424,511)
26
			 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
26
(3,580,172)
284,901
			 				
14,320,689
(1,139,610)
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
		 กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
			 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
				 ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(3,819,955)
(5,014,189)
26
			 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
26
763,991
1,002,838
							
(3,055,964)
(4,011,351)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		
11,264,725
(5,150,961)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
268,581,907
260,497,436
					
กำไรต่อหุ้น
27			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
5.15
5.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า
และชำระแล้ว หุ้นสามัญ

500,000,000 620,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		
เงินปันผลจ่าย
28
กำไรสำหรับปี		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	
		 - สุทธิจากภาษีเงินได้		
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
		 ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
500,000,000 620,000,000

สำรอง
ตามกฎหมาย
50,000,000
50,000,000

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรอง
สำรอง
ทั่วไป
เพื่อขยายกิจการ
970,000,000 111,563,781
-

-

ยังไม่ได้จัดสรร
365,859,821
(120,000,000)
265,648,397

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนต่ำกว่าทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
(280,967)
-

หน่วย: บาท
รวมส่วนของ
เจ้าของ

2,617,142,635
(120,000,000)
265,648,397

-

(1,139,610)

(1,139,610)

- (4,011,351)
- 261,637,046
970,000,000 111,563,781 507,496,867

(1,139,610)
(1,420,577)

(4,011,351)
260,497,436
2,757,640,071

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		
เงินปันผลจ่าย
28
กำไรสำหรับปี		
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
		 - สุทธิจากภาษีเงินได้		
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า
และชำระแล้ว หุ้นสามัญ

500,000,000 620,000,000
-

สำรอง
ตามกฎหมาย
50,000,000
-

-

-

500,000,000 620,000,000

50,000,000

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรอง
สำรอง
ทั่วไป
เพื่อขยายกิจการ
970,000,000 111,563,781
-

-

ยังไม่ได้จัดสรร
507,496,867
(160,000,000)
257,317,182

หน่วย: บาท
รวมส่วนของ
เจ้าของ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
(1,420,577) 2,757,640,071
(160,000,000)
257,317,182

-

14,320,689

14,320,689

- (3,055,964)
- 254,261,218
970,000,000 111,563,781 601,758,085

14,320,689
12,900,112

(3,055,964)
268,581,907
2,866,221,978
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: บาท
2561
2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง		
3,912,424,451
4,405,976,854
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ		
(234,170,756)
(936,511,603)
ดอกเบี้ยรับ			
126,822,062
132,073,037
เงินปันผลรับ		
16,001,924
16,121,034
รายได้อื่น			
67,486,853
72,367,480
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง		
(2,232,524,297)
(2,098,995,654)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
(82,059,057)
(120,885,212)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง		
(408,079,169)
(386,086,299)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		
(663,420,489)
(679,687,088)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
(193,203,389)
(198,859,051)
ค่าใช้จ่ายอื่น			
(1,377,449)
(266,956)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
(26,811,569)
(54,252,691)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		
(319,550,566)
(38,694,618)
เงินให้กู้ยืม			
(905,332)
957,786
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน		
149,999,900
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 		
110,633,117
113,257,019
				
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน				
ขายอุปกรณ์			
536,710
38,817
ซื้ออุปกรณ์			
(26,190,826)
(23,445,884)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(17,378,192)
(31,375,570)
		 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน		
(43,032,308)
(54,782,637)
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: บาท
2561
2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล		
(160,000,000)
(120,000,000)
		 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
(160,000,000)
(120,000,000)
				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		
(92,399,191)
(61,525,618)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		
222,856,246
284,381,864
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5
130,457,055
222,856,246
				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของบริษัท
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมี สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการรับประกันวินาศภัย ที่อยู่
ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ เลขที่ 97 และ 99 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
10200

2. เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
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บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน”
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงใน
หลักการสำคัญ โดยกำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ ดังนี้
		
ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
		
ขั้นที่สอง:
ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
		
ขั้นที่สาม: กำหนดราคาของรายการ
		
ขั้นที่สี่:		
ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
		
ขั้นที่ห้า:
รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ
เสร็จสิ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องรายได้เมื่อมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์
และการอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเว้นมาตรฐานฉบับต่อไปนี้ซึ่งมีการปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมข้อกำหนดและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้อธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ
ขาดทุน รวมทั้งอธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือการโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้เพิ่มข้อ
กำหนดต่างๆ โดยกำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
1) ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่
เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน สำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสด
2) ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยยอดสุทธิจากภาระผูกพันภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3) ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่
เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจ่ายชำระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายชำระด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้กำหนดทางเลือก
สำหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงินเป็นการชั่วคราว กิจการสามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 นี้จนถึงรอบบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้
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2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการ
เงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธี
การคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
ผู้บริหารของบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัยโดย
สัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
(ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุ
ไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้าน
การรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกัน
ภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไข
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มี
รูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัย มีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกัน
ภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาของเครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น
บริษัทจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา หากสัญญาใด
จัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูก
ทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุนเมื่อวันเริ่มต้นสัญญา จะถูกจัดประเภท
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เป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมา หากพบว่าบริษัทรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากการทำสัญญา
ดังกล่าว
3.2 การรับรู้รายได้

(1)

(2)

(3)

(4)

เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วย
มูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยตาม
จำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเบี้ยประกันภัยรับเป็น
รายการรับล่วงหน้าและทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจาก
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้
บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ในกรณีที่เป็นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้าโดยทยอย
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในปีที่ได้ให้บริการ
ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการ
รับล่วงหน้า และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
รายได้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้
เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

3.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(1)

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความ
เสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซาก
และการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
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(2)

(3)

(4)

(5)

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับ
แจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่า
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้ง
จากบริษัทประกันภัยต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม
ทดแทน โดยประมาณขึ้นตามสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง และ
แสดงเป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายและค่าบำเหน็จสำหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายจ่าย
เป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม
และให้รวมถึงเงินสมทบต่างๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่า
สินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่ง
ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
3.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดย
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
3.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิง
สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่า
สินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ โดยสินทรัพย์
จากการประกันภัยต่อจะเกิดการด้อยค่าเมื่อมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการ
รับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก และทำให้บริษัทอาจไม่ได้รับชำระเงินตามเงื่อนไขของสัญญาและผล
กระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
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3.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(1)

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่วางไว้จากการ
รับประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และ
รายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และ
ตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(2) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้จาก
การเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัท
ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้
ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับ
		 ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
3.8 สินทรัพย์ลงทุน

3.8.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
		 บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
(2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ 

		 ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่าย
		 หลักทรัพย์นั้นออกไป
(3) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมถึงที่จะถือจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธี
		 ราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
		 ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
(4) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ 

		 จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน
บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดง
เป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
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เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะ
ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
3.8.2 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมสำหรับผลขาดทุนที่
คาดว่ า จะเรี ย กเก็ บ จากลู ก หนี้ ไ ม่ ไ ด้ โดยการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ฐานะของลู ก หนี้ จากประสบการณ์ ใ น
การพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็น
ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้
		
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
5 ปี และ 20 ปี
		
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน
3 ปี และ 5 ปี
		
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี และ 10 ปี
ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
3.11 สิทธิการเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าอาคารกับผู้ให้เช่าโดยจ่ายเงินกินเปล่าหรือเงินล่วงหน้าค่าเช่าเพื่อให้ได้สิทธิในการเช่าอาคาร และ
เมื่อครบกำหนดอายุการเช่า กรรมสิทธิ์ของอาคารยังเป็นของผู้ให้เช่าเดิม บริษัท (ผู้เช่า) มิได้รับการโอนส่วนใหญ่ของ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดของทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่ บริษัทจึงจัดประเภทสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นสัญญาเช่า
ดำเนินงาน และบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวเป็นสิทธิการเช่าและตัดจำหน่ายไปตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี โดย
บริษัทจะประเมินการด้อยค่าของสิทธิการเช่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่อาจทำให้เกิดการด้อยค่าทุกรอบระยะเวลารายงาน
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3.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม
โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท
3.13 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และสำรองเบี้ย
ประกันภัย
(1) สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการ
แจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสำรองสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการ
ที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ว
ก่อนหรือ ณ วันทีใ่ นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้
รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยหักมูลค่าซากและการรับคืนอื่นๆ ผลต่าง
ของประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่คำนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี จะรับรู้
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported claim: IBNR)
(2) สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
(2.1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วย
วิธีการดังนี้
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว - ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัย
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มี		 เริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครอง
ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน		 แก่ผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยอื่น
- วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากการเอาประกันภัยต่อคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจาก
การเอาประกั น ภั ย ต่ อ ด้ ว ยวิ ธี การเช่ น เดี ย วกั บ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ตรงที่ ไ ด้ โ อนความเสี่ ย งจากการ
ประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์
(2.2) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับ
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่า
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัย
ที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
3.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
อายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
3.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
3.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่นของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไป
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที
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3.17 ผลประโยชน์พนักงาน

