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 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 1 ] 

สว่นที( 2 รายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มลู 
 
 
 
1. ประวตัขิองบรษิทัฯ นโยบาย วตัถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการดําเนนิธุรกจิเพื(อใหบ้รรลุ
เป้าหมายในการประกอบธุรกจิตามที(กําหนดไว ้รวมถงึแสดงขอ้มูลเกี(ยวกบัลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิ รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารที(สําคญั ช่องทางการตดิต่อกบั
บรษิทัฯ วธิกีารและระยะเวลาที(ใชใ้นการเรยีกรอ้งพจิารณาและชดใชเ้งนิหรอืค่าสนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
 
1.1 ประวตับิรษิทัฯ 
 
 ก่อนหนา้ปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลังตอ้งรับภาระจ่ายค่าเบี$ยประกันภัย
องคก์ารตา่ง ๆ ของรัฐบาลใหแ้กบ่รษัิทประกันภัยปีหนึ-ง ๆ เป็นจํานวนมาก ซึ-งเป็นปัญหาที-ควรจะไดรั้บ
การแกไ้ข โดยใหห้น่วยงานของรัฐบาลจัดตั $งบริษัทประกันภัยขึ$นมาเสียเอง ดังนั$น นายวจิิตร  
ลลุติานนท ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังในสมัยนั$น จงึไดแ้จง้นโยบายพเิศษใหส้ํานักงานทรัพยส์นิ
สว่นพระมหากษัตรยิจั์ดตั $งบรษัิทประกันภัยขึ$น โดยเจตนารมณ์ที-แจง้เป็นวัตถปุระสงคไ์วใ้นการประชมุ 
“คณะกรรมการที-ปรกึษาจัดระเบยีบทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ”์ ครั $งที- 9/2489 วันที- 16 กันยายน 
2489 วา่ “เพื-อรัฐบาลจะไดป้ระกันภัยองคก์ารของรัฐบาลไวก้ับบรษัิทนี$ ซ ึ-งเท่ากับเป็นสว่นหนึ-งของ
องคก์ารรัฐบาล ก็จะเป็นการชว่ยรายจา่ยของรัฐบาลไดอ้ยา่งมากสว่นหนึ-ง” 
 อกี 28 วันต่อมา เมื-อวันที- 14 ตุลาคม 2489 นายวจิติร ลุลติานนท ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลัง ไดเ้ป็นประธานที-ประชมุคณะกรรมการจัดตั $งบรษัิทประกันภัยตามนโยบายพเิศษที-ไดใ้หแ้ก่
สํานักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิไ์วแ้ลว้ และใหก้ารรับรองชื-อบรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด 
ตามที-นายปราโมทย ์พึ-งสนุทร ผูอํ้านวยการสํานักงานทรัพยส์นิฯ เป็นผูเ้สนอ 
 บรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด เปิดดําเนนิการเมื-อวันที- 17 มกราคม 2490 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 40,000 หุน้ มลูคา่ที-ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมพีนักงานเพยีง 5 
คน ทํางานเป็นเสมอืนหน่วยงานสว่นหนึ-งของสํานักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ณ อาคารเลขที- 
173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และไดย้า้ยจากสํานักงานทรัพย์สนิส่วน
พระมหากษัตรยิม์าดําเนนิธรุกจิที-มั-นคงดว้ยหลักการ “คุม้ภัยดว้ยหลักฐาน บรกิารดว้ยไมตร”ี เมื-อวันที- 
30 พฤศจกิายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนนิกลาง กรงุเทพมหานคร 10200 
 นอกจากการประกันอัคคภัียทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ซ ึ-งเป็นวัตถุประสงคข์องบรษัิทฯ ใน
ระยะแรก ๆ แลว้ บรษัิทฯ ยังไดข้ยายกจิการรับประกันภัยอัคคภัียทั-วไป รับประกันภัยทางทะเลและ
ขนสง่ในปี 2518 และขยายกจิการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ-งมแีบบกรมธรรมท์ี-สามารถให ้
ความคุม้ครองอย่างกวา้งขวางแก่ทุกประเภทของภัย โดยในปี 2532 บรษัิทฯไดข้ยายกจิการรับ
ประกันภัยรถยนต ์ซึ-งถอืวา่บรษัิทฯใหบ้รกิารรับประกัยภัยครอบคลมุครบทกุรปูแบบ 
 ดว้ยวสิยัทัศนข์องการเป็นบรษัิทประกันวนิาศภัยที-พรอ้มในดา้นคณุภาพของการใหบ้รกิารและมี
การบรหิารจัดการภายใตห้ลักการกํากับดแูลกจิการที-ด ีเป็นที-ยอมรับขององคก์รธรุกจิและสาธารณชน
ทั-วไป บรษัิทฯ จงึไดพั้ฒนาระบบงานประกันภัยมาอยา่งตอ่เนื-อง เพื-อใหทั้นตอ่สภาพการเปลี-ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มทั$งเสรมิสรา้ง
ความมั-นคงและรากฐานทางเงนิของบรษัิทฯ ใหแ้ข็งแกรง่ตลอดทกุชว่งเวลาของการดําเนนิธรุกจิอย่าง
เหมาะสม ปัจจบุันบรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 50 ลา้นหุน้ มลูคา่ที-
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 การปรับลดมลูคา่ที-ตราไวข้องหุน้บรษัิทฯ จากเดมิหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท เป็นไป
เพื-อใหส้อดคลอ้งกับเงื-อนไขการดํารงสถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยที-บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตใิหเ้ขา้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเมื-อวันที- 29 พฤศจกิายน 2533 และ
ภายหลังจากนั$น ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด เมื-อ
วันที- 11 สงิหาคม 2537 เลขทะเบยีนบรษัิทที- 0107537002478 [เดมิเลขที- บมจ. 494] อยา่งไรก็ด ี
ในปี 2550 สํานักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ซ ึ-งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในขณะนั$น ไดเ้ริ-ม
ดําเนนิการซื$อหุน้บรษัิทฯ คนืจากผูถ้อืหุน้อื-น [Tender Offer] เพื-อนําหุน้ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีน [Voluntary Delisting] และตอ่มาบรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตใิหเ้พกิถอนออกจากการเป็นบรษัิท
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมื-อวนัที- 22 สงิหาคม 2551 
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 การเปลี-ยนแปลงที-สําคัญอกีประการหนึ-งในการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด 
[มหาชน] คือการปรับเปลี-ยนภาพลักษณ์องคก์รใหม่ทั $งภายในและภายนอก [Re-branding] ในปี 
2548 โดยมุ่งเนน้การเปลี-ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสภาพแวดลอ้มในการดําเนนิ
ธุรกจิ ปรับปรุงองค์กรใหม้ีประสทิธภิาพ สามารถรองรับการแข่งขันในตลาดรายย่อยไดอ้ย่างเต็ม
รูปแบบ และสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการประกันภัย พรอ้มทั$งกําหนดคุณลักษณะ 
[Brand Attributes] 4 ประการ คอื ลกูคา้คอืหัวใจ [Customer Centric], คงไวเ้กยีรตภิมู ิ[Dignified], 
รอบรูเ้ชี-ยวชาญ [Masterly] และสบืสานความเชื-อมั-น [Assuring] 
 คณุลักษณะทั$ง 4 ประการขา้งตน้ เป็นแนวทางในการปลกูฝังและหลอ่หลอมใหบ้คุลากรทุกคน
ของบรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] มจีติสํานกึและความรับผดิชอบ พรอ้มปฏบิัตหินา้ที-ของ
ตนอยา่งดทีี-สดุ ทั $งในดา้นการดําเนนิธรุกจิหลักและการร่วมดแูลรับผดิชอบตอ่สังคม เพื-อบรรล ุ“พันธะ
สัญญา”[Brand Promise] ของบริษัทฯ ที-กําหนดไวว้่า“Pride in Protection - เทเวศประกันภัย 
คุม้ครองเคยีงขา้งคณุ” 
 ตลอดระยะเวลาที-ยาวนาน บรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] ยดึมั-นในแนวทางการ
บรหิารงานดว้ยความซื-อสัตยส์จุรติโปร่งใส ต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั-น ตั $งมั-นในหลักธรรมาภบิาล มี
คุณธรรมจรยิธรรม และใหค้วามสําคัญต่อการดูแลสังคมและสิ-งแวดลอ้มรอบขา้งใหไ้ดรั้บการพัฒนา
ปรับปรุงใหด้ีข ึ$น ดังนั$นผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน จงึไดม้ีความตระหนักถงึความสําคัญของการ
ดําเนนิธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของทุกฝ่าย บรษัิทฯ จงึมคีวาม
มุง่มั-นที-จะธํารงรักษาไวซ้ ึ-งหลักการและแนวทางดังกลา่วตลอดไป 
 
1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการดาํเนนิธุรกจิ 
 
 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] มีนโยบายการดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรม ยดึมั-นในความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ-งแวดลอ้ม ตามหลักการกํากับดูแลกจิการที-ดี 
[Corporate Governance] มีจรรยาบรรณในการปฏิบัต ิต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสีย และ
ผูเ้กี-ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรม อกีทั$งใหค้วามสําคัญตอ่การปรับเปลี-ยนกลยทุธก์ารดําเนนิงานใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพแวดลอ้มที-เปลี-ยนแปลงไป เพื-อความยั-งยนืขององคก์ร รวมถงึพัฒนากระบวนการดําเนนิงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิ-งขึ$น โดยผสานเทคโนโลยเีขา้กับทุกระบบงาน เพิ-มชอ่งทางตดิต่อสื-อสารใหก้ับ
ลกูคา้ผา่น Mobile Application, Line@ และเว็บไซต ์เพื-อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุตามแนวทางระบบ
บรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 รวมถงึพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ความรอบรูเ้ชี-ยวชาญ
ในงาน และสามารถแขง่ขนัในภาวะอตุสาหกรรมที-เปลี-ยนแปลงไปในปัจจบุันได ้
 บรษัิทฯ ไดม้กีารกําหนดวสิัยทัศน์ [Vision] ในการดําเนนิธรุกจิดังนี$ “บรษิทัประกนัวนิาศภยั
ที(คุณเลอืกใหค้วามไวว้างใจ ผูกพนัอย่างย ั(งยนืดว้ยนวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภณัฑท์ี(
ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้” และเพื-อใหเ้ป็นไปตามปณธิานที-กําหนดไว ้บรษัิทฯ จงึ
ไดกํ้าหนดพันธกจิ [Mission] ไวด้ังนี$ 
 1. พัฒนาและธํารงรักษาภาพลักษณ์องคก์รที-ด ี
 2. บรหิารจัดการภายใตก้ารกํากับดแูลกจิการที-ด ี
 3. ดําเนนิธรุกจิใหบ้รรลผุลประกอบการที-ด ีเพื-อสรา้งผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งตอ่เนื-อง 
 4. พัฒนาระบบการใหบ้รกิารเพื-อบรรลคุวามพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคา้ 
 5. สง่เสรมิใหม้กีารจัดการทรัพยากรบคุคลที-ด ี
 6. นําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาพัฒนาประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน และเพิ-มศักยภาพในการ
แขง่ขนั 
 ทั $งนี$เพื-อใหบ้รรลพัุนธสัญญา [Brand Promise] ที-กําหนดไว ้การดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ จงึ
มคีวามมุ่งมั-นที-จะพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื-อง เพื-อตอบสนองความตอ้งการและสรา้ง
ความพงึพอใจแก่ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสยี และผูเ้กี-ยวขอ้ง บรษัิทฯ จงึไดพั้ฒนาระบบการ
ดําเนนิงานจนไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 จากบรษัิท ทูฟ 
นอรด์ [ประเทศไทย] จํากัด ซึ-งเป็นหนา้ที-และความรับผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนที-มี
ภาระผูกพันที-จะตอ้งธํารงค์รักษาไวซ้ ึ-งระบบบรหิารงานคุณภาพใหย้ั-งยืนตลอดไป บรษัิทฯ จงึได ้
กําหนดนโยบายคณุภาพไวด้ังนี$ “มุง่ม ั(นพฒันาคณุภาพดว้ยนวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภณัฑ์
เพื(อเพิ(มประสทิธภิาพ และสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้และพนัธมติรทางธุรกจิ” 
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สภาพแวดลอ้มในการดาํเนนิธุรกจิ 
 การเตบิโตของธรุกจิประกนัวนิาศภัยไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิไทยและ
เศรษฐกจิโลก ทําใหบ้รษัิทตอ้งดําเนนินโยบายอยา่งระมัดระวงัทั $งดา้นการรับประกันภัยและการลงทนุ 
โดยคาดการณ์วา่ประกันภัยรถยนต ์ ทรัพยส์นิ จะเจรญิเตบิโตชา้ลงตามสภาวเศรษฐกจิ  อยา่งไรก็ดี
คาดการณ์วา่ประกันภัยสขุภาพจะขยายตัวมากขึ$น เนื-องจากความตระหนักที-เพิ-มขึ$นของผูบ้รโิภค 
 
 กลยทุธใ์นการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 
 บรษัิทฯ มุง่มั-นในการดําเนนิธรุกจิดว้ยความระมัดระวงัในเรื-องความเสี-ยงภัย และรักษาระดับการ
เตบิโตที-สอดคลอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถงึมุง่เนน้การใหบ้รกิารที-ด ี และมคีณุภาพ ตาม
มาตรฐานสากลระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 มกีารจัดทํากรมธรรมท์ี-เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของแตล่ะกลุม่ลกูคา้ ดว้ยอัตราเบี$ยประกันภัยที-เป็นธรรมและสามารถแขง่ขนัได ้บรษัิทฯ จงึได ้
กําหนดกลยทุธก์ารดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ไวด้ังนี$ 
 1. ปรับนโยบายการรับประกันภัย โดยเพิ-มสัดสว่นการรับเสี-ยงภัยไวเ้องสําหรับงานที-มคีวาม
เสี-ยงตํ-า เพิ-มความสามารถของสัญญาประกันภัยต่อเพื-อรองรับงานที-มีขนาดใหญ่มากขึ$น พัฒนา
กระบวนการเพิ-มประสทิธภิาพการดําเนนิงาน ควบคมุคา่ใชจ้่ายดําเนนิงานใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี-เหมาะสม 
และดําเนนิกจิกรรมเพื-อสงัคมและชมุชน 
 2. สรา้งกําไรจากการรับประกันภัยดว้ยการมุ่งเนน้การคัดเลอืกงานที-มคีุณภาพมากขึ$น เพื-อ
สรา้งผลกําไรอยูใ่นระดับสมํ-าเสมอ พัฒนาผลติภัณฑใ์หมแ่ละเพิ-มชอ่งทางการขยายธรุกจิใหม ่พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื-อดําเนนิงานขยายตลาดและสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ 
 3. เพิ-มเบี$ยประกันภัยรับใหอ้ยูใ่นระดับที-ไมตํ่-ากวา่การเจรญิเตบิโตของอตุสาหกรรมอยา่งมแีบบ
แผน โดยดําเนนิกจิกรรมทางการตลาด เพิ-มศักยภาพในการแขง่ขัน และตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ในกลุม่ตา่ง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิ-งขึ$น 
 