(1)

(2)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ผลประโยชน์วันลาของพนักงานและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์วันลาของพนักงานคำนวณโดยใช้วิธีประมาณการอย่างง่าย โดยมีข้อสมมติว่าพนักงานที่มีวันลา
จะใช้วันลาทั้งหมดภายในปีถัดไป
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงิน
ที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมี
กำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น
บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
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3.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัท
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัท
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
4.1 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนจากกการด้อยค่าจากบริษัทประกันภัยต่อแต่ละราย โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลทำให้บริษัทอาจจะไม่ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา
4.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด
ซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิค
และแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดย
คำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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4.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้นได้ ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
4.4 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดย
แยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ ปัจจัยการพัฒนา
ค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรร
ได้ เป็นต้น และในการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที่สุด
ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกับที่ได้ประมาณการไว้
4.5 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณ
การที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการ
ประมาณเงินสำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่าง
ดีที่สุด ณ ขณะนั้น
4.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น
ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อการแก้ไขโครงการมีผล
บังคับใช้
4.7 คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561
2,979,241
127,477,814
130,457,055

หน่วย: บาท
2560
4,570,491
218,285,755
222,856,246

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 0.39 ล้านบาท ไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของ
บริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 32 และข้อ 34.3)
5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

(1)

เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการซื้อขายอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : บาท
2561
2560
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์			
		 ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์ต้นปี
		 ขายอุปกรณ์
536,710
38,817
		 หัก เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
(536,710)
(38,817)
		 ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์ปลายปี
เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์			
		 เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ต้นปี
399,160
		 ซื้ออุปกรณ์
27,724,835
23,046,724
(26,190,826)
(23,445,884)
		 หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
		 เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ปลายปี
1,534,009
(2) เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หน่วย : บาท
2560
2561
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
		 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้นปี
		 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
18,796,192
31,375,570
		 หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(17,378,192)
(31,375,570)
		 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปลายปี
1,418,000
-
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6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2561
2560
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
730,999,824
419,931,313
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
56,430,053
36,978,229
ค้างรับ 31 - 60 วัน
30,752,677
24,519,108
ค้างรับ 61 - 90 วัน
7,713,924
6,713,490
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
58,875,996
29,437,706
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
884,772,474
517,579,846
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1,710,303)
(1,710,303)
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
883,062,171
515,869,543
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดรับ
ชำระ บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

7. รายได้จากการลงทุนค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมรายได้จากการลงทุนค้างรับ

2561
20,992,498
(415,521)
20,576,977

หน่วย: บาท
2560
17,728,836
(415,521)
17,313,315

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2560
2561
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ			
สำรองค่าสินไหมทดแทน
3,344,506,675
3,430,501,481
สำรองเบี้ยประกันภัย			
		 - สำรองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
787,007,073
787,510,112
(103,185,315)
(103,185,315)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 17)
4,028,328,433
4,114,826,278
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9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
2560
156,151,317

2561
183,927,858

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระแสดงได้ดังนี้

หน่วย : บาท
2560
84,291,212
66,489,548
1,168,744
4,201,813
156,151,317

2561
55,266,945
123,241,399
1,164,856
4,254,658
183,927,858

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
2561

หน่วย: บาท
2560

ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้า				
		 ตราสารทุน
805
1,316
805
1,432
511
627
		 บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
		 รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
1,316
1,316
1,432
1,432
เงินลงทุนเผื่อขาย					
		 หน่วยลงทุน
564,478,240 580,603,379 1,336,838,483 1,335,062,761
(1,775,722)
		 บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 16,125,139
		 รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
580,603,379 580,603,379 1,335,062,761 1,335,062,761
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
		 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
2,281,500,911		 1,381,619,110		
		 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
864,363,588		 664,694,823		
		 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนด
			 จ่ายคืนเกิน 3 เดือน
1,299,651,300		 1,449,651,200		
		 รวม		
4,445,515,799		 3,495,965,133		
		 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(7,100,000)		
(7,100,000)
		 รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
4,438,415,799		 3,488,865,133		
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หน่วย: บาท
2561

เงินลงทุนทั่วไป
		 ตราสารทุน
		 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
		 รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2560

ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
7,327,910		
7,327,910		
(1,187,614)		
(1,366,127)		
6,140,296		
5,961,783		
5,025,160,790		 4,829,891,109

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้
2561
ระยะเวลาครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

หน่วย: บาท
รวม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ					
พันธบัตรรัฐบาลไทย
14,003,765
- 1,437,497,143 1,451,500,908
หุ้นกู้		
- 530,000,000 300,000,003 830,000,003
รวม			
14,003,765 530,000,000 1,737,497,146 2,281,500,911
ตราสารหนี้ภาคเอกชน					
หุ้นกู้		
87,363,588 507,000,000 270,000,000 864,363,588
(7,100,000)
(7,100,000)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม			
80,263,588 507,000,000 270,000,000 857,263,588
94,267,353 1,037,000,000 2,007,497,146 3,138,764,499
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ

หน่วย : บาท
2560
ระยะเวลาครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ					
พันธบัตรรัฐบาลไทย
14,023,818 537,595,289 551,619,107
หุ้นกู้		
- 530,000,000 300,000,003 830,000,003
รวม			
- 544,023,818 837,595,292 1,381,619,110
ตราสารหนี้ภาคเอกชน					
หุ้นกู้		
7,100,000 285,594,823 372,000,000 664,694,823
(7,100,000)
(7,100,000)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม			
- 285,594,823 372,000,000 657,594,823
- 829,618,641 1,209,595,292 2,039,213,933
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้นำพันธบัตรและเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 3.30 ล้านบาท และ 3.20 ล้านบาท
ตามลำดับ ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใช้ในการยื่นประกัน
กรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา (ดูหมายเหตุข้อ 32 และข้อ 34.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 49.77 ล้านบาท และ 49.79 ล้านบาท ตามลำดับ
ได้ถูกนำไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
ตามปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 32 และ ข้อ 34.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้วางหลักทรัพย์พันธบัตรรัฐบาลมีราคาตามบัญชีจำนวน 369.23 ล้านบาท และ
369.33 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักทรัพย์ประกันและเป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ดูหมายเหตุข้อ 31)

11. เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมโดยจำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
2561

ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
(1)

ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
(1)
(1)
เงินต้น ค้างรับ(1)
รวม
เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ
1,891,424 1,286 2,735,788 997 4,627,212 2,283 4,629,495
1,891,424 1,286 2,735,788 997 4,627,212 2,283 4,629,495
หน่วย: บาท
2560
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
(1)
(1)
เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ
เงินต้น ค้างรับ(1)
รวม
1,573,108 1,026 2,148,771 772 3,721,879 1,798 3,723,677
1,573,108 1,026 2,148,771 772 3,721,879 1,798 3,723,677

แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
หลักประกัน/
ค้ำประกัน

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้กรณีฉุกเฉิน
บุคคล
ไม่เกิน 5 หรือ 10 เท่าของเงินเดือนขึ้นอยู่กับ ร้อยละ 0.5 ต่อปีบวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
				 อายุงาน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท		 ประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี
เงินกู้เคหะสงเคราะห์ ที่ดิน
วงเงินแรกไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน
ร้อยละ 2 ต่อปีบวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
		
และ/หรือ		 แต่ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ		 ประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี
		
สิ่งปลูกสร้าง		 80 ของราคาประเมินหลักประกัน		
			
วงเงินที่สอง วงเงินที่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ต่อปีบวกอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่
				 หรือเกิน 1.2 ล้านบาท และไม่เกินร้อยละ 80		 ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR)
				 ของราคาประเมินหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินแรก
				 และวงเงินที่สองรวมกัน ต้องไม่เกิน
				 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
อาคารและส่วน เครื่องตกแต่งและ
งานระหว่าง
ที่ดิน
ปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
ราคาทุน						
1 มกราคม 2560
11,088,422 141,728,501
187,924,094 32,133,998 7,344,422
ซื้อเพิ่ม
824,898
10,180,671
- 12,041,155
โอนเข้า (ออก)
5,755,510
13,200,620
- (18,956,130)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(20,517,080)
31 ธันวาคม 2560
11,088,422 148,308,909
190,788,305 32,133,998
429,447
ซื้อเพิ่ม
868,262
9,026,394
- 17,830,179
โอนเข้า (ออก)
2,600,257
15,448,077
- (18,048,334)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(36,885,306) (32,119,998)
31 ธันวาคม 2561
11,088,422 151,777,428
178,377,470
14,000
211,292
ค่าเสื่อมราคาสะสม
- 122,293,589
146,198,530 32,133,996
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
6,749,174
19,487,402
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(20,515,586)
31 ธันวาคม 2560
- 129,042,763
145,170,346 32,133,996
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
7,258,408
24,296,083
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(36,874,125) (32,119,997)
31 ธันวาคม 2561
- 136,301,171
132,592,304
13,999
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
11,088,422 19,266,146
45,617,959
2
429,447
31 ธันวาคม 2561
11,088,422 15,476,257
45,785,166
1
211,292

หน่วย: บาท
รวม
380,219,437
23,046,724
(20,517,080)
382,749,081
27,724,835
(69,005,304)
341,468,612
300,626,115
26,236,576
(20,515,586)
306,347,105
31,554,491
(68,994,122)
268,907,474
76,401,976
72,561,138

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 198.78 ล้านบาท และ 214.17 ล้านบาท ตามลำดับ
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวน 31.55 ล้านบาท และ 26.24 ล้านบาท ตามลำดับ
ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
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13. สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท
สิทธิการเช่าอาคาร

ราคาทุน
70,479,640
1 มกราคม 2560
31 ธันวาคม 2560
70,479,640
31 ธันวาคม 2561
70,479,640
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
1 มกราคม 2560
(48,576,268)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
(1,838,291)
31 ธันวาคม 2560
(50,414,559)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
(1,838,292)
31 ธันวาคม 2561
(52,252,851)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
20,065,081
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
18,226,789
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวน 1.84 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2560
96,466,268
19,464,720
115,930,988
ซื้อเพิ่ม		
6,106,040
25,269,530
31,375,570
โอนเข้า (ออก)
25,524,900
(25,524,900)
31 ธันวาคม 2560
128,097,208
19,209,350
147,306,558
ซื้อเพิ่ม		
3,806,500
14,989,692
18,796,192
โอนเข้า (ออก)
7,355,292
(7,355,292)
31 ธันวาคม 2561
139,259,000
26,843,750
166,102,750
การตัดจำหน่ายสะสม				
70,667,835
70,667,835
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
4,403,279
4,403,279
31 ธันวาคม 2560
75,071,114
75,071,114
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
6,865,733
6,865,733
31 ธันวาคม 2561
81,936,847
81,936,847
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2560
53,026,094
19,209,350
72,235,444
31 ธันวาคม 2561
57,322,153
26,843,750
84,165,903
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 64.14 ล้านบาท
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ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวน 6.87 ล้านบาท และ 4.40 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวม
อยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2561
243,285,434

หน่วย: บาท
2560
258,669,861

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
ผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท
ณ วันที่
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ณ วันที่
1 มกราคม ในกำไรหรือขาดทุน ในกำไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น
2561
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
61,339,279
12,761,816
74,101,095
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
260,684
260,684
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
20,637,063
20,637,063
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
2,253,126
975,303
3,228,429
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
1,513,532
(69,733)
1,443,799
สำรองค่าสินไหมทดแทน
152,093,313 (29,802,175)
- 122,291,138
ภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
15,271,866
223,586
763,991
16,259,443
สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
4,970,744
(906,635)
4,064,109
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
6,050,031
1,454,549
7,504,580
อื่นๆ
3,546,193
(755,872)
2,790,321
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
267,935,831 (16,119,161)
763,991 252,580,661

				

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน
(9,621,114)
3,550,915
(6,070,199)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
		 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
355,144
(3,580,172)
(3,225,028)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(9,265,970)
3,550,915
(3,580,172)
(9,295,227)
258,669,861 (12,568,246)
(2,816,181) 243,285,434
สินทรัพย์/ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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หน่วย: บาท
ณ วันที่
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ณ วันที่
1 มกราคม ในกำไรหรือขาดทุน ในกำไรหรือขาดทุน 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จอื่น
2560
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
56,119,181
5,220,098
61,339,279
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ
320,694
(60,010)
260,684
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
30,000,000
(9,362,937)
20,637,063
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
2,301,078
(47,952)
2,253,126
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
1,698,863
(185,331)
1,513,532
สำรองค่าสินไหมทดแทน
151,792,294
301,019
- 152,093,313
ภาระผูกพันและผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
13,480,882
788,146
1,002,838
15,271,866
สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
6,241,166
(1,270,422)
4,970,744
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
8,261,315
(2,211,284)
6,050,031
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
		 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
70,242
284,902
355,144
อื่นๆ		
3,162,625
383,568
3,546,193
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
273,448,340
(6,445,105)
1,287,740 268,290,975
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน
3,023,995 (12,645,109)
(9,621,114)
(9,621,114)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3,023,995 (12,645,109)
276,472,335 (19,090,214)
1,287,740 258,669,861
สินทรัพย์/ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

				

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างชั่วคราว
		 ที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2561
50,067,529
(6,955)

หน่วย: บาท
2560
39,070,699
1,753,042

12,568,246
62,628,820

19,090,214
59,913,955

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
2561

หน่วย: บาท
2560

อัตราภาษี
จำนวนเงิน
อัตราภาษี
จำนวนเงิน
ร้อยละ
ร้อยละ
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
319,946,002		
325,562,352
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20.00
63,989,200
20.00
65,112,470
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
(0.01)
(6,955)
0.54
1,753,042
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายการที่ไม่ถือเป็น					
		 รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
(0.42)
(1,353,425)
(2.14)
(6,951,557)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
19.57
62,628,820
18.40
59,913,955

				

16. สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้อื่น		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจำและเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินวางไว้สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
อื่น ๆ			
รวมสินทรัพย์อื่น

2561
16,224,116
(7,218,996)
9,005,120
127,180,296
(16,142,144)
111,038,152
65,419,042
22,918,201
15,345,087
7,451,223
6,050,916
237,227,741

หน่วย: บาท
2560
17,514,302
(7,567,659)
9,946,643
89,950,838
(11,265,632)
78,685,206
90,513,142
33,606,042
11,029,849
19,662,846
9,016,534
252,460,262

17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

			
2561
หนี้สินตาม
หนี้สินส่วนที่
สุทธิ
สัญญาประกันภัย เอาประกันภัยต่อ		
			
(ดูหมายเหตุข้อ 8)
สำรองค่าสินไหมทดแทน					
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
4,046,852,611 (3,164,115,687) 882,736,924
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน
46,854,677 (77,205,673) (30,350,996)
สำรองเบี้ยประกันภัย				
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
2,320,117,368 (787,007,073) 1,533,110,295
		 รวม		
6,413,824,656 (4,028,328,433) 2,385,496,223
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หน่วย: บาท
			
2560
หนี้สินตาม
หนี้สินส่วนที่
สุทธิ
สัญญาประกันภัย เอาประกันภัยต่อ
(ดูหมายเหตุข้อ 8)
สำรองค่าสินไหมทดแทน				
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
4,271,082,301 (3,277,866,468) 993,215,833
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน
1,344,125
(49,449,698) (48,105,573)
สำรองเบี้ยประกันภัย				
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
2,207,556,819 (787,510,112) 1,420,046,707
		 รวม		
6,479,983,245 (4,114,826,278) 2,365,156,967
17.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

17.1.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน
สำรองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
2561
4,272,426,426
2,057,867,786

หน่วย: บาท
2560
9,061,665,185
2,127,897,560

2561
2,207,556,819
4,626,105,253
(4,513,544,704)
2,320,117,368

หน่วย: บาท
2560
2,054,410,590
4,644,177,351
(4,491,031,122)
2,207,556,819

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
		 และข้อสมมุติฐานในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทน
91,173,547
97,017,649
การโอนกลับรายการสำรองค่าสินไหมทดแทน
(4,788,747,745)
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
(2,327,760,471) (2,225,406,223)
ยอดคงเหลือปลายปี
4,093,707,288
4,272,426,426
ในปี 2560 ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาจากผู้เอาประกันภัยสำหรับคดีฟ้องร้องบางส่วน
ที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบริษัท ดังนั้นผลของคดีจึงถึงที่สุด ทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหาย บริษัทจึงได้บันทึก
รายการโอนกลับสำรองค่าสินไหมทดแทนจำนวน 4,789 ล้านบาท

17.1.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี

17.1.3 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่มีการตั้งสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัย
ที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจำนวน 1,343.15 ล้านบาท ก่อนการรับประกันภัยต่อ และมีจำนวน 1,082.49
ล้านบาท สุทธิจากการประกันภัยต่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 1,300 ล้านบาท และ 1,043.51 ล้านบาท
ตามลำดับ) ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