1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บรษัิทฯ ดําเนนิธุรกจิรับประกันวนิาศภัย ตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการ 
รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 รายไดห้ลักจากการประกอบธรุกจิ คอื เบี$ยประกันภัย บรษัิทฯ ไดนํ้าไปลงทนุในสนิทรัพยล์งทนุ
ประเภทตา่ง ๆ เพื-อกอ่ใหเ้กดิรายไดใ้นรูปแบบอื-น ๆ ภายใตข้อ้กําหนดของสํานักงาน คปภ. เชน่ การ
ใหกู้ย้มืเงนิ การลงทุนในหลักทรัพย ์ตัtวสัญญาใชเ้งนิ พันธบัตร หุน้กู ้การฝากเงนิในธนาคาร เป็นตน้ 
นอกจากนี$ยังรวมถงึการบรกิารดา้นสนิไหมทดแทนสําหรับผูเ้อาประกันภัยและผูรั้บผลประโยชน์ตาม
ขอ้กําหนดเงื-อนไขในกรมธรรม ์
 
1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑ ์บรกิารที(สําคญัของบรษิทัฯ และสดัสว่นรอ้ยละของเบีWย
ประกนัภยั แยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั  
 
 ผลติภัณฑห์ลักของบรษัิทฯ คอื ประกันภัยรถยนต ์โดยมสีดัสว่นการประกันภัยภาคสมัครใจมาก
ที-สุดคดิเป็นรอ้ยละ 53.14 ภาคบังคับรอ้ยละ 12.24 รองลงมาเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดรอ้ยละ 
30.46 การประกันภัยทางทะเลและขนสง่รอ้ยละ 2.27 และการประกันอัคคภัียรอ้ยละ 1.89 ตามลําดับ  
ซึ-งมรีายละเอยีดลักษณะผลติภัณฑ ์ดังนี$ 
 การประกนัภยัรถยนต ์แบง่เป็น 2 ประเภท ดังนี$ 
 1. การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ [Compulsory Third Party Insurance] เป็นการประกันภัย
รถยนตท์ี-บังคับใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองรถทุกคันตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายพระราชบัญญัตคิุม้ครอง
ผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยจะใหค้วามคุม้ครองตอ่การสญูเสยีชวีติ ร่างกาย หรอือนามัยของ
ผูป้ระสบภัยทั$งที-เป็นบุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้ับขี- เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าสนิไหม
ทดแทน แตจ่ะจํากัดวงเงนิไมเ่กนิจากที-กําหนดไวใ้นกรมธรรม ์
 2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ [Voluntary Motor Insurance] เป็นการประกันภัย
รถยนตท์ี-เจา้ของหรอืผูค้รอบครองรถทกุคันสมัครใจทําประกันภัยเอง โดยจะใหค้วามคุม้ครองตอ่ความ
เสียหายที-เกดิขึ$นกับชวีติร่างกายหรืออนามัย และความเสียหายในทรัพย์สนิของผูป้ระสบภัยทั$ง 
บุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้ับขี- โดยขอบเขตและวงเงนิในความคุม้ครองจะแตกต่างกันตาม
ประเภทของประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ การใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายของการประกันภัย
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รถยนตภ์าคสมัครใจ จะใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายสว่นที-เกนิวงเงนิความคุม้ครองของประกันภัย
รถยนตภ์าคบังคับ เพราะในบางกรณีที-เกดิอบุัตเิหตขุ ึ$นจรงิ ความเสยีหายที-เกดิขึ$นมากกวา่ที-กรมธรรม์
ประกันภัยภาคบังคับจะรับผดิชอบไดต้ามเงื-อนไขทําใหค้วามเสยีหายสว่นที-เหลอืผูทํ้าประกันภัยตอ้ง
รับผดิชอบเอง หากมกีารทําประกันภัยภาคสมัครใจไวก็้จะชว่ยลดความเสยีหายทางการเงนิที-จะเกดิ
ขึ$นกับผูทํ้าประกันภัยและผูป้ระสบภัยตา่ง ๆ ได ้
  2.1 ประเภท 1 ใหค้วามคุม้ครองการเกดิภัยทกุชนดิ เชน่ ไฟไหม ้รถสญูหาย และรถชน 
โดยจะรับผดิชอบคา่เสยีหายที-เกดิขึ$นตอ่ชวีติ รา่งกาย และทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก ผูโ้ดยสาร ผู ้
เอาประกัน และตัวรถยนตค์ันที-เอาประกันภัย 
  2.2 ประเภท 2 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะภัย คือ ไฟไหม ้และรถสูญหาย โดยจะ
รับผดิชอบคา่เสยีหายที-เกดิขึ$นตอ่ชวีติ ร่างกาย และทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และตัว
รถยนตข์องผูเ้อาประกันในกรณีที-ไดรั้บความเสยีหายจากภัยที-ระบขุา้งตน้  
  2.3 ประเภท 3 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะสว่นที-เกี-ยวกับบคุคลภายนอก โดยจะรับผดิชอบ
ค่าเสยีหายที-เกดิขึ$นต่อชวีติ ร่างกาย และทรัพยส์นิของบุคคลภายนอก ผูโ้ดยสารแต่ไม่รวมความ
เสยีหายกับรถยนตค์ันที-เอาประกันภัย  
  2.4 ประเภท 4 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะสว่นที-เกี-ยวกับทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก  
  2.5 ประเภทประกันภัยแบบคุม้ครองเฉพาะภัย [ประเภทพลัส] ใหค้วามคุม้ครองความ
เสยีหายในสว่นของรถยนตค์ันที-เอาประกันภัยจากรถชน เพิ-มเตมิจากประเภทที- 2 และประเภทที- 3 
  2.6 ประเภทประกันภัยเทเวศคุม้กันใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายในสว่นของรถยนตท์ี-
เอาประกันภัยอันเกดิจากความประมาทของบคุคลภายนอก เพิ-มเตมิจากประเภทที- 2 และประเภท 3 
 การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที-คุม้ครองความสูญเสยีหรือ
เสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ที-เอาประกันภัย ซึ-งอยูใ่นระหวา่งการขนสง่ ไมว่า่จะทางทะเล ทางบก 
และทางอากาศ รวมถงึคุม้ครองความสญูเสยีหรอืเสยีหายของตัวเรอืที-เอาประกันภัย ม ี4 ประเภทดังนี$ 
 1. Marine Cargo Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
ทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ที-เอาประกันภัย ซึ-งอยูร่ะหวา่งการขนสง่จากประเทศหนึ-งไปยังอกีประเทศหนึ-งโดย
การขนสง่ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ จากภัยตา่ง ๆ ที-คุม้ครอง เชน่ เรอืจม รถควํ-า เครื-องบนิตก 
 2. Marine Hull Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
โครงสรา้งตัวเรอื รวมถงึเครื-องจักรและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที-ตดิตั $งในเรอืที-เอาประกันภัย 
 3. Inland Cargo Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
ทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ที-เอาประกันภัย ซึ-งอยูใ่นระหวา่งการขนสง่ภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยการ
ขนสง่ทางนํ$า ทางบก และทางอากาศ จากภัยตา่ง ๆ ที-คุม้ครอง อาทเิชน่ เรอืจม รถควํ-า เครื-องบนิตก 
 4. Carrier Liability Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายของ 
ผูข้นสง่เพื-อความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่ของที-รับขน ซึ-งเกดิขึ$นในระหวา่งการขนสง่จากที-หนึ-งไปยัง
อกีที-หนึ-งโดยการขนสง่ทางนํ$า ทางบก จากภัยตา่ง ๆ ที-คุม้ครอง อาทเิชน่ เรอืจม รถควํ-า 
 การประกนัอคัคภียัสาํหรบัที(อยูอ่าศยั กรมธรรมจ์ะใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายที-เกดิจาก 
 1. ไฟไหม ้
 2. ฟ้าผา่ [รวมถงึความเสยีหายตอ่เครื-องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าที-เกดิจากการลัดวงจรจาก
ฟ้าผา่] 
 3. ระเบดิ 
 4. ภัยจากการเฉี-ยวและหรอืการชนของยานพาหนะหรอืสตัวพ์าหนะ 
 5. ภัยจากอากาศยานและหรอืวตัถทุี-ตกจากอากาศยาน 
 6. ภัยเนื-องจากนํ$า [ไมร่วมนํ$าทว่ม] 
 7. ภัยธรรมชาต ิไดแ้ก ่ภัยจากลมพาย ุภัยจากนํ$าท่วม ภัยจากแผน่ดนิไหว หรอืภเูขาไฟระเบดิ 
หรอืคลื-นใตนํ้$า หรอืสนึาม ิและภัยจากลกูเห็บ 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : ประกนัภยัวศิวกรรม 
 1.การประกันงานตามสญัญา [Contract Works Insurance] ใหค้วามคุม้ครองตอ่ไปนี$ 
  หมวดที- 1 อาคารและงานวศิวกรรมโยธา และหมวดที- 2 งานตดิตั $งเครื-องจักร คุม้ครอง
ทรัพยส์นิที-เอาประกันภัยที-ไดรั้บความสูญเสยีหรอืความเสยีหายโดยอุบัตเิหตุ หรือโดยมไิดมุ้่งหวัง 
ใด ๆ นอกเหนือจากที-ไดร้ะบยุกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง [Any Unforeseen or Accidental] เชน่ 
ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภัยระเบดิ ภัยจากการพังทลาย ภัยโจรกรรม รวมถงึภัยธรรมชาตติา่ง ๆ 
  หมวดที- 3 ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก คุม้ครองการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนที- 
ผูเ้อาประกันภัยมคีวามรับผดิทางกฎหมายตอ่ความบาดเจ็บทางรา่งกายหรอืความเจ็บป่วยโดยอบุัตเิหต ุ 
และความเสยีหายของทรัพยส์นิของบุคคลภายนอก ซึ-งเกดิขึ$นโดยมคีวามเกี-ยวขอ้งโดยตรงกับการ
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ปฏบิัตงิานตามสัญญาว่าจา้งที-ไดอ้าประกันภัยไวน้ี$ และไดเ้กดิขึ$นบนหรือในบริเวณ หรือบริเวณ
ใกลเ้คยีงกับสถานที-ทํางานตามสญัญาในระหวา่งระยะเวลาที-เอาประกัน 
 2.  การประกันภัยเครื-อง จักร [Machinery Breakdown Insurance] ใหค้วามคุ ม้ครอง 
ตอ่เครื-องจักรจากการสญูเสยีหรอืความเสยีหายอันเกดิขึ$นโดยฉับพลัน และไมอ่าจคาดการณ์ลว่งหนา้
ตอ่เครื-องจักรที-ตั $งอยูใ่นสถานที-ซ ึ-งไดร้ะบไุวใ้นตารางแหง่กรมธรรมป์ระกันภัย อันเนื-องมาจากการหลอ่
และการใชว้ัสดุที-มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผดิพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความ
บกพร่องจากโรงงานซอ่มหรอืจากการตดิตั $ง ดา้นการฝีมอื การขาดความชํานาญ หรอืเนื-องมาจากเหตุ
แหง่ความสะเพร่า การกลั-นแกลง้ การขาดนํ$าในหมอ้นํ$า การระเบดิในทางฟิซคิส ์การแยกจากกันดว้ย
กําลังเหวี-ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื-นใดซึ-งมไิดร้ะบุยกเวน้ไวโ้ดยเฉพาะใน
กรมธรรมป์ระกันภัย 
 3. การประกันภัยหมอ้กําเนดิไอนํ$า [Boiler Insurance] 
  3.1 ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายของทรัพยส์นิผูเ้อาประกันภัย อันเนื-องมาจากการ
ระเบดิ การยุบแฟบ ทั-งนี$อยู่ใตเ้งื-อนไข ขอ้บังคับ ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกันภัยหมอ้กําเนดิไอนํ$า
และถังไอความดัน 
  3.2 ความรับผดิตามกฎหมายสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ขา้งเคียงของผูเ้อาประกันภัย รวมถึงทรัพย์ส ินและความบาดเจ็บ หรือการสูญเสียชีว ิตของ
บคุคลภายนอก 
 4. การประกันภัยเครื-องจักรและอปุกรณ์ที-ใชใ้นการกอ่สรา้ง [Contractors Plant&Machinery] 
คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิที-เอาประกันภัย [หรอืสว่นหนึ-งสว่นใด] ดังระบไุว ้
ในตารางกรมธรรมป์ระกันภัยซึ-งตั $งอยูภ่ายในสถานที-หรอืภายในอาณาเขตที-ระบไุว ้ไดรั้บความสญูเสยี
หรือความเสียหายทางกายภายถึงขนาดที-มีความจําเป็นตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมหรือการเปลี-ยน
ทดแทนโดยอบุัตเิหตซุ ึ-งไมอ่าจคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้และเกดิขึ$นอยา่งฉับพลันจากสาเหตใุด ๆ ที-มไิด ้
ระบยุกเวน้เอาไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง 
 5. การประกันภัยเครื-องอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์[Elecgtronic Equipment Insurance] คุม้ครอง
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิที-เอาประกันภัยเนื-องจากอบุัตเิหตทุี-เกดิขึ$นอย่างฉับพลัน
และที-มไิดร้ะบยุกเวน้ไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกันภัย 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : กรมธรรมป์ระกนัความเสี(ยงภยัทรพัยส์นิ 
 คุม้ครองถงึความเสยีหายของทรัพยส์นิที-เอาประกันภัย อันเนื-องมาจากอุบัตเิหตุใด ๆ ที-มไิด ้
ระบเุป็นขอ้ยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์โดยขอ้ยกเวน้ที-สําคัญไดแ้ก ่
 ก. สาเหตขุองความเสยีหายที-ไมไ่ดรั้บความคุม้ครอง 
 1. ความเสยีหาย อันเกดิจาก 
  1.1 การเสื-อมสภาพหรอืโดยสภาพของทรัพยส์นิที-เอาประกันภัยนั$นเอง การเสยีรปูหรอื
การบดิเบี$ยว การสกึหรอ 
  1.2 การกัดกรอ่นหรอืการผกุรอ่น การเกดิสนมิ การเปลี-ยนแปลงของอณุหภมู ิความชื$น 
ความแหง้ การบดูเน่า การขึ$นรา การหดตัว การระเหยหรอืการระเหดิ การสญูเสยีนํ$าหนัก มลพษิหรอื
มลภาวะ การปนเปื$อน การเปลี-ยนแปลงของส ีรส กลิ-น องคป์ระกอบสสาร หรอืผวิวตัถ ุการทําปฏกิริยิา
ของแสง การกัดแทะของแมลงหรอืสตัว ์การเป็นตําหน ิการขดีขว่นผวิวตัถ ุ
  1.3 การกระทําอันมลีักษณะฉอ้โกงหรอืไม่ซื-อสัตยต์อ่ผูเ้อาประกันภัยหรอืทรัพยส์นิที-
เอาประกันภัย 
  1.4    การทรดุตัวตามปกตขิองสิ-งปลกูสรา้ง 
 2. ความเสยีหายอันมสีาเหตมุาจากหรอืเกดิขึ$นจาก 
  2.1 การกระทําโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผูเ้อาประกันภัย หรอื
ผูก้ระทําการแทน หรอืในนามของผูเ้อาประกันภัย 
  2.2 การหยดุทํางาน การลา่ชา้ การสญูเสยีตลาด หรอืความเสยีหายตอ่เนื-องหรอืความ
เสยีหายโดยออ้มไมว่า่ลักษณะใด ๆ ก็ตาม 
 3. ความเสยีหายไม่วา่จะเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้ม จากหรอืเป็นผลสบืเนื-องจากหรอืเกี-ยว
เนื-องมาจากสาเหตหุรอืเหตกุารณ์ใด ๆ ดังตอ่ไปนี$ 
  3.1 สงคราม [ไม่วา่จะไดม้กีารประกาศหรอืไมก็่ตาม] การรุกราน การกระทําของศัตรู
ตา่งชาต ิการกระทําอันเป็นปฏปัิกษ์ หรอืการปฏบิัตกิารเยี-ยงสงคราม สงครามกลางเมอืง 
  3.2 การกบฎ การปฏวิัต ิการก่อรัฐประหาร การยดึอํานาจการปกครอง การช่วงชงิ
อํานาจ การแข็งขอ้ หรอืการกอ่การกําเรบิของเจา้หนา้ที-รัฐ 
  3.3 การกระทําการกอ่การรา้ย 
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  3.4 การกอ่วนิาศกรรม 
  3.5 การประทว้ง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั $นการเขา้ทํางาน หรือการก่อ
ความไมส่งบของประชาชน รวมทั$งการกดดัน ตอ่ตา้น หรอืควบคมุรัฐบาล หรอืทําใหส้าธารณชนตกอยู่
ในภาวะตื-นตระหนกหวาดกลัว  
 4. ความเสยีหายไมว่า่จะเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้มอันเกดิจากหรอืสบืเนื-องจากหรอืเป็นผล
เนื-องจาก หรอืมสีว่นมาจาก 
  4.1 อาวธุนวิเคลยีร ์ 
  4.2 ปฏกิริยิานวิเคลยีร ์กัมมันตภาพรังส ีหรอืการปนเปื$อนของกัมมันตภาพรังส ีการแตก
ตัวของประจ ุการแผรั่งสขีองกัมมันตภาพรังส ี 
 ข. การประกันภัยนี$ไมคุ่ม้ครองทรัพยส์นิดังตอ่ไปนี$ 
 1. เงนิตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดติ หลักทรัพย ์เพชรพลอย อัญมณี โลหะมคีา่ ทอง 
ขนสัตว ์โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ วัตถุหายาก เวน้แต่  จะไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะวา่ไดเ้อาประกันภัยไว ้
ภายใตก้รมธรรมป์ระกันภัยนี$  
 2. กระจกที-ตดิตั $งถาวร 
 3. เอกสารตน้ฉบับ เอกสารทางธุรกจิ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกขอ้มูล แบบจําลอง 
แมพ่มิพ ์แผนผัง แบบที-ออก 
 4. ยานพาหนะทางบกที-จดทะเบยีนสําหรับใชบ้นถนน หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางนํ$า 
อากาศยาน ยานอวกาศ หรอืสิ-งอื-นที-คลา้ยคลงึกัน 
 5. ทรัพยส์นิหรอืสิ-งปลกูสรา้งที-อยูใ่นระหวา่งการรื$อถอน การกอ่สรา้งหรอืการตดิตั $งรวมทั$งวัตถุ
หรอืวสัดทุี-เกี-ยวขอ้งกับการนั$น 
 6. ที-ดนิ ทางสัญจร ทางเทา้ ถนน ลานบนิ รางรถไฟ เขื-อน อ่างเก็บนํ$า คลอง แท่นขุดเจาะ 
หลมุขดุเจาะ บอ่นํ$า ท่อสง่ อโุมงค ์สะพาน อูเ่รอื ท่าจอดหรอืเทยีบเรอืทุกประเภท  ทรัพยส์นิที-อยูใ่น
เหมอืง ทรัพยส์นิที-อยูใ่ตด้นิ ทรัพยส์นิที-อยูน่อกชายฝั-ง 
 7. ปศสุตัว ์พชืไร ่หรอืตน้ไม ้
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัสขุภาพ 
 ใหค้วามคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลสําหรับคา่ใชจ้่ายที-จําเป็นและสมควร กรณีผูเ้อาประกันภัย
ไดรั้บบาดเจ็บจากอบุัตเิหตหุรอืเจ็บป่วยจนเป็นเหตใุหต้อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 
 ใหค้วามคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายอันเกดิจากการบาดเจ็บทางรา่งกายโดยอบุัตเิหตซุ ึ-งมี
ผลทําใหผู้เ้อาประกันภัยเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอืทุพพลภาพ ภายใน 180 วัน นับจากวัน
เกดิอุบัตเิหตุ หรอืการบาดเจ็บที-ไดรั้บทําใหผู้เ้อาประกันภัยตอ้งรักษาตัวตดิตอ่กันในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไขใ้น และเสยีชวีติเพราะเหตบุาดเจ็บนั$น ผลประโยชนท์ี-สามารถซื$อความคุม้ครองเพิ-มได ้เชน่ 
คา่รักษาพยาบาล และอบุัตเิหตสุาธารณะ เป็นตน้ 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก 
 คุม้ครองความรับผดิตามกฏหมายของผูเ้อาประกันภัย สําหรับความสูญเสยีต่อชวีติ ร่างกาย 
การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรอืนามัย และความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ อันเกดิแกบ่คุคลภายนอก 
ซึ-งเป็นผลมาจากอบุัตเิหตจุากการประกอบการที-เกี-ยวขอ้งกับธรุกจิที-เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอา
ประกันภัย ณ อาณาเขตคุม้ครอง 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ดอื(น ๆ 
 1. การประกันภัยสําหรับผูเ้ล่นกอลฟ์ ใหค้วามคุม้ครองในขณะที-หรอืสบืเนื-องจากการฝึกหัด 
การซอ้ม หรอืการเลน่กอลฟ์ในสนามกอลฟ์ ดังนี$ 
  1.1 ความรับผิดตามกฏหมายของผูเ้อาประกันภัยสําหรับความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอันเกดิแกช่วีติและทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก  
  1.2 ความสูญเสยีหรือความเสยีหายอันเกดิจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อา
ประกันภัย ซึ-งเกดิจากอบุัตเิหต ุสง่ผลใหเ้กดิคา่รักษาพยาบาล รวมถงึ การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ 
สายตา หรอื ทพุพลภาพ 
  1.3 อปุกรณ์การเลน่กอลฟ์ ไดแ้ก ่การสญูหายหรอืเสยีหาย เนื-องจากอบุัตเิหต ุ
  1.4 รางวลัพเิศษสําหรับ โฮล-อนิ-วนั 
 2. การประกันภัยสําหรับเงนิ ใหก้ารคุม้ครองความสญูเสยีของเงนิอันเกดิจากสาเหตใุดก็ตามที-
ไมไ่ดร้ะบยุกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์แบง่ไดเ้ป็น 
  2.1  ความสญูเสยีของเงนิเพื-อจา่ยคา่จา้งและ/หรอืเงนิเดอืน 
  2.2 ภายในสถานที-เอาประกันภัย ในเวลาทํางาน 
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  2.3 ภายในตูน้ริภัยหรอืหอ้งนริภัย นอกเวลาทํางาน 
  2.4 ภายนอกสถานที-เอาประกันภัย ขณะที-ทําการขนสง่โดยพนักงานรับสง่เงนิ 
  2.5 ความเสยีหายตอ่ตูน้ริภัยหรอืหอ้งนริภัย ตัวอาคารของสถานที-เอาประกันภัย 
  ขอ้ยกเวน้ที-สําคัญ 
  [1] การฉอ้โกง หรอืยักยอกโดยผูเ้อาประกันภัย 
  [2] การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงนิผดิ ความผดิพลาดหรอืการละเลยในการทํา
บัญช ี
  [3] สงคราม 
  [4] อาวธุนวิเคลยีร ์การแผรั่งส ีหรอืการแพรก่ัมมันตภาพรังส ี
 3. การประกันภัยโจรกรรม คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิที-เอา
ประกันภัยหรอืตอ่ตัวอาคารซึ-งเก็บทรัพยส์นิที-เอาประกันภัยนั$น อันเกดิจากการลักทรัพย ์หรอืชงิทรัพย ์
หรอืปลน้ทรัพย ์โดยบคุคลใดที-มไิดร้ะบไุวใ้นขอ้ยกเวน้กรมธรรม ์
 4. การประกันภัยความสื-อสัตยข์องลูกจา้ง ใหค้วามคุม้ครองนายจา้งกรณีเกดิความสูญเสยี
ทางการเงนิเนื-องจากการฉอ้โกงหรอืยักยอกหรอืการทจุรติของลกูจา้งในหนา้ที- 
 5. การประกันภัยผูต้รวจสอบอาคาร คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบ
อาคารอันเป็นผลมาจากความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่ 
  5.1 ร่างกาย และ/หรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอกโดยอุบัตหิตุ
ขณะที-ผูเ้อาประกันภัยทําการตรวจสอบอาคาร 
  5.2 ร่างกาย และ/หรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอกที-เกดิขึ$นจาก
ความบกพร่องของผูเ้อาประกันภัยในการปฏบิัตงิานไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบตาม
กฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 
 6. การประกันภัยความรับผดิตามกฎหมายอันเกดิจากวชิาชพี คุม้ครองการกระทําละเมดิใด ๆ 
ต่อบุคคลภายนอก ที-ผูเ้อาประกันภัยไดก้่อขึ$น หากตอ้งรับผดิตามกฏหมาย เพื-อความบาดเจ็บทาง
ร่างกายหรอืการเสยีชวีติ รวมถงึ ความเสยีหายต่อทรัพยส์นิของบุคคลภายนอก อันเนื-องมาจากการ
ทํางานในฐานะเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี  
 7. การประกันภัยกระจก คุม้ครองความเสยีหายต่อกระจกจากอุบัตเิหตุ รวมถงึค่าใชจ้่ายที-
จําเป็นและสมควรเพื-อนําสิ-งอื-นมาปิดไวร้ะหวา่งที-ยังไมไ่ดนํ้ากระจกมาใสแ่ทน 
 8. การประกันภัยป้ายโฆษณา คุม้ครอง ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของ 
  8.1 ป้ายโฆษณาอันเกดิจาก อบุัตเิหต ุอัคคภัีย ฟ้าฝ่า ภัยระเบดิ หรอืลักทรัพย ์
  8.2 ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกสําหรับจํานวนเงนิที-ผูเ้อาประกันภัยตอ้งรับผดิตาม
กฏหมายตอ่ความบาดเจ็บหรอืสญูเสยีหรอืเสยีหายอันเกดิแกช่วีติและทรัพยส์นิของบคุคลภายนอกอัน
เป็นผลมาจากอบุัตเิหตซุ ึ-งเกดิจากป้ายโฆษณาที-เอาประกันภัย 
 9. การประกันภัยสทิธกิารเช่า คุม้ครองการที-ผูเ้อาประกันภัยตอ้งสูญเสียสทิธกิารเช่าอัน
เนื-องมาจากเกดิอัคคีภัยหรือฟ้าผ่าหรือภัยอื-นที-ไดซ้ื$อความคุม้ครองไว ้แก่สถานที-เช่าและทําให ้
โครงสรา้งส่วนที-รับนํ$าหนักไดรั้บความเสยีหายถงึขนาดไม่สามารถใชง้านไดเ้กนิกว่ารอ้ยละหา้สบิ 
และ/หรอื ถงึขนาดไมส่ามารถจะใชส้ถานที-เชา่ประกอบกจิการไดอ้กีตอ่ไป ทําใหส้ัญญาเชา่สิ$นสดุลง
เพราะไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากสถานที-เชา่ตามสญัญาเชา่ได ้
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จํานวนเบี$ย
ประกนัภัย
รับโดยตรง 