17.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

17.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: พันบาท
2561
รวม

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน
ก่อนปี 2556 2556
2557
2558
2559
2560
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
15,867,579 1,197,241 1,411,299 2,102,930 2,252,446 2,205,967 2,017,992		
- หนึ่งปีถัดไป
17,069,096 1,232,003 1,451,575 2,119,059 2,283,982 2,201,911			
- สองปีถัดไป
16,386,866 1,175,030 1,340,777 2,000,639 2,121,144				
- สามปีถัดไป
16,619,275 1,169,894 1,346,995 1,986,015					
- สี่ปีถัดไป
16,747,052 1,171,476 1,345,497						
- ห้าปีถัดไป
12,068,223 1,171,379							
- หกปีถัดไป
12,164,987								
ประมาณการค่าสินไหม
		 ทดแทนสัมบูรณ์
12,173,987 1,171,379 1,345,497 1,986,015 2,121,300 2,149,532 2,090,580 23,038,290
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(9,207,056) (1,165,096) (1,338,672) (1,968,197) (2,095,870) (1,960,995) (1,309,936) (19,045,822)
รวม
2,966,931
6,283
6,825
17,818
25,430 188,537 780,644 3,992,468
รายการอื่น								 101,239
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน								 4,093,707

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : พันบาท
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ก่อนปี 2555 2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :									
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
9,516,152 2,749,699 1,197,241 1,411,299 2,102,930 2,252,446 2,205,967	
- หนึ่งปีถัดไป
13,117,880 2,869,679 1,232,003 1,451,575 2,119,059 2,283,982			
- สองปีถัดไป
14,199,417 1,867,400 1,175,030 1,340,777 2,000,639				
- สามปีถัดไป
14,519,466 1,878,197 1,169,894 1,346,995					
- สี่ปีถัดไป
14,741,078 1,872,618 1,171,476						
- ห้าปีถัดไป
14,874,435 1,868,640							
- หกปีถัดไป
10,196,150								
ประมาณการค่าสินไหม
		 ทดแทนสัมบูรณ์
10,205,150 1,868,640 1,171,476 1,346,995 2,000,999 2,195,428 2,273,443 21,062,131
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(7,332,594) (1,866,406) (1,161,468) (1,338,376) (1,965,267) (1,976,163) (1,266,928) (16,907,202)
รวม
2,872,556
2,234
10,008
8,619
35,732 219,265 1,006,515 4,154,929
รายการอื่น								 117,497
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน								 4,272,426
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17.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันบาท
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ก่อนปี 2556 2556
2557
2558
2559
2560
2561
รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :									
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
4,914,844 849,659 1,124,687 1,443,389 1,797,524 1,738,877 1,610,112
- หนึ่งปีถัดไป
4,870,493 915,035 1,151,493 1,520,635 1,868,443 1,722,722			
- สองปีถัดไป
4,808,202 845,024 1,075,219 1,414,337 1,736,539				
- สามปีถัดไป
4,805,885 845,248 1,077,990 1,407,796					
- สี่ปีถัดไป
4,807,906 846,657 1,077,225						
- ห้าปีถัดไป
4,801,985 844,687							
- หกปีถัดไป
4,796,324								
ประมาณการค่าสินไหม
		 ทดแทนสัมบูรณ์
4,805,324 844,687 1,077,225 1,407,796 1,736,595 1,669,916 1,606,020 13,147,563
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(4,795,502) (843,446) (1,074,007) (1,400,404) (1,726,049) (1,573,043) (1,050,980) (12,463,431)
รวม
9,822
1,241
3,218
7,392
10,546
96,873 555,040 684,132
รายการอื่น								
65,069
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ					 103,185
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน								 852,386

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย: พันบาท
ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน
ก่อนปี 2555 2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :								
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
4,206,296 800,132 849,659 1,124,687 1,443,389 1,797,524 1,738,877	
- หนึ่งปีถัดไป
4,114,712 830,919 915,035 1,151,493 1,520,635 1,868,443		
- สองปีถัดไป
4,039,574 774,410 845,024 1,075,219 1,414,337			
- สามปีถัดไป
4,033,793 775,255 845,248 1,077,989				
- สี่ปีถัดไป
4,030,630 775,905 846,657					
- ห้าปีถัดไป
4,032,000 775,949						
- หกปีถัดไป
4,026,281							
ประมาณการค่าสินไหม
		 ทดแทนสัมบูรณ์สะสม
4,035,281 775,949 846,657 1,077,989 1,414,605 1,782,590 1,754,294 11,687,365
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(4,019,735) (774,665) (839,956) (1,073,054) (1,398,506) (1,692,532) (1,089,603) (10,888,051)
รวม
15,546
1,284
6,701
4,935
16,099
90,058 664,691 799,314
รายการอื่น								
42,611
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทการประกันภัยต่อ					 103,185
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน								 945,110
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17.3 วิธีการที่ใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน

17.3.1 วิธีประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรง และรับประกันภัยต่อเฉพาะราย
บริษัทประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดังนี้
(1) วิธีบันไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
(2) วิธีเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้น
(3) วิธีค่าคาดหวังอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)
ในการประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่
เกิดขึ้นแล้วก่อน หรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน บริษัทพิจารณาและเลือกใช้วิธีบันไดลูกโซ่เป็นวิธีหลัก ส่วน
เบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน และวิธีคาดหวังอัตราส่วนสินไหมทดแทน (ELR) บริษัทเลือกใช้เป็นกรณีไปตามความเหมาะสม
ของข้อมูล
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อตามสัญญาแบบสัดส่วน
บริษัทได้ใช้วิธีการอย่างง่ายในการประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) สำหรับ
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา โดยประมาณการขึ้นจากอัตราส่วนเดียวกันกับสัดส่วนสำรองต่อสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
แต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ต่อสำรองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรงและการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย

17.3.2 วิธีประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment 

Expenses - ULAE)
บริษัทใช้วิธีของ Kittel ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่งคำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นรวม ทั้งนี้
บริษัทได้แยกการคำนวณแบ่งเป็นสองประเภทภัยหลักคือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์
และประกันภัยอื่นๆ
17.4 สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน

17.4.1 ปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน
บริษัทคัดเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน (Loss Development Factors - LDF) โดยอิงเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง
รูปแบบของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยทั่วไป ปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหม
ทดแทน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยสำหรับในการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนแต่ละไตรมาส
นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงค่าเฉลี่ยต่างๆ ที่อาจไม่เหมาะสม เช่น ค่าเฉลี่ยนั้นไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง
ในการดำเนินงานของบริษัท ค่าเฉลี่ยนั้นไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการบิดเบือนโดยค่าสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ่
และค่าเฉลี่ยนั้นแตกต่างจากแนวโน้มของอัตราส่วนในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอื่นๆ ในการคัดเลือกปัจจัยพัฒนาค่าสินไหม
ทดแทน (LDF) เพื่อให้ได้สำรองสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ที่สะท้อนถึงภาระหนี้สินของค่าสินไหม
ทดแทนในอนาคตของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ณ วันที่ประเมิน

17.4.2 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ของแต่ละประเภทการประกันภัยจำแนกตามไตรมาสอุบัติเหตุตามรูปแบบการ
พัฒนาของเบี้ยประกันภัยรับตามวิธีบันไดลูกโซ่ ซึ่งคำนวณจากค่าสินไหมค่าทดแทนสมบูรณ์หารด้วยเบี้ยประกันภัยที่
ถือเป็นรายได้แยกเป็นประเภทการรับประกันภัย
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17.4.3 อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment Expenses 

(ULAE))
เพื่อให้การตั้งสำรองครอบคลุมในส่วนของการบริหารจัดการสินไหม บริษัทจึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นของค่าสินไหมทดแทนรายการใด หรือกรมธรรม์ใดโดยเฉพาะได้แก่
เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นของฝ่ายสินไหมเป็นส่วนหนึ่งของสำรองค่าสินไหมทดแทน โดย
ประมาณการจากค่าใช้จ่ายฝ่ายจัดการสินไหมสำหรับปี 2561 เทียบกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

17.4.4 ข้อสมมติอื่น
บริษัทคาดว่ารูปแบบในการพัฒนาการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้นมีความสม่ำเสมอและคงที่เป็นเวลาหลายปี และสำหรับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีอุบัติเหตุ พ.ศ. 2549 และก่อนหน้านี้บริษัทถือว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น
ได้ถึงระดับค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นจึงไม่ได้คาดว่าจะมีสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับ
รายงานเพิ่มเติมจากการเรียกค่าสินไหมทดแทนเหล่านั้น

18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2561
242,518,691
589,251,728
831,770,419