92.66 3.96 107.01 600.03 2,604.74 724.83 56.01 116.90 247.01 19.84 328.54 4,901.53 

สดัสว่น
ของเบี$ย
ประกนัภัย 
[รอ้ยละ] 

1.89% 0.08% 2.18% 12.24% 53.14% 14.79% 1.14% 2.39% 5.04% 0.41% 6.70% 100.00% 
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 1.5 ช่องทางการตดิตอ่บรษิทัฯ วธิกีาร และระยะเวลาที(ใชใ้นการเรยีกรอ้ง พจิารณา 
และชดใชเ้งนิหรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
 
 1.5.1 ข ัWนตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธิกีารในการขอรบัค่าสนิไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยั 
 
 การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [รถยนต]์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. ค่าสนิไหมทดแทน : ตามกรมธรรม์คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ เช่นค่ารักษาพยาบาล
เบื$องตน้ และคา่ปลงศพเบื$องตน้ บรษัิทฯ จะทําการนัดจา่ยคา่สนิไหมภายใน 7 วนั นับตั $งแตว่นัที-ไดรั้บ
เอกสารครบถว้น หรอืคา่สนิไหมสว่นเกนิคา่เสยีหายเบื$องตน้เมื-อเจรจาเป็นที-ยตุแิลว้และบรษัิทฯ จะทํา
การนัดจา่ยคา่สนิไหมภายใน 7 วนันับตั $งแตไ่ดรั้บเอกสารครบถว้น 
 2. คา่สนิไหมทดแทนนอกเหนอืจากที-กําหนดในขอ้ 1 ที-มกีารสํารองจา่ย : มหีลักเกณฑใ์นการ
พจิารณาชดใชค้นืใหแ้ก่ผูเ้รียกรอ้งค่าสนิไหม ภายในระยะเวลา 4 วันทําการ นับจากไดรั้บเอกสาร
ครบถว้น และอยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของกรมธรรม ์งานสาขาภมูภิาคจะทําการนัดจ่ายภายใน 15 วัน
นับตั $งแตว่นัที-ไดรั้บเอกสารครบถว้น 
 ขั $นตอนการชดใชค้า่สนิไหมทดแทนในแตล่ะกรณี 
 1. การนํารถยนตเ์ขา้จัดซอ่มอูใ่นสญัญา 
  1.1 ลกูคา้ตดิตอ่แจง้เคลมโดยตรงที-บรษัิทฯ หรอืตดิตอ่ผา่นอูใ่นสญัญา 
  1.2 เจา้หนา้ที-ตรวจสอบความถูกตอ้ง เช่น ความคุม้ครองของกรมธรรม์ ตรวจสอบ
ใบอนุญาตขบัขี-ของผูข้บัขี-รถประกัน พรอ้มตรวจสอบความคุม้ครองอื-นตามเงื-อนไขกรมธรรม ์ฯลฯ 
  1.3 สง่ใบแจง้ความเสยีหายใหล้กูคา้ หรอืสง่ใหอู้ท่ี-จัดซอ่มผา่นระบบ E-Claim เพื-อให ้
ลกูคา้นํารถเขา้จัดซอ่ม 
  1.4 เมื-ออูซ่อ่มรถแลว้เสร็จ อูนํ่าสง่เอกสารชดุใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี และเอกสาร
ประกอบอื-นๆ ใหบ้รษัิทฯ จา่ยคา่สนิไหมทดแทนคา่ซอ่ม ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการ 
 2. การนํารถยนตเ์ขา้จัดซอ่มอูน่อกสญัญา 
  2.1 ใหอู้น่อกสัญญานําใบแจง้ความเสยีหาย ใบเสนอราคากอ่นจัดซอ่ม ตดิตอ่บรษัิทฯ
เพื-อประเมนิราคาคา่ซอ่มกอ่นจัดซอ่ม 
  2.2 กรณีลกูคา้มไิดต้ดิตอ่บรษัิทฯ ดว้ยตนเอง ใหจั้ดทําหนังสอืมอบอํานาจใหผู้รั้บมอบ
อํานาจกระทําการแทน พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน ผูม้อํีานาจและผูรั้บมอบอํานาจ และรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 
  2.3 เมื-ออู่ซอ่มเสร็จ นํารถเพื-อตรวจสอบการจัดซอ่ม และสง่เอกสารชดุใบเสร็จรับเงนิ 
ใบกํากับภาษี และเอกสารประกอบอื-นๆ เพื-อวางบลิตั $งเบกิคา่สนิไหมทดแทน 
 เอกสารประกอบการพจิารณา 
 1. ใบรับรองความเสยีหายหรอืใบแจง้ผลการพจิารณา [F-MC-054] 
 2. สําเนาทะเบยีนรถ 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืใบขบัขี- 
 4. ชดุมอบอํานาจ [กรณีกระทําการแทน] 
 5. หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 
 6. ใบเสร็จตน้ฉบับหรอืใบเสนอราคาคา่ซอ่มจากอู ่[กรณีเป็นรถคูก่รณี] 
 7. เอกสารประนปีระนอมยอมความ [กรณีเป็นรถคูก่รณี] 
 8. สําเนาหนา้บัญชธีนาคาร [กรณีโอนเงนิ] 
  

การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [ประกนัภยัสขุภาพโครงการรกัษส์ขุ] มขีั $นตอน
ดังนี$ 
 1. ผูเ้อาประกันภัยยื-นเอกสารประกอบการพจิารณาเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
 2. เจา้หนา้ที-สนิไหม ตรวจสอบเงื-อนไขความคุม้ครองของกรมธรรม ์
  2.1 กรณีกรมธรรมค์ุม้ครอง เจา้หนา้ที-สนิไหมจะดําเนินการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน 
ภายใน 15 วันนับตั $งแต่วันที-บรษัิทฯ ไดต้กลงค่าสนิไหมทดแทนเป็นที-ยุตแิลว้ และบรษัิทฯ ไดรั้บ
หลักฐานครบถว้นถกูตอ้ง 
  2.2 กรณีกรมธรรมไ์มอ่ยูใ่นเงื-อนไขความคุม้ครอง เจา้หนา้ที-สนิไหมจะดําเนนิการจัดทํา
หนังสอืปฏเิสธการชดใชค้า่สนิไหม และแจง้ใหผู้เ้อาประกันทราบ 
 สามารถโทรศัพทแ์จง้ที-ศนูยรั์บแจง้อบุัตเิหต ุตลอด 24 ชั-วโมง ที- 1291 กด 2 
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 หมายเหตุ : กรณีผูเ้อาประกันภัยหรอืผูม้สีทิธรัิบค่าสนิไหมทดแทน ยังไม่เคยมกีารแสดงตน 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการขอหลักฐานแสดงตน ทั$งนี$เพื-อเป็นไปตามพระราชบัญญัตป้ิองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 เอกสารประกอบการพจิารณา 
 1. หนังสอืเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  
 2. ใบเสร็จรับเงนิ คา่รักษาพยาบาล [ตน้ฉบับ] 
 3. ใบรับรองแพทย ์[ระบถุงึสาเหตขุองโรค] 
 4. สําเนาบัตรประชาชน [ลงนามรับรองสําเนา] 
 5. สําเนาสมดุบัญชใีชไ้ดทุ้กธนาคาร ยกเวน้ ธกส. [ตอ้งม]ี ทั $งนี$บรษัิทฯ จะจ่ายคา่สนิไหมใน
นามผูเ้อาประกันภัยเทา่นั$น 
 6. สําเนากรมธรรม ์[ถา้ม]ี 
 7. ใบรายงานของตํารวจ กรณีเกดิอบุัตเิหต ุหรอือื-น ๆ [ถา้ม]ี 
  ชอ่งทางการสง่เอกสาร 
 ผูเ้อาประกันภัยสามารถสง่เอกสารเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน โดยสง่เอกสารทางไปรษณีย์
หรอืยื-นดว้ยตนเองที- ฝ่ายสนิไหมทั-วไป [โครงการรักษ์สขุ] บรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] 
เลขที- 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร 10200 
 กรณีตอ้งการขอ้มลูเพิ-มเตมิ กรุณาตดิตอ่ คณุทักษพร  ศรบีญุช ู, คณุจุฑารัตน์ พันธท์องเพ็ชร 
โทรศัพท ์1291 ตอ่ 6422, 6419 โทรสาร 0-2280-1439 
 
 การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [ประกนัภยัประเภทอื(น ๆ] มขีั $นตอนดังนี$ 
 1. ผูเ้อาประกันภัยยื-นเอกสารประกอบการพจิารณาเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
 2. เจา้หนา้ที-สนิไหมตรวจสอบเงื-อนไขความคุม้ครองของกรมธรรม ์
  2.1 กรณีกรมธรรมค์ุม้ครอง เจา้หนา้ที-สนิไหมจะดําเนินการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน 
ภายใน 15 วันนับตั $งแต่วันที-บรษัิทฯ ไดต้กลงค่าสนิไหมทดแทนเป็นที-ยุตแิลว้ และบรษัิทฯ ไดรั้บ
หลักฐานครบถว้นถกูตอ้ง 
  2.2 กรณีกรมธรรมไ์มอ่ยูใ่นเงื-อนไขความคุม้ครอง เจา้หนา้ที-สนิไหมจะดําเนนิการจัดทํา
หนังสอืปฏเิสธการชดใชค้า่สนิไหม และแจง้ใหผู้เ้อาประกันทราบ 
 สามารถโทรศัพทแ์จง้ที-ศนูยรั์บแจง้อบุัตเิหต ุตลอด 24 ชั-วโมง ที- 1291 กด 2 
 เอกสารประกอบการพจิารณา 
 1. กรณีการเบกิคา่รักษาพยาบาล มเีอกสารดังนี$ 
  1.1 เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
  1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้อาประกันภัย 
  1.3 ใบเสร็จคา่รักษาพยาบาล [ตน้ฉบับ] 
  1.4 ใบรับรองแพทย ์
  1.5 ใบรายงานตํารวจ กรณีเกดิอบุัตเิหต ุหรอือื-น ๆ [ถา้ม]ี 
  1.6 สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูเ้อาประกันภัย [ใชส้ําหรับการโอนเงนิ] 
 2. กรณีสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิ$นเชงิ มเีอกสารดังนี$ 
  2.1 เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
  2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้อาประกันภัย 
  2.3 สําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้อาประกัน 
  2.4 ใบรับรองแพทย ์[ตน้ฉบับ] 
  2.5 รปูถา่ยอวยัะที-สญูเสยี 
  2.6 ใบแสดงความเห็นของแพทย ์ระบอุวยัวะที-สญูเสยี 
  2.7 ประวตักิารรักษาตั $งแตเ่กดิอบุัตเิหต ุ จนถงึวนัที-แพทยส์รปุทพุพลภาพถาวร 
  2.8 สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูเ้อาประกันภัย [ใชส้ําหรับการโอนเงนิ] 
 3. กรณีเสยีชวีติ มเีอกสารดังนี$ 
  3.1 เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
  3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้อาประกันภัย 
  3.3 สําเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้อาประกัน 
  3.4 สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บผลประโยชน ์[ลงนามรับรองสําเนา] 
  3.5 สําเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บผลประโยชน ์[ลงนามรับรองสําเนา] 
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  3.6 สําเนาใบมรณบัตร 
  3.7 สําเนาใบชนัสตูรศพ  
  3.8 หนังสอืรับรองการตาย [ถา้ม]ี 
  3.9 สําเนาบันทกึประจําวนัของเจา้หนา้ที-ตํารวจ 
  3.10 สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูรั้บผลประโยชน ์[ใชส้ําหรับการโอนเงนิ] 
  3.11 แบบแสดงตนของผูรั้บผลประโยชน ์ 
  3.12 รายงานการผา่ชนัสตูรพลกิศพ  
 4. กรณีทรัพยส์นิไดรั้บความเสยีหายหรอืสญูหาย มเีอกสารดังนี$ 
  4.1 เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
  4.2 รปูถา่ย 
  4.3 เอกสารแสดงรายการคา่เสยีหาย 
  4.4 สําเนาบันทกึประจําวันของเจา้หนา้ที-ตํารวจ [กรณีทรัพยส์นิสูญหาย หรือความ
เสยีหายที-มผีูล้ะเมดิ] 
  4.5 สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูเ้อาประกันภัย [ใชส้ําหรับการโอนเงนิ] 
 หมายเหตุ : กรณีผูเ้อาประกันภัยหรอืผูม้สีทิธรัิบค่าสนิไหมทดแทน ยังไม่เคยมกีารแสดงตน 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการขอหลักฐานแสดงตน ทั$งนี$เพื-อเป็นไปตามพระราชบัญญัตป้ิองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 ชอ่งทางการสง่เอกสาร 
 ผูเ้อาประกันภัยสามารถสง่เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนได ้2 ชอ่งทาง ดังนี$ 
 1. สง่เอกสารทางไปรษณียห์รอืยื-นดว้ยตนเองที- ฝ่ายสนิไหมทั-วไป บรษัิท เทเวศประกันภัย 
จํากัด [มหาชน] เลขที- 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ  
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 
 2. สง่ผา่นตัวแทนหรอืนายหนา้ตามที-ทา่นไดซ้ื$อประกันภัยไว ้
  
 1.5.2 วธิ ีการตดิต่อบรษิทัฯ และหน่วยงานที(เก ี(ยวขอ้งกรณีมขีอ้พพิาทหรอืเร ื(อง
รอ้งเรยีน 
 
 บรษัิทฯ กําหนดใหฝ่้ายบรกิารลูกคา้เป็นหน่วยงานกลางในการตดิต่อกับบรษัิทฯ และรับเรื-อง
รอ้งเรียนจากลูกคา้และผูเ้อาประกันภัย โดยจะประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที-เกี-ยวขอ้งที-
รับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา รวมถงึตดิตามเรื-องรอ้งเรยีน 
 บรษัิทฯ กําหนดใหพ้จิารณาเรื-องรอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที-ไดรั้บเรื-องหรอื
ไดรั้บเอกสารครบถว้น ทั$งนี$ลกูคา้สามารถตดิตอ่บรษัิทฯ และรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทาง ดังนี$ 
 1. ฝ่ายบรกิารลกูคา้ผา่นชอ่งทางโทรศัพท ์ไปรษณีย ์อเีมล เว็บไซต ์: บรษัิท เทเวศประกันภัย 
จํากัด [มหาชน] เลขที- 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขต
พระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 โทรศัพท ์ 1291 เว็บไซต ์ http://www.deves.co.th หรอือเีมล 
dvsins@deves.co.th 
 2. ลกูคา้รอ้งเรยีนผา่นหน่วยงานภายในที-ตดิตอ่กับลกูคา้โดยตรง 
 3. ลกูคา้รอ้งเรยีนผา่นหน่วยงานภายนอก เชน่ สํานักงาน คปภ., สคบ. เป็นตน้ 

ขั $นตอนการพจิารณาเรื-องรอ้งเรยีน 
 1. เมื-อไดรั้บเรื-องรอ้งเรยีนตามช่องทาง จะบันทกึรับเรื-องในระบบของบรษัิทฯ จากนั$นจะสง่
เรื-องไปยังหน่วยงานที-รับผดิชอบผา่นระบบ 
 2. หน่วยงานที-รับผดิชอบ พจิารณาและแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ รวมถงึชี$แจงใหลู้กคา้ทราบผล
การพจิารณา ทั$งนี$บรษัิทฯ กําหนดใหต้อ้งชี$แจงลูกคา้ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที-รอ้งเรยีนหรือ
ไดรั้บเอกสารครบถว้น 
 3. บริษัทฯ กําหนดใหฝ่้ายบริการลูกคา้ ติดตามเรื-องรอ้งเรียน เพื-อแกไ้ขปัญหาภายใน
ระยะเวลาที-กฎหมายกําหนด 
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2. กรอบการกํากบัดูแลกจิการที(ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึ
รายละเอยีดในการดาํเนนิการตามกรอบและกระบวนการดงักลา่ว 
 
2.1 กรอบการกาํกบัดแูลกจิการที(ดแีละกระบวนการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 ดว้ยตระหนักในสทิธแิละความเป็นเจา้ของบรษัิทฯ ของผูถ้อืหุน้ ซึ-งไดแ้ตง่ตั $งคณะกรรมการให ้
ทําหนา้ที-แทน และมสีทิธใินการตัดสนิใจเกี-ยวกับการเปลี-ยนแปลงที-สําคัญ บรษัิทฯ จงึเคารพในสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ ดูแลและปกป้องสทิธขิั $นพื$นฐานของผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปภายใตข้อ้กําหนดของกฎหมาย 
ที-เกี-ยวขอ้ง ในการดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะคํานึงถงึสทิธแิละผลประโยชน์ที-ผูถ้ือหุน้ 
พงึไดรั้บเป็นสําคัญ และไดกํ้าหนดแนวทางในการดแูลรักษาไวซ้ ึ-งสทิธแิละความเทา่เทยีมกันของผูถ้อื
หุน้ทกุราย ไวด้ังนี$ 
 การไดรั้บและเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บและเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารตา่ง ๆ อย่างครบถว้น เท่าเทยีม
กัน และทันเวลาโดยนําเสนอขอ้มูลข่าวสารที-ผู ถ้ือหุ น้ควรได รั้บทราบผ่านทางเ ว็บไซต์ 
[www.deves.co.th] และเฟซบุ๊ก [เทเวศประกันภัย - DEVES Insurance] นอกจากนี$ไดนํ้าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร [Corporate News] เพื-อรายงานกจิกรรมของบรษัิทฯ และกจิกรรมเพื-อ
สาธารณประโยชนต์า่ง ๆ โดยมหีน่วยงานที-รับผดิชอบทําการปรับปรงุเนื$อหาใหเ้ป็นปัจจบุันอยูเ่สมอ 
 การเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 
 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะจัดสง่หนังสอืนัดประชมุพรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการ
ประชมุที-มรีายละเอยีดครบถว้น พรอ้มทั$งขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
ทุกระเบียบวาระ รวมทั$งมีหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที-กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์
กําหนด เพื-อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการตัดสนิใจลงคะแนนในระเบยีบวาระตา่ง ๆ โดยนําสง่ลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วัน ตามที-กฎหมายกําหนด ตลอดจนลงประกาศโฆษณาในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กัน 
3 วนั กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 
 การประชมุผูถ้อืหุน้ 
 คณะกรรมการใหค้วามสําคัญอยา่งยิ-งตอ่การประชมุผูถ้อืหุน้ โดยเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้เพื-อ
รับฟังการแถลงของฝ่ายบรหิารและฝ่ายจัดการ พรอ้มตอบขอ้ซักถามของผูถ้อืหุน้อยา่งสมํ-าเสมอทุก
ครั$ง เวน้แต่เมื-อมภีารกจิจําเป็นเร่งด่วนที-มอิาจหลกีเลี-ยงไดน้อกจากนี$ ผูส้อบบัญชแีละที-ปรกึษาดา้น
กฎหมายของบรษัิทฯ ก็ไดเ้ขา้ร่วมในการประชมุเพื-อตอบขอ้ซักถามของผูถ้อืหุน้ในประเด็นที-เกี-ยวขอ้ง
และอยูใ่นความรับผดิชอบ 
 ในการประชมุ คณะกรรมการไดจั้ดสรรเวลาและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงความ
คดิเห็นอยา่งเต็มที-โดยไมจํ่ากัดเวลา มกีารบันทกึขอ้ซักถาม ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ 
รวมทั$งคําชี$แจงของฝ่ายจัดการไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น ขอ้เสนอแนะที-เป็นประโยชนจ์ะ
ถูกนําไปพจิารณาปรับปรุงการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ใหด้ยี ิ-งขึ$นตอ่ไป ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการ
ตัดสนิใจเรื-องตา่ง ๆ ที-ไดนํ้าเสนอในที-ประชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งเต็มที- 
 การสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ 
 บริษัทฯ ไดอํ้านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวันประชุมโดยจัดเตรียมสถานที- จัดใหม้ี
เจา้หนา้ที-ตอ้นรับและเจา้หนา้ที-ลงทะเบยีนอยา่งพอเพยีง เพื-อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุของผู ้
ถอืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึ-งสามารถดําเนนิการลว่งหนา้ไดไ้มตํ่-ากวา่ 2 ชั-วโมงกอ่นการประชมุ เป็นไป
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 
 การจัดประชมุที-ผ่านมาทุกครั$ง จัดขึ$นในทอ้งที-อันเป็นที-ตั $งของสํานักงานใหญ่ และไดแ้สดง
แผนที-ของสถานที-ประชมุไวใ้นเอกสารประกอบการประชมุ เพื-อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ร่วม
ประชมุไดอ้ยา่งสะดวก และมจํีานวนมากที-สดุ หลังจากการประชมุเสร็จสิ$น บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรม่ตขิอง
ที-ประชมุ รวมทั$งรายงานการประชมุผ่านทางเว็บไซต ์ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วันหลังการประชมุ
ดว้ย เพื-อใหส้ารสนเทศดังกลา่วเขา้ถงึผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ี-สนใจไดทั้นท ี
 การดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญตอ่การรักษาสทิธแิละดแูลผลประโยชน์ที-ผูถ้อืหุน้พงึไดรั้บ ตลอดเวลา
ที-ผ่านมา การจัดสรรส่วนแบ่งกําไรใหผู้ถ้ือหุน้ในรูปของเงนิปันผลเป็นไปตามที-บริษัทฯ ไดแ้ถลง
นโยบายไวเ้มื-อคราวนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื-อปี 2533 กลา่วคอื 
ไมตํ่-ากวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิ
 ในปี 2562 ที-ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดกํ้าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพื-อ
สทิธใินการเขา้ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในวนัอังคารที- 12 มนีาคม 2562 และกําหนดวนัประชมุสามัญผูถ้อื
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หุน้ในวันอังคารที- 2 เมษายน 2562 ณ หอ้งสัมมนาชั $น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 ถนนราชดําเนิน
กลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ-งเป็นที-ตั $งสํานักงานใหญ่ โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิ
ประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันจันทร์ที- 18 มีนาคม 2562 รวมทั$งไดป้ระกาศ
โฆษณาหนังสอืเชญิประชมุดังกลา่วในหนังสอืพมิพร์ายวนัระหวา่งวนัที- 22 - 24 มนีาคม 2562 
 ในวนัประชมุ ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุแทน สามารถลงทะเบยีนและรับเอกสาร
เพิ-มเตมิ ซึ-งไดแ้ก่รายงานประจําปีฉบับรูปเล่ม ไดต้ั $งแต่เวลา 09.00 น. การประชุมซึ-งเริ-มเมื-อเวลา 
11.00 น. ตามกําหนด เสร็จสิ$นในเวลา 11.25 น. มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและมอบฉันทะ
ใหผู้อ้ ื-นเขา้ประชมุแทนรวม 46 ราย นับจํานวนหุน้รวมกัน 49,469,267 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.94 ของ 
จํานวนหุน้ที-จําหน่ายไดทั้$งหมด มคีณะกรรมการบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชุมรวม 11 คน รวมทั$งมผีูส้อบ
บัญช ีที-ปรกึษากฎหมาย ผูบ้รหิารระดับสูงและผูบ้รหิารหน่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมอย่าง
พรอ้มเพรยีงกัน 
 ที-ประชุมผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระที-นําเสนอรวม 8 ระเบียบวาระ 
ตามลําดับที-กําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ และบรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่บันทกึรายงานการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ดังกล่าวในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ในวันที- 11 เมษายน 2562 รวมทั$งไดนํ้าสง่ใหแ้ก่หน่วยงาน
ราชการตามขอ้กําหนดของกฎหมายอยา่งครบถว้น 
 ทั $งนี$ ที-ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในปี 2562 ไดม้มีตอินุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไร และจ่ายเงนิปันผล
จากผลการดําเนนิงานปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 3.20 บาท ในวันพฤหัสบดทีี- 18 เมษายน 2562 รวมทั$ง
ไดล้งประกาศจา่ยเงนิปันผลในหนังสอืพมิพร์ายวนัระหวา่งวนัที- 3 – 5 เมษายน 2562 
 
 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญและปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายดว้ยความเป็นธรรมเสมอกัน โดยยดึถอื
หลักปฏบิัตดิังนี$ 
 1. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครั$ง บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุที-
ไดแ้จง้ไวใ้นจดหมายเชญิประชมุ เพื-อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาขอ้มลูประกอบกอ่นตัดสนิใจลงมตใินวัน
ประชมุ และจะไมเ่พิ-มระเบยีบวาระการประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 
 2. ในกรณีที-ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้หีนังสอืมอบฉันทะตาม
แบบของกรมพัฒนาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์ไดแ้ก่ หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. 
สง่ไปพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ โดยหนังสอืมอบฉันทะดังกลา่ว มรีูปแบบที-ผูถ้อืหุน้สามารถกําหนดทศิ
ทางการลงคะแนนเสยีงได ้รวมทั$งไดเ้สนอชื-อกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 คน เพื-อเป็นทางเลอืกในการ
มอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ในการมอบฉันทะใหผู้ใ้ดผูห้นึ-งเขา้ประชมุ หรอืมอบใหก้รรมการอสิระคนใดคน
หนึ-งออกเสยีงลงคะแนนในที-ประชมุใหเ้ป็นไปตามความประสงค ์เพื-อเป็นการรักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้
ทกุราย 
 3. การลงคะแนนในที-ประชมุที-ผ่านมาทุกครั$ง กระทําโดยเปิดเผย โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดทําบัตร
ลงคะแนนเพื-อใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนตามที-เห็นสมควร เมื-อรวบรวมผลการลงคะแนนไดแ้ลว้ ประธานฯ 
จะแจง้ผลการออกเสยีงในที-ประชุม โดยหน่วยงานที-รับผดิชอบการจัดประชุมจะเก็บรวบรวมบัตร
ลงคะแนนดังกลา่วไวเ้ป็นหลักฐาน กรณีมผีูป้ระสงคจ์ะทําการตรวจสอบความถูกตอ้งและโปร่งใสของ
การลงมต ิ
 
 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญอย่างยิ-งต่อการปฏบิัตทิี-ถูกตอ้งและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีและ
มุง่มั-นดําเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่ทุกฝ่ายที-เกี-ยวขอ้ง โดยคํานงึถงึการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ
อย่างมั-นคงและยั-งยนืร่วมกัน และไดกํ้าหนดเป็นแนวทางไวใ้นจรรยาบรรณของบรษัิทฯ เพื-อใหเ้กดิ
ความมั-นใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายจะไดรั้บการคุม้ครองและปฏบิัตดิว้ยความเสมอภาค 
 ผูถ้อืหุน้ : บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญตอ่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกัน และปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้
ดว้ยความเป็นธรรมเสมอกัน โดยนอกเหนือไปจากการปกป้องคุม้ครองสทิธขิั $นพื$นฐานของผูถ้อืหุน้ให ้
เป็นไปภายใตข้อ้กําหนดของกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งแลว้ การดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะ
คํานงึถงึผลประโยชนท์ี-ผูถ้อืหุน้พงึไดรั้บเป็นสําคัญและมุง่มั-นดําเนนิธรุกจิ โดยคํานงึถงึการเจรญิเตบิโต
ในระยะยาว เพื-อใหเ้กดิผลตอบแทนที-ดแีกผู่ถ้อืหุน้ 
 ลูกคา้ : เพื-อบรรลุเป้าหมายในการเป็นบรษัิทประกันวนิาศภัย ที-พรอ้มในดา้นคุณภาพของ
ผลติภัณฑแ์ละการใหบ้รกิารที-มคีวามรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม รวมถงึสรา้งความเชื-อมั-นใหก้ับ
ลูกคา้ บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิโครงการพัฒนาระบบบรหิารงานคุณภาพ โดยประยุกตห์ลักการบรหิารงาน
คุณภาพทั$งองคก์ร [Total Quality Management : TQM] เป็นแนวทางในการกระจายแผนงานและ
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ความรับผดิชอบไปทั-วทั $งองคก์ร โดยมจีุดมุ่งหมายที-จะปรับปรุงสมรรถนะขององคก์รอย่างต่อเนื-อง 
เนน้ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ีส่วนเกี-ยวขอ้ง ตลอดจนไดกํ้าหนดนโยบายคุณภาพและ
เปลี-ยนแปลงตามภาวะพัฒนาการมาเป็นลําดับ ปัจจบุัน บรษัิทฯ กําหนดนโยบายคณุภาพ ISO 9001 : 
2015 ดังนี$ 
 “มุง่มั-นพัฒนาคณุภาพดว้ยนวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภัณฑ ์เพื-อเพิ-มประสทิธภิาพ และสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้และพันธมติรทางธรุกจิ” 

บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO จากบรษัิทผูใ้หก้ารรับรอง บรษัิท ทูฟ 
นอรด์ [ประเทศไทย] จํากัด ตั $งแตปี่ 2541 [1998] ตอ่เนื-องจนถงึปัจจบุัน 

ระบบงาน ISO ดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ-งที-ช่วยกํากับดูแลการปฏบิัตงิานของบรษัิทฯ ให ้
เป็นไปภายใตก้ตกิาที-ไดรั้บการยอมรับและสรา้งความมั-นใจใหแ้กล่กูคา้และคูค่า้ ซึ-งเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี
ในเชงิธรุกจิวา่สทิธขิองบคุคลเหลา่นั$น จะไดรั้บการคุม้ครองและปฏบิัตดิว้ยความเป็นธรรม 
 พนักงาน : บรษัิทฯ เชื-อมั-นวา่บคุลากรมบีทบาท หนา้ที- และความรับผดิชอบที-สําคัญอยา่งยิ-ง
ต่อความจริญกา้วหนา้และความสําเร็จขององค์กร จึงใหค้วามสําคัญตอ่การพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของบคุลากรทกุระดับ ดว้ยการดแูลใหม้รีะบบบรหิารงานบคุคลที-เป็นมาตรฐาน และไดรั้บ
การพัฒนาอย่างต่อเนื-อง แผนพัฒนาบุคลากรของบรษัิทฯ จัดทําขึ$นเป็นแผนระยะยาวโดยฝ่ายการ
บคุคลของบรษัิทฯ ไดกํ้าหนดมาตรฐานคณุสมบัตพินักงาน [Functional Competency] ไวเ้ป็นฐานใน
การกําหนดแผนพัฒนาบคุลากร เพื-อใหไ้ดรั้บการอบรมความรูด้า้นการประกันภัย วชิาการแขนงตา่ง ๆ 
ตลอดจนทักษะที-จําเป็นตอ่งานและความกา้วหนา้ในอนาคต 
 บรษัิทฯ ดแูลใหก้ารปฏบิัตงิานเป็นไปภายใตส้ภาพแวดลอ้มที-เอื$ออํานวยใหเ้กดิบรรยากาศที-ดี
ในการทํางาน ส่งเสรมิการใชอุ้ปกรณ์ ระบบงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื-อใหเ้กดิความสะดวก
รวดเร็วในการทํางานและในการตดิต่อประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี$ บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ีการ
รวบรวมขอ้มลูและบทความเกี-ยวกับธรุกจิและการบรหิารองคก์รไวใ้นระบบอนิทราเน็ต เพื-อใหพ้นักงาน
ไดรั้บรูแ้นวคดิการบริหารงานสมัยใหม่ สามารถศกึษาทําความเขา้ใจเพื-อพัฒนาตนเองและเพิ-ม
ประสทิธภิาพในการทํางาน 
 บรษัิทฯ คํานึงถงึองคป์ระกอบที-สําคัญ และจําเป็นต่อการครองชพีของพนักงาน จงึจัดใหม้ี
กองทุนสํารองเลี$ยงชพีพนักงาน จัดสวัสดกิารรักษาพยาบาล และการตรวจสขุภาพประจําปี ตลอดจน
สง่เสรมิใหพ้นักงานมสีขุภาพพลานามัยที-ดดีว้ยการออกกําลังกายอยา่งสมํ-าเสมอ รวมทั$งสนับสนุนการ
เขา้ร่วมในการแข่งขันกีฬาเชื-อมความสัมพันธ ์ที-จัดขึ$นระหว่างบรษัิทฯ กับลูกคา้ คู่คา้ และสมาคม
วชิาชพีที-บรษัิทฯ เป็นสมาชกิ 
 ในสว่นของการกําหนดโครงสรา้งผลตอบแทนนั$น บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งของธรุกจิ
ประเภทเดยีวกันที-มขีนาดใกลเ้คยีงกัน การปรับขึ$นคา่ตอบแทนประจําปีใหแ้กพ่นักงานจะพจิารณาจาก
ผลการปฏบิัตงิานของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับเกณฑค์่ามาตรฐานที-ไดกํ้าหนดไวล้่วงหนา้และ
ไดรั้บความเห็นชอบร่วมกันระหวา่งพนักงานและผูบ้ังคับบัญชา เพื-อใหก้ารประเมนิผลการปฏบิัตขิอง
แต่ละบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นรูปธรรมและมคีวามเป็นธรรม ทั$งนี$ เพื-อจูงใจใหบ้คุลากรมุง่มั-น
ปฏบิัตหินา้ที-ใหเ้กดิผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 ดว้ยการมุ่งเนน้สรา้งวัฒนธรรมและค่านิยม [Core Value] ตามแนวทางที-สอดคลอ้งกับ
คณุลักษณะขององคก์ร บรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] จงึไดกํ้าหนดวสิัยทัศน์และพันธกจิ
ดังนี$ 
 วสิยัทัศน ์: บรษัิทประกันวนิาศภัยที-คณุเลอืกใหค้วามไวว้างใจ ผกูพันอยา่งยั-งยนืดว้ยนวตักรรม
ดา้นบรกิารและผลติภัณฑท์ี-ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 
 พันธกจิ : 

o พัฒนาและธํารงรักษาภาพลักษณ์องคก์รที-ด ี
o บรหิารจัดการภายใตก้ารกํากับดแูลกจิการที-ด ี
o ดําเนนิธรุกจิใหบ้รรลผุลประกอบการที-ด ีเพื-อสรา้งผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งตอ่เนื-อง 
o พัฒนาระบบการใหบ้รกิารเพื-อบรรลคุวามพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคา้ 
o สง่เสรมิใหม้กีารจัดการทรัพยากรบคุคลที-ด ี
o นําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาพัฒนาประสทิธภิาพในการดําเนินงานและเพิ-มศักยภาพในการ