หน่วย: บาท
2560
258,361,092
289,151,327
547,512,419

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดังนี้
หน่วย: บาท
2561
2560
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี
71,412,789
62,946,875
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
5,383,161
4,687,344
ต้นทุนดอกเบี้ย
2,071,177
1,625,781
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
		 - จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
1,162,128
4,494,089
		 - จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
(1,354,162)
(2,058,250)
		 - จากการปรับปรุงประสบการณ์
4,011,989
2,578,350
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
(6,366,500)
(2,861,400)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี
76,320,582
71,412,789
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บริษัทคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย
2561
2560
ข้อสมมติทางการเงิน			
		 อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี)
3.15
3.00
		 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละต่อปี)
5.00 - 7.00
5.00 - 7.50
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์			
		 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละต่อปี)
0 - 15
0 - 15
		 อายุเกษียณ (ปี)
60
60
		 อัตรามรณะ
ตารางมรณะไทย
ตารางมรณะไทย
						
ปี 2560
ปี 2560
การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
หน่วย: บาท
2560
2561
ข้อสมมติทางการเงิน			
		 อัตราคิดลด 			
			 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(6,732,662)
(7,592,810)
			 ลดลงร้อยละ 1
7,968,608
6,200,940
		 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้			
			 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
8,043,971
6,260,175
			 ลดลงร้อยละ 1
(6,949,696)
(7,786,515)
		 ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์			
		 อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 			
			 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(2,748,880)
(3,885,362)
			 ลดลงร้อยละ 10
2,995,750
1,608,246
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เนื่องจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน
นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับ
การคำนวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท
2561
2560
ภายใน 1 ปี
11,087,393
7,812,965
มากกว่า 1 ปี - 5 ปี
19,786,391
20,706,918
เกินกว่า 5 ปี
45,446,798
42,892,906
		 รวม			
76,320,582
71,412,789
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราล่าสุด
400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของ
งวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลสะสมของต้นทุนบริการในอดีตดังกล่าวมีจำนวน 22.95 ล้านบาท

20. หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
เจ้าหนี้ค่าเสียหาย
ค่านายหน้าจากการรับประกันภัยโดยตรงค้างจ่าย
ค่านายหน้าจากการรับประกันภัยต่อรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินรอตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ				
รวมหนี้สินอื่น

2561
12,648,979
55,793,611
88,487,444
37,587,508
35,702,116
159,029,873
23,174,264
412,423,795

หน่วย: บาท
2560
1,867,412
49,676,542
107,477,192
24,982,724
32,242,652
104,148,257
26,691,195
347,085,974

21. ทุนสำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และในปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้
ครบถ้วนแล้ว

22. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน
การจำแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหารของบริษัท ผลการ
ดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่นำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ด้านการดำเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
บริษัทมี 5 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งแบ่งตามประเภทการรับประกันภัยที่สำคัญของบริษัทได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริษัทดำเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่ง
ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม
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การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
2561
ประกันภัย
ทางทะเล
ประกันอัคคีภัย และขนส่ง

		
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
		 รายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำไรจากการรับประกันภัย

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

114,569,521 102,550,858 2,785,049,129 272,390,022 1,351,545,723 4,626,105,253
(48,343,264) (73,674,152) (297,218,878) (153,835,654) (1,146,521,255) (1,719,593,203)
66,226,257 28,876,706 2,487,830,251 118,554,368 205,024,468 2,906,512,050
4,600,355
70,826,612
11,173,361
81,999,973

(40,706)
28,836,000
20,293,882
49,129,882

(110,031,443) (4,272,212) (3,319,582) (113,063,588)
2,377,798,808 114,282,156 201,704,886 2,793,448,462
151,596,836 33,099,351 101,431,261 317,594,691
2,529,395,644 147,381,507 303,136,147 3,111,043,153

21,066,287 32,628,922 1,489,077,933
(6,545,051) (13,522,075) (169,828,487)
31,161,546
4,484,049 344,364,473
11,794,183
7,814,009 569,912,960
57,476,965 31,404,905 2,233,526,879
24,523,008 17,724,977 295,868,765

108,562,119 431,101,218 2,082,436,479
(69,582,850) (257,150,173) (516,628,636)
32,213,734 49,628,346 461,852,148
15,674,087 58,317,751 663,512,990
86,867,090 281,897,142 2,691,172,981
60,514,417 21,239,005 419,870,172

หน่วย : บาท
2560
		
ประกันภัย		
ประกันภัย
		
ทางทะเล		
อุบัติเหตุ
ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย และขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
129,565,379 94,686,383 2,622,964,676 299,321,442 1,497,639,471 4,644,177,351
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (51,263,192) (62,124,920) (305,187,668) (175,146,973) (1,267,078,817) (1,860,801,570)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
78,302,187 32,561,463 2,317,777,008 124,174,469 230,560,654 2,783,375,781
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น	
		 รายได้ (เพิ่ม) ลดจากงวดก่อน
2,760,634
(141,982) 48,286,522 6,424,980
(3,481,607) 53,848,547
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันต่อ 81,062,821 32,419,481 2,366,063,530 130,599,449 227,079,047 2,837,224,328
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
13,483,236 19,070,563 174,129,329 38,831,745 92,544,980 338,059,853
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
94,546,057 51,490,044 2,540,192,859 169,431,194 319,624,027 3,175,284,181
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
22,909,829 82,634,564 1,520,316,178 104,972,443 481,690,784 2,212,523,798
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (2,977,912) (66,605,753) (83,139,347) (66,038,662) (272,906,090) (491,667,764)
ค่าสินไหมทดแทนโอนกลับสุทธิ
(7,896,740) (7,896,740)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
35,501,329
5,030,079 321,387,194 37,143,096 53,447,278 452,508,976
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
12,602,833
7,213,174 575,820,914 13,175,937 66,503,133 675,315,991
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
68,036,079 28,272,064 2,334,384,939 89,252,814 320,838,365 2,840,784,261
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
26,509,978 23,217,980 205,807,920 80,178,380
(1,214,338) 334,499,920
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บริษัทไม่ได้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินของแต่ละส่วนงาน เนื่องจากผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดได้บริหารสินทรัพย์ของบริษัทโดย
ภาพรวมไม่ได้แยกเป็นรายส่วนงานดำเนินงาน

23. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
2561
161,027,118
87,285,331
368,420
16,212,199
50,463,543
315,356,611

หน่วย : บาท
2560
144,097,093
71,899,559
472,968
15,453,308
49,880,161
281,803,089

2561
1,434,069,654
413,612,864
461,852,148
459,249,313
170,701,451
16,212,199
5,108,031
52,209,412
3,013,015,072

หน่วย : บาท
2560
1,588,496,190
394,859,976
452,508,976
466,338,033
154,577,740
15,453,308
(63,043,840)
50,620,083
3,059,810,466

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานและบริษัทจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 9 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวน 14.85 ล้านบาท (ปี 2560: 13.97 ล้านบาท)
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26. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สรุปได้ดังนี้
2561
2560
จำนวน
ผลประโยชน์ จำนวนสุทธิ
ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี
บาท
บาท
บาท

จำนวน
ผลประโยชน์ จำนวนสุทธิ
ก่อนภาษี (ค่าใช้จ่าย) ภาษี จากภาษี
บาท
บาท
บาท

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง							
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย		
17,900,861 (3,580,172) 14,320,689 (1,424,511)
284,901 (1,139,610)
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง							
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
(3,819,955)
763,991 (3,055,964) (5,014,189) 1,002,838 (4,011,351)
รวม				
14,080,906 (2,816,181) 11,264,725 (6,438,700) 1,287,739 (5,150,961)

27. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดังนี้
กำไรสุทธิ (บาท)
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2561
257,317,182
50,000,000
5.15

2560
265,648,397
50,000,000
5.31

28. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินสำหรับปี 2559
ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินสำหรับปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงิน 160 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

29. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เป็นรายการที่เกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการ
มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน และ
เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติทางธุรกิจ รายการดังกล่าวที่สำคัญมีดังนี้
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (ก่อนเดือนกรกฎาคม 2561)
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
		
(ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงปัจจุบัน)	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ธนาคาร
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
วัสดุก่อสร้าง
บริษัท สยามสินธร จำกัด
ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
อสังหาริมทรัพย์
บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริการ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
กรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริการ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการดังกล่าว ซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วย : พันบาท
2560
2561
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เบี้ยประกันภัยรับตรง
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
272
5,391
				
- ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
1,575,611
1,963,074
				
- กรรมการบางส่วนร่วมกัน
58,240
15,223
ดอกเบี้ยรับ
- ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
1,929
1,979
รายได้อื่น
- กรรมการบางส่วนร่วมกัน
13,432
35,745
ค่าสินไหมทดแทน
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
1,087
8,850
				
- ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
1,005,670
1,132,900
				
- กรรมการบางส่วนร่วมกัน
11,395
7,655
ค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
120,290
110,590
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
- ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
100,369
90,170
				
- กรรมการบางส่วนร่วมกัน
67,040
70,719
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
1,045
2,089
				
- ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
486
412
				
- กรรมการบางส่วนร่วมกัน
4,533
3,254
นโยบายการกำหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับตรง
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจสำหรับลูกค้ารายใหญ่
ดอกเบี้ยรับ
ร้อยละ 0.5 - 4.4 ต่อปี ตามที่สถาบันการเงินคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
รายได้อื่น
ตามที่ระบุในสัญญา
ค่าบำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง ตามประกาศนายทะเบียนเรื่องอัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ สำหรับนายหน้า
				 ประกันวินาศภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ตามอัตราตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามที่ระบุในสัญญา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันดังนี้
หน่วย: บาท
2561
2560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ภาคเอกชน		
		 - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
30,000,000
30,000,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
		 - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
81,704,032
130,842,760
เบี้ยประกันภัยค้างรับ		
		 - ผู้ถือหุ้นใหญ่
2,618,764
		 - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
454,170,455
194,390,702
		 - กรรมการบางส่วนร่วมกัน
58,412,608
12,553,644
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		
353,155
353,156
		 - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้อื่น			
		 - กรรมการบางส่วนร่วมกัน
6,797,970
9,440,165
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทน		
		 - ผู้ถือหุ้นใหญ่
6,967,854
		 - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
320,602,375
490,255,191
		 - กรรมการบางส่วนร่วมกัน
3,986,810
1,762,955
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย		
10,224,052
9,087,591
		 - ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
หนี้สินอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
		 - กรรมการบางส่วนร่วมกัน
17,243,360
17,864,902

30. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่
สำคัญ ดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
40,253,980
39,300,041
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,246,653
1,049,277
ค่าตอบแทนกรรมการ
9,985,000
10,110,666
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ
51,485,633
50,459,984
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31. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกนำไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่
จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 10) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรอง
สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ตามลำดับ ดังนี้
หน่วย: บาท
2560
2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ			
		 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย			
			 หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน			
				 หลักทรัพย์รัฐบาล
14,003,765
14,023,818
			 หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน			
				 หลักทรัพย์รัฐบาล
355,224,935
355,305,237
369,228,700
369,329,055
		 รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

32. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน
บริษัทได้วางเงินฝากธนาคารและสินทรัพย์ลงทุนบางส่วนไว้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
หน่วย: บาท
2561
2560
เงินฝากธนาคารวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกัน
		 ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติธุรกิจ
		 ของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 5 และข้อ 34.3)
393,225
393,225
พันธบัตรและเงินฝากประจำวางเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกัน
		 กรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา
		 (ดูหมายเหตุข้อ 10 และข้อ 34.3)
3,300,000
3,200,000
พันธบัตรที่ใช้เป็นหลักประกัน - หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
		 ในนามของบริษัทเพื่อใช้การดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
		 (ดูหมายเหตุข้อ 10 และข้อ 34.3)
49,772,208
49,790,053
		 รวม			
53,465,433
53,383,278

33. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
บริษัทมีเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี
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2561
82,328,020
11,422,683
93,750,703

หน่วย: บาท
2560
70,860,421
11,467,599
82,328,020

34. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน
9.45 ล้านบาท และ 14.47 ล้านบาท ตามลำดับ
34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริ ษั ท ได้ ท ำสั ญ ญาเช่ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเช่ า พื้ น ที่ ใ นอาคารสำนั ก งาน ยานพาหนะและอุ ป กรณ์ แ ละบริ การอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ปี ถึง 30 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวดังนี้
หน่วย : บาท
ระยะเวลาที่เหลืออยู่
รวมจำนวนเงิน
		
ประเภท
ไม่เกิน 1 ปี เกิน 1 ปี แต่ มากกว่า 5 ปี ที่ต้องจ่ายตามอายุ
ไม่เกิน 5 ปี
สัญญาเช่าที่เหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,849,904 8,357,856 10,273,198
อื่นๆ
32,639,824 23,924,426
35,489,728 32,282,282 10,273,198
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,089,464 8,357,856 12,362,662
อื่นๆ
23,601,282 26,120,850
25,690,746 34,478,706 12,362,662

21,480,958
56,564,250
78,045,208
22,809,982
49,722,132
72,532,114

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทบันทึกรับรู้ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
หน่วย : บาท
2561
2560
ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน
46,643,647
49,652,707
34.3 หนังสือค้ำประกัน

(1)
(2)

(3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 0.39 ล้านบาท ไปเป็นหลักทรัพย์
เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 5 และข้อ 32)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้นำพันธบัตรและเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 3.30 ล้านบาท
และ 3.20 ล้านบาท ตามลำดับ ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
ในนามของบริษัทเพื่อใช้ในการยื่นประกันกรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา (ดูหมายเหตุ
ข้อ 10 และข้อ 32)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 49.77 ล้านบาท และ 49.79
ล้านบาท ตามลำดับ ได้ถูกนำไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารใน
นามของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 10 และข้อ 32)
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34.4 คดีฟ้องร้อง

(1)

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 146.50 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560: จำนวน 266.06 ล้านบาท) จากการเป็นผู้รับประกันภัย ดังนี้
(1.1) คดีฟ้องร้องจำนวน 7.37 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: จำนวน 50.16 ล้านบาท) อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งบริษัทได้พิจารณาและบันทึกสำรองค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วน
ของบริษัทหลังจากหักเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเต็มจำนวนดังกล่าวแล้ว
(1.2) คดีฟ้องร้องจำนวน 139.13 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: จำนวน 215.90 ล้านบาท) อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทรณ์ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาและบันทึกสำรองค่าสินไหม
ทดแทนตามสัดส่วนของบริษัทหลังจากหักเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการประกัน
ภัยต่อที่เกี่ยวข้องสำหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวน 9.02 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560: จำนวน 13.91 ล้านบาท) ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดและฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยหลายรายเป็น
เงินจำนวนรวมประมาณ 1,770.28 ล้านบาท จากเหตุการณ์ไฟไหม้ อันเนื่องมาจากการก่อความไม่สงบของ
ผู้ชุมนุมทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งปัจจุบันคดีความดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาและบันทึกสำรองค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนของ
บริ ษั ท หลั ง จากหั ก เงิ น สำรองค่ า สิ น ไหมทดแทนส่ ว นที่ เ รี ย กคื น จากการประกั น ภั ย ต่ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสำหรั บ
ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเต็มจำนวนดังกล่าวแล้ว

35. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินและการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.

36. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
36.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิด
ความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากข้อสมมติที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณสำรองประกันภัย และการ
พิจารณารับประกันภัย
บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ดังนี้
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างสม่ำเสมอโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานและส่วนแบ่งการ
ตลาดในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยทุกเดือน สำรวจความต้องการของลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น อีกทั้งมุ่งเน้นให้
ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
กำหนดนโยบายการรับประกันภัยที่ชัดเจนมากขึ้น ครอบคลุมทุกประเภทภัยที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้
ทบทวนสัดส่วนการรับประกันภัยของแต่ละประเภทภัยที่บริษัทสามารถรับได้อย่างรอบคอบมากขึ้นโดยพิจารณาจาก
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของบริษัทเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสมโดย
อ้างอิงอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดและรับประกันภัยโดยคำนึงถึงความสามารถในการรับความ
เสี่ยงภัยและการโอนความเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและประเภทความ
เสี่ยงของบริษัททั้งยังกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามประเภทการประกันภัยด้วย
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รายละเอียดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามประเภทการรับประกันภัยมีดังนี้
หน่วย: พันบาท

		
อัคคีภัย		
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์		
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม		

2561
2560
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ส่วนที่
สุทธิ
ก่อนการ
ส่วนที่
สุทธิ
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ
59,531
(13,218)
46,313
66,020
(15,107)
50,913
31,456
(18,978)
12,478
32,813
(20,375)
12,438
1,446,739 (136,021) 1,310,718 1,348,757 (148,070) 1,200,687
123,570
(57,730)
65,840
134,963
(73,395)
61,568
658,821 (561,060)
97,761
625,004 (530,563)
94,441
2,320,117 (787,007) 1,533,110 2,207,557 (787,510) 1,420,047
หน่วย: พันบาท

		
อัคคีภัย		
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์		
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม		

2561
2560
สำรองค่าสินไหมทดแทน
สำรองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการ
ส่วนที่
สุทธิ
ก่อนการ
ส่วนที่
สุทธิ
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ
12,819
(7,365)
5,454
14,379
(3,136)
11,243
41,473
(31,286)
10,187
71,093
(63,819)
7,274
659,583
(62,400)
597,183
714,105
(43,594)
670,511
34,689
(21,327)
13,362
33,050
(20,497)
12,553
3,345,143 (3,118,943)
226,200 3,439,799 (3,196,270)
243,529
4,093,707 (3,241,321)
852,386 4,272,426 (3,327,316)
945,110

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความ
ผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนทั้งก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลัง
การรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการ
สินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
		
ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
+2% (โดยการบวก)
		 4 ไตรมาสสุดท้าย
-2% (โดยการบวก)
ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
+2% (โดยการคูณ)
		 4 ไตรมาสสุดท้าย
-2% (โดยการคูณ)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
+20% (โดยการคูณ)
		 สินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ -20% (โดยการคูณ)

2561
ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน
ก่อนการ
หลังการ
ส่วนของ
รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ กำไรก่อนภาษี เจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
106
66
(66)
(53)
(106)
(65)
65
52
122
91
(91)
(73)
(117)
(88)
88
71
4
4
(4)
(3)
(4)
(4)
4
3
หน่วย: ล้านบาท

		
ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
+2% (โดยการบวก)
		 4 ไตรมาสสุดท้าย
-2% (โดยการบวก)
ปัจจัยพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
+2% (โดยการคูณ)
		 4 ไตรมาสสุดท้าย
-2% (โดยการคูณ)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
+20% (โดยการคูณ)
		 สินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ -20% (โดยการคูณ)

2560
ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทน
ก่อนการ
หลังการ
ส่วนของ
รับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ กำไรก่อนภาษี เจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
106
67
(67)
(54)
(106)
(67)
67
54
126
100
(100)
(80)
(121)
(96)
96
77
3
3
(3)
(2)
(3)
(3)
3
2

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้สูงกว่าที่ สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่ง
ในปัจจุบันได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140
36.2 ความเสี่ยงทางการเงิน

36.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทจะไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ได้ รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการลงทุนในตราสารหนี้แล้วไม่ได้รับชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตราไว้บน
ตราสารหนี้ บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายให้ฝ่ายลงทุนจัดทำแผนการลงทุนประจำปี เพื่อกำหนดหลัก
เกณฑ์ในการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์อื่นๆ และหลักเกณฑ์การกำหนดผลขาดทุน
สูงสุดที่บริษัทยอมรับได้ ทั้งนี้ แผนการลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ตามกรอบของ
สำนักงาน คปภ. และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท
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ความเสี่ยงด้านเครดิตจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณีและเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน บริษัทบริหารความเสี่ยงโดย
กำหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินสินเชื่อ จัดสรรการประกันภัยต่อไปยังบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
โดยพิจารณาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ ที่ระดับไม่ต่ำกว่า Aและพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทที่รับประกันภัยต่อภายในประเทศ ติดตาม
สถานะการรับคืนค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่ออย่างสม่ำเสมอ และบริหารจัดการการเอาประกัน
ภัยต่อให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ย
ประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
และภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา บริษัทประกัน
ภัยต่อ และผู้ออกตราสารหนี้ ที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันไว้ รวมถึงโอกาสที่บริษัทประกันภัย
ต่อและผู้ออกตราสารหนี้จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษัทไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเกิดขึ้นจากให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน เนื่องจาก
บริษัทพิจารณาให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท โดยหลักทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่
บริษัทจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ
สำนักงาน คปภ.
ดังนั้น บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวนเงินสูงสุดที่
บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
36.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
หน่วย: บาท
อัตราดอกเบี้ย
คงที่

2561
อัตราดอกเบี้ย ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
127,477,814
2,979,241
130,457,055
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
2,281,500,911
- 2,281,500,911
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
857,263,588
857,263,588
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,299,651,300
- 1,299,651,300
ตราสารทุน/ หน่วยลงทุน
586,744,991
586,744,991
เงินให้กู้ยืม
4,627,212
4,627,212
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หน่วย: บาท
2561
อัตราดอกเบี้ย ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย				
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
883,062,171
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 3,241,321,360
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
183,927,858
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
111,038,152
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย				
สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 4,093,707,288
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
831,770,419

รวม

883,062,171
3,241,321,360
183,927,858
111,038,152
4,093,707,288
831,770,419
หน่วย: บาท

2560
อัตราดอกเบี้ย ไม่มีอัตราดอกเบี้ย
รวม
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
218,285,755
4,570,491
222,856,246
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,381,619,110
- 1,381,619,110
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
657,594,823
657,594,823
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,449,651,200
- 1,449,651,200
ตราสารทุน/ หน่วยลงทุน
- 1,341,025,976 1,341,025,976
เงินให้กู้ยืม
3,721,879
3,721,879
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย				
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
515,869,543
515,869,543
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 3,327,316,166 3,327,316,166
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
156,151,317
156,151,317
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
78,685,206
78,685,206
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย				
สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 4,272,426,426 4,272,426,426
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
547,512,419
547,512,419
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
หน่วย: บาท
2561
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
อัตราดอกเบี้ย
		
						
ถัวเฉลี่ย
						
(ร้อยละต่อปี)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 14,003,765 530,000,000 1,737,497,146 2,281,500,911 2.33 - 5.90
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
80,263,588 507,000,000 270,000,000 857,263,588 3.09 - 5.04
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
699,651,300 600,000,000
- 1,299,651,300 1.00 - 1.95

หน่วย: บาท
2560
		
ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
						
						

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
- 544,023,818 837,595,292 1,381,619,110 2.33 - 5.90
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
- 285,594,823 372,000,000 657,594,823 3.09 - 5.04
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
949,651,200 500,000,000
- 1,449,651,200 1.00 - 2.30

บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งโดยกำหนดนโยบายการลงทุ น และแผนธุ ร กิ จ ประจำปี เพื่ อ ให้ ส ามารถป้ อ งกั น
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้
(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการทำประกันภัยต่อกับบริษัทประกัน
วินาศภัยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการค้ากล่าวไม่มีผล
กระทบที่มีนัยสำคัญต่องบการเงิน
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศที่มีสาระสำคัญดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอมเริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน
2561
2560
(พัน)
(พัน)
2.0
2.0

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.2848
32.5146
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(3)
		
		

		

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุนที่อาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกผู้จัดการกองทุน หน่วยลงทุน
และตราสารทุนอื่นที่จะลงทุน และเกณฑ์ในการกำหนดผลขาดทุนสูงสุดที่บริษัทจะยอมรับได้ นอกจากนี้
ในการดำเนินการตามขั้นตอนการขายหน่วยลงทุนและเงินลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการลงทุนก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคา
จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

36.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม หรือ
สามารถหาเงินมาชำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของบริษัทและอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สิน
และภาระผูกพันของบริษัทอย่างเหมาะสม และจัดให้มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพียงพอในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้
เงินสด มีการติดตามและวัดผลปริมาณสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องทุกเดือน นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นให้มีการดำรงฐานะ
สภาพคล่องในระดับที่สูงกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ.
สินทรัพย์และหนี้สินแยกตามวันที่ครบกำหนดโดยนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดังนี้
หน่วย: พันบาท

2561
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
130,457
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
580,603 793,919 1,637,000 2,007,497
6,142
เงินให้กู้ยืม
3
2,733
1,891
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
- 883,062
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 		 สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 3,126,552 114,769
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
- 183,928
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
- 111,038
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย						
สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 869,570 3,224,137
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
- 831,770
-
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รวม
130,457
5,025,161
4,627
883,062
3,241,321
183,928
111,038
4,093,707
831,770

หน่วย: พันบาท

2560
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
222,856
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
1,335,064 949,651 1,329,619 1,209,595
5,962
เงินให้กู้ยืม
69
2,080
1,573
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
- 515,870
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 		 สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 3,221,836 105,480
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
- 156,151
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
78,685
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย						
สำรองค่าสินไหมทดแทน
- 1,091,893 3,180,533
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
- 547,512
-

รวม
222,856
4,829,891
3,722
515,870
3,327,316
156,151
78,685
4,272,426
547,512

37. มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
หน่วย: พันบาท

2561
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เงินลงทุนเพื่อค้า					
		 ตราสารทุน
1
1
1
เงินลงทุนเผื่อขาย					
		 หน่วยลงทุน
- 580,603
- 580,603 580,603
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
130,457
- 130,457 130,457
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
		 ตราสารหนี้
- 3,268,732
- 3,268,732 3,138,764
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืน
		 เกิน 3 เดือน
1,299,651
- 1,299,651 1,299,651
เงินลงทุนทั่วไป
24,688
24,688
6,140
เงินให้กู้ยืม
4,627
4,627
4,627
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หน่วย: พันบาท

2560
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เงินลงทุนเพื่อค้า					
		 ตราสารทุน
1
1
1
เงินลงทุนเผื่อขาย					
		 หน่วยลงทุน
- 1,335,063
- 1,335,063 1,335,063
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
222,856
- 222,856 222,856
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
		 ตราสารหนี้
- 2,247,475
- 2,247,475 2,039,214
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืน
		 เกิน 3 เดือน
1,449,651
- 1,449,651 1,449,651
เงินลงทุนทั่วไป
23,175
23,175
5,962
เงินให้กู้ยืม
3,722
3,722
3,722
บริษัทใช้เทคนิคการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
(1) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการใช้ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) หน่วยลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการใช้มูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน
การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.20 วิธี
การกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
(1) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(2) เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณมูลค่ายุติธรรมมาจากราคาเสนอซื้อหลังสุด
ณ วันสิ้นทำการสุดท้ายของปี เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด คำนวณโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
(3) เงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(4) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน
เมษายน 2562 เรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวม
เป็นเงิน 160 ล้านบาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นแล้ว

39. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดประเภทใหม่ให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
หน่วย : บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
การจัดประเภท
การจัดประเภท
รายการ
31 ธันวาคม 2560
รายการเดิม
รายการใหม่
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(63,043,840)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
				

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(โอนกลับ)

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการใหม่
ข้างต้นแล้ว

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

117

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]
วันเดือนปีที่ก่อตั้ง
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง
		
		
		
		
หน่วยงานบริการลูกค้า 		
		
		
		
		
		
หน่วยงานบริการผู้ถือหุ้น 		
		
		
เลขทะเบียนบริษัท
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0107537002478 [เดิมเลขที่ บมจ. 494]
17 มกราคม 2490
500 ล้านบาท [ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท]
ประกันวินาศภัย
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2080-1599
โทรสาร : 0-2280-0399
เว็บไซต์ : www.deves.co.th
ฝ่ายบริการลูกค้า
โทรศัพท์ : 0-2080-1599 [24 ชั่วโมง]
โทรสาร : 0-2629-4575
สายด่วน : 1291
Line ID : @devesinsurance
Facebook : devesinsurance
E-mail : callcenter@deves.co.th	
สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ : 0-2080-1599 ต่อ 8350-8358
โทรสาร : 0-2629-4221
E-mail : pr_deves@deves.co.th

ข้อมูลอื่น ๆ
นายทะเบียนหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้สอบบัญชี

หรือ
หรือ

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ [ประเทศไทย] จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9476
-ไม่มีดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-0000
โทรสาร : 0-2034-0100
บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1
รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2219-2031-2
โทรสาร : 0-2215-1238
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สำนักงานใหญ่ สาขา และ Deves Station
เชียงใหม่

ภาคเหนือ

418/12-13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5324-0181-3
โทรสาร 0-5324-0185
chiangmai@deves.co.th

ลำปาง

149-151 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5435-2109, 0-5435-2244, 0-5422-7593-4
โทรสาร 0-5435-2415
lampang@deves.co.th

พิษณุโลก

401/194-195 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5522-1778, 0-5522-1702, 0-5522-1970
โทรสาร 0-5522-1780
pitsanulok@deves.co.th

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
เลขที่ 2 ถ.มหิดล 252-252/1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-83097-5041, 0-5327-2129
centralchiangmai@deves.co.th

เชียงราย

1042/17 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5371-5049, 0-5371-5050
โทรสาร 0-5371-5039
chiangrai@deves.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

3369/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4427-7343, 0-4427-7344
โทรสาร 0-4427-7656
nkrsima@deves.co.th
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ขอนแก่น

3/13 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4334-8993-4, 0-4324-2832-3
โทรสาร 0-4334-8995
khonkaen@deves.co.th

อุบลราชธานี

777/3-4 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4535-5255-8
โทรสาร 0-4535-5259
ubol@deves.co.th

มุกดาหาร

122/3 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0-4263-2593-4
โทรสาร 0-4263-2590
mukdahan@deves.co.th

อุดรธานี

111/4 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4234-0992-3 ต่อ 13
โทรสาร 0-4234-0994
udon@deves.co.th

บุรีรัมย์

525/2 หมู่ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-4014
โทรสาร 0-4460-1046
burirum@deves.co.th

ร้อยเอ็ด

293/10 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-6772, 0-4351-6773
โทรสาร 0-4351-6774
roiet@deves.co.th

ย่อยเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 2 บูธเลขที่ RMU
205 เลขที่ 99, 99/1 ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-8158, 084-752-6616
โทรสาร 0-4328-8157
centralkhonkaen@deves.co.th

สระบุรี

ภาคกลาง

767/6-7 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-2055, 0-3631-8230, 0-3622-2898
โทรสาร 0-3622-2056
saraburi@deves.co.th

นครปฐม

1064/3 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3421-0224-5, 0-3421-0291-2
โทรสาร 0-3428-0013
nkpthom@deves.co.th

มาบตาพุด

267/35-36 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3860-7655-6, 0-3860-7506
โทรสาร 0-3860-7657
maptaphut@deves.co.th

ชลบุรี

116/45 ม.1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3828-4626-8
โทรสาร 0-3828-4629
cholburi@deves.co.th

นครสวรรค์

49/48 หมู่5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5633-0093-4, 084-388-0071
โทรสาร 0-5633-0095
nakhonsawan@deves.co.th

อยุธยา

หาดใหญ่

455/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7436-7528-30
โทรสาร 0-7436-7531
hatyai@deves.co.th

สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 235/65-66 หมู่ 4 ถ.อำเภอฯ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7728-9486-7, 0-7722-4496
โทรสาร 0-7728-9488
srthanee@deves.co.th

ภูเก็ต

9/105, 9/106 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7626-4736-8
โทรสาร 0-7626-4735
phuket@deves.co.th

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

182 หมู่ 2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0-7542-1271, 0-7542-1274
โทรสาร 0-7542-1274
thungsong_minibr@deves.co.th

เกาะสมุย

100/31 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ 0-7742-5347-8, 092-246-5783, 093-246-5793
โทรสาร 0-7742-5346
kohsamui@deves.co.th

165/18 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3532-9113
โทรสาร 0-3532-9113
ayutaya@deves.co.th

ชุมพร

ฉะเชิงเทรา

กระบี่

75 หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3898-1371-2
โทรสาร 0-3898-1373
chachoengsao@deves.co.th

ภาคใต้

252/6 หมู่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0-7750-2071-2
โทรสาร 0-7750-2073
chumphon@deves.co.th
299/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0-7570-0083, 064-180-1651
krabi@deves.co.th
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Deves Station BKK.
สำนักงานใหญ่

SME Bank

เซ็นทรัลเวิลด์

ซีคอน บางแค

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550

เดอะไนน์ พระราม 9

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2080-1599
โทรสาร 0-2282-6223
www.deves.co.th, dvsins@deves.co.th
ชั้น 4 ห้อง K421/1 Zone Beacon
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 064-001-1972, 1291#5110
centralworld1@deves.co.th

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ห้องเลขที่ BM-1-077
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2143-8412, 083-097-5033, 1291#5106
โทรสาร 0-2143-8413
government@deves.co.th

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

อาคาร SME Bank ชั้น U เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2615-0020, 083-097-5035, 1291#5104
โทรสาร 0-2615-0019
sme@deves.co.th
ชั้น B ห้องเลขที่ MKB/1-01, MKB/1-02
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2458-2481, 090-980-6682, 1291#5108
โทรสาร 0-2458-2481
seacon_bangkae@deves.co.th
ชั้น 1 หมายเลข C01K11000 เลขที่ 999, 999/1-4
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 083-097-5031, 1291#5112
thenine_rama9@deves.co.th
IT SQUARE

(หลักสี่)

ชั้น 1 ห้องเลขที่ AEX-018
เลขที่ 333/100 หมู่ 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ
อาคาร West ชั้น G ห้องเลขที่ 2120 เลขที่ 18-19
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 064-001-1971, 1291#5111
โทรศัพท์ 0-2937-6056, 083-097-5034, 081-343-3010,
itsquare@deves.co.th
1291#5101, 5102, 5103
โทรสาร 0-2937-6055
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
scbstation@deves.co.th
KU Mini Shop ห้องเลขที่ 5
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
กรุงเทพมหานคร 10900
ชั้น 2 หมายเลข D5 เลขที่ 30/39-50 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
โทรศัพท์ 095-597-8692, 1291#5113
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
kasetsart@deves.co.th
โทรศัพท์ 0-2550-0440, 083-097-5032, 1291#5100
โทรสาร 0-2550-0441
เดอะมอลล์ บางกะปิ
themall_ngam@deves.co.th
ชั้น 3 ห้องเลขที่ SV2
เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
เดอะ พาซิโอ (ลาดกระบัง)
กรุงเทพมหานคร 10240
ห้อง K 136 ชั้น 1 เลขที่ 318/5 ถนนลาดกระบัง
โทรศัพท์ 095-845-7675, 1291#5114
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
themall_bangkapi@deves.co.th
โทรศัพท์ 0-2346-4380, 088-002-8540, 1291#5107
paseo@deves.co.th
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นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2490 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ดำเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทฯ มุ่งหวังผลสำเร็จที่ยั่งยืนเพื่ออยู่เคียงคู่และ
ผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยตลอดไปสะท้อนคำมั่นสัญญาขององค์กรที่กำหนดไว้ว่า

“เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ”