แขง่ขนั 
คู่คา้ : บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญเป็นอย่างยิ-งต่อการดําเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เงื-อนไขทางการคา้ ตลอดจนคํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกันและการเตบิโตเคยีงขา้งกันอยา่งยั-งยนื จงึ
ปฏบิัตติ่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความซื-อสัตยส์ุจรติ มคีวามเสมอภาคและเป็นธรรม ดําเนินงานดว้ยความ
โปรง่ใส รวมถงึการระมัดระวงัชื-อเสยีงและความน่าเชื-อถอืขององคก์ร 
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 คูแ่ขง่ขันทางการคา้ : บรษัิทฯ ยดึมั-นในกฎเกณฑแ์ละกตกิาการแขง่ขันที-เป็นธรรม มจีรยิธรรม
และคณุธรรม และดําเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส 

เจา้หนี$ : บรษัิทฯ รักษาคํามั-นสัญญาและปฏบิัตติามเงื-อนไขหรอืขอ้ตกลงต่อผูเ้อาประกันภัย 
ผูรั้บประโยชน ์และคูค่า้โดยเครง่ครัด 
 สังคมและสิ-งแวดลอ้ม : คณะกรรมการ ผูบ้รหิารตลอดจนพนักงานทุกคนตระหนักดวีา่องคก์ร
ธรุกจิเป็นสว่นหนึ-งของสังคม ดว้ยศักยภาพและทรัพยากรที-มอียู ่องคก์รธรุกจิสามารถเขา้ไปมบีทบาท
สําคัญในการดูแลเอาใจใสส่ังคม พัฒนาและผลักดันใหส้ังคมเปลี-ยนแปลงไปในทางที-ดขี ึ$น บรษัิทฯ 
จงึไดดํ้าเนนิกจิกรรมและจัดทําโครงการตา่ง ๆ เพื-อใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ โดยกําหนด
เป้าหมายชัดเจนเป็นโครงการตอ่เนื-อง มกีารตดิตามประเมนิผล สรา้งความเชื-อมั-นวา่กจิกรรมโครงการ
ตา่ง ๆ เป็นประโยชนต์อ่สงัคมในระยะยาว เชน่ จติอาสาเทเวศฯ จติอาสาพัฒนาชมุชน จติอาสาพัฒนา
โรงเรยีนและเยาวชน จติอาสาบรจิาคโลหติ ฯลฯ 

หน่วยงานราชการ/กํากับดูแล : บรษัิทฯ ยดึมั-นตามนโยบาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บังคับของ
กฎหมาย ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับภายนอก และพรอ้มใหค้วามร่วมมอืในการให ้
ขอ้มลูตามที-กฎหมายกําหนดโดยเครง่ครัด 
 
 การเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส 
 คณะกรรมการตระหนักดถีงึหนา้ที-และความรับผดิชอบเชงิจรยิธรรมและตามกฎหมายตอ่ผูถ้อื
หุน้ และไดป้ฏบิัตหินา้ที-ดว้ยความซื-อสัตยแ์ละระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ซึ-งหมายถงึ
ผลประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม ดังนั$น คณะกรรมการจงึถอืเป็นหนา้ที-ความรับผดิชอบที-สําคัญในการ
ดแูลใหบ้รษัิทฯ จัดทําและเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที-มใิชข่อ้มลูทางการเงนิ ผา่นชอ่งทาง
ที-ผูถ้ือหุน้และผูเ้กี-ยวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูล ไดแ้ก่ รายงานประจําปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.deves.co.th ซึ-งไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบันอย่างสมํ-าเสมอ รวมทั$งเปิดโอกาสใหม้กีาร
สอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต ์โดยใหส้ํานักบรหิารงานกรรมการและสื-อสารองคก์ร เป็น
หน่วยงานที-ทําหนา้ที-ดแูลประสานงานใหม้กีารตอบขอ้ซกัถามดังกลา่ว 
 ขอ้มูลที-กล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ นโยบายและมาตราการตอ่ตา้นคอรรั์ปชั-น รายงานทางการเงนิที-
ผา่นการสอบทาน หรอืตรวจสอบจากผูส้อบบัญชวีา่มคีวามถูกตอ้งในสาระสําคัญตามหลักการบัญชทีี-
รับรองทั-วไป รวมทั$งไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
นโยบายการกํากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ การปฏบิัตหินา้ที-ในรอบปีที-ผ่านมาของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยต่าง ๆ นโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสงูซึ-งสะทอ้นภาระหนา้ที-และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 นอกจากนี$ การเปิดเผยขอ้มูลและเสนอรายงานต่อหน่วยงานราชการอื-นที-กํากับดูแลบรษัิทฯ 
เป็นไปภายใตร้ะเบยีบปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัดเชน่กัน โดยบรษัิทฯ ถอืวา่การปฏบิัตดิังกลา่ว เป็นสว่นหนึ-ง
ของการกํากับดแูลกจิการที-ดดีว้ย 
 
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการบรหิารจัดการบรษัิทฯ เพื-อใหเ้กดิผลประโยชนต์อบ
แทนทางธรุกจิที-มั-นคงและยั-งยนื คณะกรรมการจงึตระหนักถงึบทบาท หนา้ที- และความรับผดิชอบที-มี
ตอ่ผูถ้อืหุน้ และทําหนา้ที-ในการกําหนดวสิัยทัศน์และนโยบายในการดําเนนิธรุกจิ พรอ้มทั$งกํากับดแูล
ใหเ้กดิความมั-นใจวา่บรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและคณุธรรม ดว้ยความรับผดิชอบสงูสดุตอ่
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีการปฏิบัต ิที-ถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามพันธะกรณีที-มีอยู่กับ
ผูเ้กี-ยวขอ้งทกุฝ่าย 
 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ  
ขอ้บังคับของบรษัิทฯ กําหนดใหค้ณะกรรมการมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 [ปีที- 73] เมื-อวันที- 2 เมษายน 2562 บรษัิทฯ มี

จํานวนกรรมการ 15 คน เนื-องจากนายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ ที-ครบวาระในครั$งนี$ ไดแ้สดงความประสงค์
ไมข่อรับการพจิารณาเลอืกตั $งกลับเขา้เป็นกรรมการ โดยใหม้ผีลตั $งแตว่นัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2562 เป็นตน้ไป และมตทิี-ประชมุไมม่กีารเสนอชื-อบคุคลที-จะดํารงตําแหน่งกรรมการที-วา่งลง ทั$งนี$ มติ
ที-ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั$งที- 1/2562 เมื-อวนัที- 22 กมุภาพันธ ์2562 แตง่ตั $งนายมนตร ีมงคล
สวัสดิ� เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม แทนนาย
สรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ ใหม้ผีลตั $งแตว่นัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ตอ่มาที-ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ครั$งที- 4/2562 เมื-อวันที- 28 พฤศจกิายน 2562 รับทราบการถงึแก่กรรมของ นายสมโภชน์ 
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อนิทรานุกูล เมื-อวันที- 26 พฤศจกิายน 2562 ซึ-งดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม จงึไดแ้ต่งตั $งใหน้ายศักดิ� เอื$อชเูกยีรติ
กรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมโภชน์ อนิทรานุกูล 
โดยมผีลตั $งแตว่นัที- 28 พฤศจกิายน 2563 สง่ผลใหปั้จจบุันบรษัิทฯ มจํีานวนกรรมการคงเหลอื 14 คน 
ทั$งนี$ มตทิี-ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 มมีตอินุมัตจํิานวนกรรมการ 17 คน 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ เป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยเมื-อครบกําหนดตาม
วาระ กรรมการอาจไดรั้บเลอืกตั $งใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งอกี  

การกําหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ : บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดคณุสมบัตแิละหลักเกณฑข์อง
กรรมการอสิระ เพื-อใหเ้ป็นไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกันภัย [คปภ.] ที-กําหนด โดยมรีายละเอยีดดังนี$ 

o ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ-งของจํานวนหุน้ที-มสีทิธอิอกเสยีงทั$งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ ทั$งนี$ใหนั้บรวมการถอืหุน้
ของผูท้ี-เกี-ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั$น ๆ ดว้ย 

o ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที-เป็นผูบ้รหิาร ลกูจา้ง พนักงาน ที-ปรกึษาที-ไดเ้งนิเดอืนประจํา 
หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ย ลําดับเดยีวกัน ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันที-เขา้รับตําแหน่ง ทั$งนี$ลักษณะตอ้งหา้มดังกลา่วไมร่วมถงึกรณีที-กรรมการอสิระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรือที-ปรกึษาของส่วนราชการซึ-งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือของส่วนราชการที-มี
อํานาจควบคมุบรษัิทฯ 

o ไม่เป็นบุคคลที-มีความสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที-เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี-นอ้ง และบุตร รวมทั$งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื-น 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบคุคลที-จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

o ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลักษณะที-อาจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั$งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที-มีนัย หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของผูท้ี-มี
ความสัมพันธท์างธรุกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วมผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันที-เขา้
รับตําแหน่ง 

ทั$งนี$ความสัมพันธท์างธรุกจิ ใหห้มายความรวมถงึการทํารายการทางการคา้ที-กระทําเป็นปกติ
เพื-อประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกี-ยวกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการกูห้รือใหกู้ย้ ืม คํ$าประกัน การใหส้ ินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี$สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื-นทํานองเดยีวกัน ซึ-งเป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี$ที-
ตอ้งชําระตอ่อกีฝ่ายหนึ-งตั $งแตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ี-มตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ หรอืตั $งแตย่ี-สบิลา้น
บาทขึ$นไป แลว้แตจํ่านวนใดจะตํ-ากวา่ 

o ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที-มนัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ
สํานักงานสอบบัญช ีซึ-งมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ สังกัดอยูเ่วน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีกอ่นวนัที-เขา้รับตําแหน่ง 

o ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ-งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที-ปรึกษา
กฎหมาย หรอืที-ปรกึษาทางการเงนิ ซึ-งไดรั้บค่าบรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที-
มนัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั$นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัที-เขา้รับตําแหน่ง 

o ไมเ่ป็นกรรมการที-ไดรั้บการแตง่ตั $งขึ$นเพื-อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึ-งเป็นผูท้ี-เกี-ยวขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

o ไมป่ระกอบกจิการที-มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันที-มนัียกับกจิการของบรษัิทฯ
หรือบรษัิทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที-มนัียในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที-เป็นผูบ้รหิาร ลูกจา้ง 
พนักงาน ที-ปรกึษาที-รับเงนิเดอืนประจําหรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ-งของจํานวนหุน้ที-มสีทิธอิอกเสยีง
ทั$งหมดของนิตบิุคคลอื-นซึ-งประกอบกจิการที-มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที-มีนัยกับ
กจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
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o ไม่มลีักษณะอื-นใดที-ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี-ยวกับการดําเนินงาน
ของบรษัิทฯ 

ภายหลังไดรั้บการแตง่ตั $งใหเ้ป็นกรรมการอสิระที-มลีักษณะตามที-กําหนดแลว้ กรรมการอสิระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหต้ัดสนิใจในการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดับเดยีวกันผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อํีานาจควบคุมของ
บรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะได ้เพื-อประโยชนต์ามขอ้ 5 และ 6 คําวา่ “หุน้สว่น” 
ใหห้มายความรวมถงึ บคุคลที-ไดรั้บมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ให ้
เป็นผูล้งลายมอืชื-อในรายงานการสอบบัญชหีรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี แลว้แตก่รณี ในนาม
ของนติบิคุคลนั$น 

 
 2. บทบาท หนา้ที- และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตระหนักถงึความสําคัญของบทบาท หนา้ที- และภาระความรับผดิชอบที-มตีอ่ผูถ้อื
หุน้ จงึปฏบิัตหินา้ที-ดว้ยความซื-อสตัย ์สจุรติ และระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ซึ-งหมายถงึ
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ โดยทําหนา้ที-พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื-องสําคัญเกี-ยวกับการ
ดําเนินงานของบรษัิทฯ เช่น การกําหนดวสิัยทัศน์และภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความ
เสี-ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั$งกํากับดูแลใหฝ่้ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที-
กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

คณะกรรมการไดจั้ดทํา “นโยบายการกํากับดูแลกจิการ” และ “จรรยาบรรณบรษัิทฯ” ไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อักษร และไดต้ดิตามใหม้ีการปฏบิัตติามอย่างจรงิจัง สมํ-าเสมอ พรอ้มทั$งเผยแพร่ใน
อนิทราเน็ต และเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพื-อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูเ้กี-ยวขอ้งทุกฝ่ายได ้
รับทราบและเขา้ใจมาตรฐานดา้นจรยิธรรมที-บรษัิทฯ ใชใ้นการดําเนนิธรุกจิ เพื-อป้องกันมใิหเ้กดิความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน ์คณะกรรมการของบรษัิทฯ จงึถอืเป็นเรื-องสําคัญที-จะดําเนนิการและดแูลมใิห ้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานแสวงหา
ผลประโยชนส์ว่นตนและหา้มมใิหก้รรมการประกอบธรุกจิที-แขง่ขนักับบรษัิทฯ ทั$งนี$ ในการพจิารณาเขา้
ทํารายการที-อาจมคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์ จะเป็นไปเพื-อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้
โดยรวมเป็นสําคัญ โดยที-ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไมม่สีว่นรว่มในการตัดสนิใจ 
 คณะกรรมการไดจั้ดใหม้ีสํานักตรวจสอบในโครงสรา้งองค์กร เพื-อเป็นเครื-องมือในการ
ปฏบิัตงิานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที-และความรับผดิชอบในการดูแล
กระบวนการจัดทําและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้น 
เป็นที-เชื-อถือได ้ดูแลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน [Internal Control] และการตรวจสอบ
ภายใน [Internal Audit] ที-เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ มีการตดิตามและประเมนิผลการควบคุม
ภายในและทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ปีละครั$ง โดยสํานัก
ตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบ เพื-อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยรวมตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งนอ้ยปีละ
หนึ-งครั$ง โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทกุครั$ง 
 นอกจากนี$ บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดใหม้หีน่วยงานที-ทําหนา้ที-วเิคราะหแ์ละประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ของการดําเนนิธรุกจิทําการประมวลผลขอ้มลูที-มปีระโยชน์และรายการผดิปกต ิเพื-อเป็นสญัญาณเตอืน
ภัยล่วงหนา้ [Early Warning System] พรอ้มทั$งไดจั้ดตั $ง “คณะกรรมการบรหิารความเสี-ยง” [Risk 
Management Committee] โดยมบีทบาทหนา้ที-ในการกําหนดและทบทวนนโยบายการบรหิารความ
เสี-ยง การประเมนิความเพยีงพอและประสทิธภิาพในการบรหิารความเสี-ยง การตดิตามสถานะความ
เสี-ยงและการเปลี-ยนแปลงความเสี-ยง การกํากับดแูลกจิกรรมโดยรวมของบรษัิทฯ ที-เกี-ยวขอ้งกับความ
เสี-ยง เพื-อทําใหม้ั-นใจวา่ บรษัิทฯ สามารถดําเนนิกจิการภายใตน้โยบายการบรหิารความเสี-ยงที-กําหนด
ขึ$น และมกีารจัดเตรยีมแผนเพื-อบรรเทาความเสี-ยงในการรับมอืกรณีฉุกเฉนิ รวมถงึการรายงานสถานะ
ความเสี-ยงต่อที-ประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละหนึ-งครั$งหรอืทุกครั$งที-มกีารเปลี-ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ 
 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทอื-น 
 คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุใินสายงานตา่ง ๆ มคีวามรูค้วามสามารถ
และดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงในองคก์รอื-น ๆ ซึ-งสามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ทํางานมาใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการกําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และกอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนและประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 การดํารงตําแหน่งอื-นของกรรมการบรษัิทฯ [ตามที-เปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “คณะกรรมการบรษัิทฯ” 
ในรายงานประจําปี] ไม่สง่ผลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ที-กรรมการ โดยกรรมการบรษัิทฯ เขา้ร่วมการ
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ประชุมอย่างสมํ-าเสมอ เวน้แต่เมื-อมภีารกจิจําเป็นเร่งด่วนที-มอิาจหลกีเลี-ยงได ้และอุทศิเวลาอย่าง
เต็มที-ในการศกึษาขอ้มลูเพื-อประกอบการตัดสนิใจ รวมทั$งใหคํ้าแนะนําที-เป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายจัดการ
อยูเ่สมอ  
 การรวมหรอืแยกตําแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการของบรษัิทฯ มใิชบุ่คคลเดยีวกัน มอํีานาจหนา้ที-แยก
ออกจากกัน และอํานาจหนา้ที-ดังกล่าวถูกกําหนดไวอ้ย่างชัดเจนในคู่มอื “อํานาจดําเนินการ” ซึ-ง
กําหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที-ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายจัดการแตล่ะระดับไว ้
อยา่งชดัเจน 
 คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบุคคลที-เหมาะสม ใหดํ้ารงตําแหน่งประธานกรรมการและทําหนา้ที-
ประธานในที-ประชมุ คณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ โดยประธานกรรมการของบรษัิทฯ มใิชก่รรมการที-เป็น
ผูบ้รหิาร ซึ-งส่งผลใหบ้รษัิทฯ มกีารถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม นอกจากนี$ ดว้ยความเขา้ใจอย่าง
ลกึซึ$งและยดึมั-นในการปฏบิัตติามหลักการกํากับดแูลกจิการที-ด ีในการปฏบิัตหินา้ที-ที-ผา่นมา ประธาน
กรรมการไดส้ง่เสรมิสนับสนุนใหก้รรมการแตล่ะท่านแสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระ เพื-อผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยสว่นรวม 
 สําหรับผูท้ี-ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการ จะตอ้งผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณา
คุณสมบัตจิากที-ประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม โดยมี
คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมัตแิต่งตั $ง กรรมการผูจั้ดการทําหนา้ที-เป็นผูนํ้าของฝ่ายจัดการในการนํา
นโยบายและกลยุทธ์ที-ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ไปปฏบิัตภิายใตก้รอบที-คณะกรรมการกําหนดเพื-อ
ความสําเร็จของกจิการ 
 เลขานุการบรษัิทฯ - บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตั $งบุคคลทําหนา้ที-เลขานุการบรษัิทฯ และหน่วยงาน 
“สํานักบริหารงานกรรมการและสื-อสารองค์กร” ทําหนา้ที-ดูแลการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของ
บรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี
ที-รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และทําหนา้ที-ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
รวมทั$งดแูลใหค้ณะกรรมการไดรั้บทราบกฎหมายและหลักเกณฑต์า่ง ๆ ที-เกี-ยวขอ้ง เพื-อใหเ้กดิความ
มั-นใจวา่การปฏบิัตหินา้ที-ของคณะกรรมการ เป็นไปภายใตข้อ้กําหนดของหน่วยงานที-กํากับดแูลอยา่ง
เครง่ครัด ตลอดจนดแูลใหก้ารปฏบิัตขิองฝ่ายจัดการเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ 
 
 3. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม ซึ-งมี
ความเป็นอสิระในการปฏบิัตหินา้ที-ตามขอบเขตอํานาจหนา้ที-และความรับผดิชอบที-ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการ และใหข้อ้เสนอแนะที-เป็นประโยชนต์อ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยทั$ง 
3 คณะ มกีารประชมุอยา่งสมํ-าเสมอตามที-กําหนดไวใ้นแผนงานเพื-อพจิารณาระเบยีบวาระตา่ง ๆ และ
ภายหลังเสร็จสิ$นการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุครั$ง เลขานุการจะจัดสง่บันทกึรายงานการประชมุ
ใหแ้ก่กรรมการบรษัิทฯ ทุกคน เพื-อใหก้รรมการไดรั้บทราบการพจิารณาเรื-องที-สําคัญ รวมทั$งความ
คืบหนา้ของกิจกรรม ตลอดจนการติดตามแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อยา่งต่อเนื-องตามนโยบายของ
คณะกรรมการ นอกจากนี$ บรษัิทฯ ไดกํ้าหนด “การรับทราบรายงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย” ไวเ้ป็น
ระเบยีบวาระที-แน่นอนในการประชมุรายไตรมาส เพื-อรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูรั้บผดิชอบ
โดยตรง 
 ทั $งนี$ การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 2 คณะที-มกีารกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่งไว ้ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
กจิกรรมเพื-อสังคม ใหดํ้ารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยใหเ้ป็นการครบวาระพรอ้มกันทั$งคณะ และใหท้ี-
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ทําการทบทวนเป็นประจําทกุปีภายหลังการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ เพื-อให ้
โครงสรา้งของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสมกับการดําเนนิงานในเชงิกลยทุธข์องบรษัิทฯ และเป็นไป
ตามขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากับดแูล 
 ขอบเขตอํานาจหนา้ที-และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ 
 คณะกรรมการบรหิาร ปัจจบุันประกอบดว้ยสมาชกิจํานวน 2 คน  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการแต่งตั $งจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระ จํานวน 3 คน มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  
 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 
จํานวน 3 คน มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
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 4. การประชมุคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีกําหนดการประชุมเพื-ออนุมัตงิบการเงนิรายไตรมาส ตามขอ้กําหนดของ
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด และนอกเหนือไปจากการจัดประชมุดังกลา่ว คณะกรรมการไดจั้ด
ใหม้กีารประชุมเพื-อพจิารณาและอนุมัตแิผนงาน และประมาณการงบกําไรขาดทุนประจําปี รวมทั$ง
ประเมนิผลสําเร็จของแผนงานในระหวา่งปี และทําการทบทวนในกรณีที-เกดิปัญหาขอ้ขดัขอ้งใด ๆ 
 ขอ้บังคับของบรษัิทฯ กําหนดใหก้ารประชมุคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ย
กวา่กึ-งหนึ-ง ในการประชมุที-ผา่นมา กรรมการเขา้ประชมุครบองคป์ระชมุทกุครั$ง 
 การประชมุคณะกรรมการไดม้กีารนัดหมายวันและเวลาประชมุไวเ้ป็นการล่วงหนา้สําหรับทั$งปี 
รวมทั$งกําหนดระเบียบวาระหลักอย่างชัดเจนสําหรับการประชุมแต่ละครั$ง โดยกรรมการและผูท้ี-
เกี-ยวขอ้งสามารถเสนอระเบยีบวาระเพิ-มเตมิได ้กรรมการจะไดรั้บเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้
ซึ-งจะทําใหม้โีอกาสไดศ้กึษาสารสนเทศตา่ง ๆ เอกสารที-นําเสนอมรีปูแบบและเนื$อหาที-ชดัเจน งา่ยตอ่
การพจิารณา โดยในปี 2562 คณะกรรมการมกีารประชมุรวมทั$งสิ$น 4 ครั$ง ใชเ้วลาในการประชมุโดย
เฉลี-ยประมาณ 60 นาทตีอ่การประชมุแตล่ะครั$ง 
 ผูบ้รหิารระดับสงูที-มใิชก่รรมการแตม่คีวามเกี-ยวขอ้งกับเรื-องที-จะพจิารณา จะไดรั้บเชญิใหเ้ขา้
ร่วมประชุมดว้ย เพื-อใหข้อ้มูลรายละเอยีดเพิ-มเตมิในฐานะที-เกี-ยวขอ้งกับปัญหาโดยตรง ทั$งนี$ เพื-อ
ป้องกันมใิหเ้กดิปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และเพื-อใหเ้กดิความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที-
เกี-ยวขอ้ง คณะกรรมการไดกํ้าหนดวา่กรรมการที-มสีว่นไดเ้สยีในเรื-องใด จะไมม่สีว่นในการออกเสยีงใน
เรื-องนั$น ๆ และกรรมการไมม่สีว่นเกี-ยวขอ้งในการจัดการงานประจําวนัของบรษัิทฯ 
 
 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 ในปี 2561 ที-ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั$งที- 4/2561 เมื-อวันอังคารที- 15 พฤษภาคม 
2561 ไดม้มีตอินุมัต ิ“แบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานคณะกรรมการบรษัิทฯ” เพื-อใชใ้นการประเมนิ
คณะกรรมการและเพื-อใหส้อดคลอ้งกับการดําเนนิโครงการ “แนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต [Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : 
CAC]”   

แบบประเมนิฯ ดังกล่าว จัดทําขึ$นเพื-อใหค้ณะกรรมการร่วมกันประเมนิผลการปฏบิัตงิานเป็น
ประจําทุกปี เพื-อใหม้ั-นใจไดว้่า คณะกรรมการยังคงสามารถปฏบิัตหินา้ที-ตามบทบาทหนา้ที-ความ
รับผดิชอบที-ไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างมีประสทิธผิล และนําผลที-ไดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการ
ปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานใหด้ยี ิ-งขึ$นตอ่ไป 

 
 6. คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม เป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการ และเสนอต่อที-ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื-อนําเสนอใหท้ี-ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิทั $งนี$ 
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดุย่อยทุกคณะ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมัตจิากที-ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยที-มหีนา้ที-และความรับผดิชอบมากขึ$น จะ
ไดรั้บคา่ตอบแทนมากขึ$นตามภาระหนา้ที-ที-ตอ้งปฏบิัต ิ
 ในการพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการนั$น คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
กิจกรรมเพื-อสังคม จะพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที-กรรมการไดรั้บกับผลสํารวจการจ่าย
ค่าตอบแทนที-จัดทําขึ$นเป็นรายปีโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื-อใหเ้กิดความมั-นใจว่า
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการอยูใ่นระดับที-เหมาะสมและเปรยีบเทยีบไดก้ับอตุสาหกรรมประสบการณ์ 
ขอบเขตของบทบาทหนา้ที-และความรับผิดชอบ [Accountability and Responsibility] รวมถึง
ประโยชนท์ี-บรษัิทฯคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแตล่ะคน 
 ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบดว้ยเงนิรางวัลประจําปี และค่าตอบแทนราย
เดอืน หรือรายครั$งของการประชุมตามที-กําหนดไวส้ําหรับประเภทของคณะกรรมการชุดย่อย และ
ตามที-ที-ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิซึ-งบรษัิทฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดผลตอบแทนที-กรรมการแตล่ะคนไดรั้บ 
ในรายงานประจําปีเป็นประจําทกุปี 
 ในสว่นของการพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ นั$น คณะกรรมการสรรหา 
กําหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม จะพจิารณาร่วมกับคณะกรรมการบรหิารซึ-งทําหนา้ที-
ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารระดับสงูตั $งแตก่รรมการผูจั้ดการไปจนถงึผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 
ตามเกณฑบ์รรทัดฐานที-เป็นรปูธรรมและบง่ชี$ผลสําเร็จตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยาวซึ-งไดม้ี
การตกลงกันไวล้ว่งหนา้รว่มกัน 
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 นอกเหนือจากปัจจัยผลประเมนิการปฏบิัตขิองผูบ้รหิารระดับสูงแลว้ การจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ จะพจิารณาควบคูไ่ปกับผลประกอบการประจําปีของบรษัิทฯ และอยูใ่น
ระดับที-สามารถเปรยีบเทยีบไดก้ับการจา่ยของธรุกจิประเภทเดยีวกันที-มขีนาดของกจิการใกลเ้คยีงกัน 
 
 7. การพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร 
 บทบาทและการทําหนา้ที-ของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร มคีวามสําคัญตอ่การดําเนนิธรุกจิและ
การบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิของบรษัิทฯ คณะกรรมการจงึตระหนักถงึความสําคัญในการพัฒนาตนเอง
และบุคลากรทุกระดับชั $นของบรษัิทฯ และสนับสนุนใหค้ณะกรรมการและเลขานุการเขา้สัมมนาและ
อบรมในหลักสตูรของสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ซึ-งเป็นประโยชนต์อ่การปฏบิัตหินา้ที-กรรมการ ทั$งนี$  
ในการแต่งตั $งกรรมการใหม่ บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเพื-อแนะนําลักษณะธุรกจิ 
ทศิทาง และเป้าหมายทางธุรกจิของบรษัิทฯ เพื-อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการประกอบธุรกจิของ
บรษัิทฯ อันจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบิัตหินา้ที-ของกรรมการ 
 ในสว่นของการพัฒนาผูบ้รหิาร บรษัิทฯ กําหนดใหผู้บ้รหิารระดับสงูเขา้รับการอบรมในหลักสตูร
ต่าง ๆ ที-จําเป็นต่อการพัฒนาทักษะในการบรหิารจัดการองคก์รธุรกจิและเพิ-มความรอบรูใ้นดา้นการ
ดําเนินธุรกจิทั$งในประเทศและต่างประเทศ เพื-อนําความรูแ้ละประสบการณ์ที-ไดรั้บ มาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
 
 8. การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั-น 
 บรษัิท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] มอีดุมการณ์ในการดําเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้ง 
และมคีณุธรรมโดยยดึมั-นในความรับผดิชอบตอ่สังคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับทุกกลุม่ ตามหลักการ
กํากับดูแลกจิการที-ดีและจรรยาบรรณที-กําหนด บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที-จะดําเนินการตาม 
“โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption [CAC]” เพื-อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั-นใน
การตอ่ตา้นคอรรั์ปชั-นทกุรปูแบบ ซึ-งบรษัิทฯ ตระหนักดวีา่ การทจุรติคอรรั์ปชั-นเป็นภัยรา้ยแรงที-ทําลาย
การแขง่ขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม รวมทั$งก่อใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศ 
 ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั$งที- 5/2560 เมื-อวันที- 10 สงิหาคม 2560 มมีตใิหบ้รษัิทฯ ขอ
การรับรองเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ซึ-งไดป้ระกาศ
เจตนารมณ์เมื-อวนัที- 4 กันยายน 2560 และในปัจจบุันบรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชกิแนวร่วม
ปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เมื-อวันที- 4 กุมภาพันธ ์2562 พรอ้มกันนี$บรษัิทฯ 
กําหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั-น [Anti-Corruption Policy] ทุกปีที-ไดรั้บการ
พจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมถงึกําหนดนโยบายและแนวปฏบิัตกิารแจง้เบาะแส 
(Whistle Blowing) การทบทวนความเสี-ยงที-เกี-ยวขอ้งกับการทุจริตคอร์รัปชั-น และทบทวนคู่มือ
แนวทางปฏิบัต ิการต่อตา้นคอร์ รัปชั-น [Anti-Corruption Procedures] เพื-อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ที-เปลี-ยนแปลงไป 

นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั-น กําหนดใหทุ้กคนในบรษัิทฯ ตั $งแต่ระดับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมย่นิยอม ไมจ่่าย ไมม่สีว่นเกี-ยวขอ้ง ตอ่ตา้นผูเ้กี-ยวขอ้ง และ
ไมย่อมรับการทจุรติคอรรั์ปชั-นในทุกรปูแบบทั$งทางตรงและทางออ้ม เพื-อประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ ตนเอง 
ครอบครัว เพื-อน หรอืคนรูจั้ก หรอืเพื-อประโยชน์ทางธรุกจิ และจะไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ล
ทางลบต่อพนักงานที-ปฏเิสธการทุจรติคอร์รัปชั-น แมว้่าการกระทํานั$นจะส่งผลใหบ้รษัิทฯ สูญเสยี
โอกาสทางธุรกจิก็ตาม ทั$งนี$นโยบายครอบคลุมถงึการดําเนินธุรกจิในทุกประเทศ ทุกหน่วยงานที-
เกี-ยวขอ้งกับบรษัิทฯ รวมถงึคูค่า้ ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ 
 กําหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มหีนา้ที-กํากับดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามนโยบายฯ และตอ้งมี
การทบทวนอยา่งสมํ-าเสมอ มกีารประเมนิความเสี-ยงตอ่การเกดิทุจรติคอรรั์ปชั-นเป็นประจําทุกปี มกีาร
สอบทานการปฏบิัต ิตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิัต ิและขอ้กําหนดในการดําเนินการเพื-อให ้
สอดคลอ้งกับการเปลี-ยนแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้กําหนดของกฎหมาย ทั$งนี$หากมี
การฝ่าฝืนหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกับการทุจริต
คอรรั์ปชั-น จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ รวมถงึการเลกิจา้ง กรณีที-จําเป็น  

บรษัิทฯ ยังไดกํ้าหนดใหม้กีารแจง้เบาะแสเพื-อใหพ้นักงาน คูค่า้ หรอืบคุคลภายนอกที-พบเห็น
การกระทําเขา้ขา่ยทุจรติและคอรรั์ปชั-นที-เกี-ยวขอ้งกับบรษัิทฯ สามารถรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางต่าง ๆ 
เช่น จดหมายหรืออีเมล fraud_corruption@deves.co.th ซึ-งจะส่งตรงมาที-ผูอํ้านวยการสํานัก
ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั$งนี$การรอ้งเรยีนมายังบรษัิทฯ ไมว่า่จะแจง้ดว้ยวธิใีดก็ตาม จะ
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ไมเ่ปิดเผยและรักษาความลับ โดยบรษัิทฯ ไดกํ้าหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลับเพื-อปกป้อง
ผูใ้หข้อ้มูลหรอืผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น บรษัิทฯ จะดําเนนิการดว้ยความยุตธิรรมกับ
ทุกฝ่าย ถา้ผูทํ้าการทุจรติคอรรั์ปชั-นเป็นพนักงานจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบ
ของบรษัิทฯ และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทํานั$นผดิกฎหมาย 
 คํานยิามและนโยบายที-เกี-ยวขอ้ง 
 “คอรรั์ปชั-น [Corruption]” หมายถงึ การตดิสนิบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให ้
สัญญาวา่จะให ้มอบใหใ้หคํ้ามั-นวา่จะให ้เรยีกรอ้ง หรอืรับ ซึ-งเงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อื-นใด ที-ไม่
เหมาะสมกับเจา้หนา้ที-รัฐ หน่วยงานรัฐและเอกชน หรอืผูม้หีนา้ที-ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื-อให ้
บุคคลดังกล่าวปฏบิัตหิรือละเวน้ปฏบิัต ิอันเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ้ ึ-งธุรกจิ หรือแนะนําธุรกจิ
ใหก้ับบรษัิทฯ หรือเพื-อใหไ้ดม้าซึ-งงานดา้นธุรกจิ ความไดเ้ปรียบการแข่งขัน หรือเพื-อรักษาไวซ้ ึ-ง
ผลประโยชน์อื-นใดที-ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที-กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บังคับ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของทอ้งถิ-นหรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทําได ้
 “การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง” บรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิโดยยดึมั-นความเป็นกลางทางการ
เมอืง โดยไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมหรอืฝักใฝ่พรรคการเมอืงใด หรอืผูม้อํีานาจทางการเมอืงคนใด ไม่นํา
เงนิทุนหรอืทรัพยากรของบรษัิทฯ ไปใชส้นับสนุน ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มแก่พรรคการเมอืงหรอื
นักการเมอืงใด ทั$งนี$ บรษัิทฯ ถอืวา่พนักงานของบรษัิทฯ มสีทิธแิละหนา้ที-ในฐานะพลเมอืงที-ดใีนการ
สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย ในการที-จะเขา้ไปมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น หรอื
การแสดงพลังทางการเมอืงในนามตนเองไดอ้ยา่งอสิระและเป็นสว่นตัว แตทั่$งนี$ตอ้งไมก่ระทบตอ่การ
ปฏบิัตหินา้ที-ในฐานะพนักงานของบรษัิทฯ 
 “การใหเ้งนิสนับสนุน/เงนิบรจิาคเพื-อการกุศล” การใหเ้งนิสนับสนุน/เงนิบรจิาคเพื-อการกุศล
ตามหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิเพื-อสนับสนุนโครงการโดยระบชุื-อในนามบรษัิทฯ 
เท่านั$น เงนิสนับสนุน/เงนิบรจิาคที-จ่ายตอ้งมวีัตถุประสงคเ์พื-อธรุกจิ ภาพลักษณ์ที-ด ีและชื-อเสยีงของ
บรษัิทฯ โดยมกีระบวนการพจิารณาตามอํานาจดําเนนิการอย่างโปร่งใส ปราศจากความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การเบกิจ่ายตอ้งระบุวัตถุประสงคช์ัดเจน มีหลักฐานที-เชื-อถือและตรวจสอบได ้และ
ดําเนนิการตามขั $นตอนการขออนุมัตทิี-สามารถสอบทานการใชเ้งนิ ควบคุม และอนุมัตโิดยผูม้อํีานาจ 
รวมถงึประเมนิผลและตรวจสอบได ้ซึ-งสอดคลอ้งกับกระบวนการควบคุมภายใน เพื-อควบคุมและ
ตรวจสอบใหม้ั-นใจวา่ การใชเ้งนิสนับสนุน/เงนิบรจิาคเพื-อการกศุลนั$น มไิดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสําหรับการ
คอรรั์ปชั-น และสง่ผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ของบรษัิทฯ 
 “การให/้รับของขวัญหรอืเลี$ยงรับรอง” และการใชจ้่ายอื-นที-เกี-ยวขอ้งกับการปฏบิัตติามสัญญา
ทางธุรกจิ สามารถกระทําได ้แต่ตอ้งเป็นไปเพื-อวัตถุประสงคท์างธุรกจิหรอืตามประเพณีนยิมเท่านั$น 
โดยตอ้งมมีลูคา่ที-เหมาะสม ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจ หรอืละเวน้ในการปฏบิัตหินา้ที- สามารถ
ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี-บรษัิทฯ กําหนด 
 แนวทางปฏบิัตเิพิ-มเตมิเกี-ยวกับการป้องกันการมสีว่นเกี-ยวขอ้งกับการทจุรติคอรรั์ปชั-น บรษัิทฯ 
ไดกํ้าหนดแนวทางปฏบิัตเิพิ-มเตมิไวด้ังนี$ 
 1. การประเมนิความเสี-ยงดา้นทุจรติคอรรั์ปชั-น บรษัิทฯ จัดใหม้รีะบบการบรหิารความเสี-ยงที-
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที-มคีวามเสี-ยงสงูที-อาจเกดิการ
ทุจรติคอรรั์ปชั-นในการดําเนนิธรุกจิ มกีารประเมนิความเสี-ยง และกําหนดมาตรการการจัดการควบคุม
ความเสี-ยงที-ประเมนิได ้รวมถงึการเฝ้าตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามแผนการบรหิารความเสี-ยง 
 2. แนวปฏบิัตกิารกํากับดูแลเพื-อป้องกัน และตดิตามความเสี-ยงจากการทุจรติคอร์รัปชั-น  
บรษัิทฯ กําหนดแนวทางไวด้ังนี$ 
  2.1 จัดใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบควบคุมภายใน และการบรหิารความ
เสี-ยงที-ครอบคลุมระบบงานสําคัญต่าง ๆ เพื-อป้องกันและตดิตามความเสี-ยงจากการทุจรติคอรรั์ปชั-น 
รวมทั$งใหข้อ้เสนอแนะเกี-ยวกับแนวทางแกไ้ขที-เหมาะสม 
  2.2 จัดใหม้ชีอ่งทางรับแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการฝ่าฝืน การกระทําผดิกฎหมาย
หรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษัิทฯ โดยไดกํ้าหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลับของผูใ้หข้อ้มูล
หรอืแจง้เบาะแส รวมทั$งกําหนดมาตรการในการตรวจสอบเพื-อพสิจูนท์ราบขอ้เท็จจรงิ 
 3. การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามแนวทางป้องกันการมีส่วนเกี-ยวขอ้งกับการทุจริต
คอรรั์ปชั-น บรษัิทฯ กําหนดแนวทางไวด้ังนี$ 
  3.1 กําหนดใหสํ้านักตรวจสอบทําหนา้ที-ใหคํ้าแนะนําเกี-ยวกับการทุจรติคอร์รัปชั-น 
รวมถงึการตรวจสอบและประเมนิระบบควบคมุภายในตามแผนการตรวจประจําปีที-ไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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  3.2 กําหนดใหสํ้านักบรหิารความเสี-ยง ประเมนิความเสี-ยงจากการทจุรติและคอรรั์ปชั-น
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื-อง เพื-อใหก้ารนํามาตรการต่อตา้นทุจรติคอร์รัปชั-นไปปฏบิัตไิด ้
อย่างมปีระสทิธผิล และนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี-ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามลําดับ 
  3.3 หากขอ้มูลจากขอ้รอ้งเรียนหรือผลการตรวจสอบมหีลักฐานอันควรเชื-อไดว้่า มี
รายการหรอืการกระทําใดซึ-งอาจสง่ผลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน
ของบรษัิทฯ รวมถงึการฝ่าฝืนการกระทําที-ผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรุกจิ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานตอ่ไปยังคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื-อปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที-คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
 บรษัิทฯ กําหนดใหม้กีารสื-อสารนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั-นและการแจง้เบาะแส ผ่านสื-อทั$ง
ภายในและภายนอก เชน่ อเีมล อนิทราเน็ต เว็บไซตบ์รษัิทฯ รายงานประจําปี เป็นตน้ เพื-อใหผู้บ้รหิาร 
พนักงาน และคู่คา้รับทราบ และยดึถือปฏบิัตโิดยทั-วกัน นอกจากนี$ บรษัิทฯ ไดอ้บรมความรูใ้หก้ับ
ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดับตามโครงการ “องคก์รคุณธรรม” ตั $งแต่เดอืนกรกฎาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื-อสรา้งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดับในองคก์รมพีฤตกิรรมการทํางานที-ด ีสามารถนอ้มนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชปณธิานของพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร 
 
2.2 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัฯ 
 

 
 
2.3 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
 พลอากาศเอก สถติยพ์งษ์ สขุวมิล ประธานกรรมการ 
 พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ 
 พันตํารวจเอก ธรรมนธิ ิวนชิยถ์นอม รองประธานกรรมการ 
 พลอากาศโท ภักด ีแสง-ชโูต กรรมการ 
 พลเรอืเอก ปวติร รจุเิทศ กรรมการ 
 นายอวริทุธ ์วงศพ์ทุธพทัิกษ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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 นายมนตร ีมงคลสวสัดิ� กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนด 
  คา่ตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสงัคม 
 นายศักดิ� เอื$อชเูกยีรต ิ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายวรีะศักดิ� โตกะคณุะ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกจิกรรมเพื-อสงัคม 
 นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ดร.ชาญชยั มสุกินศิากร กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกจิกรรมเพื-อสงัคม 
 นางพรรณโสภติ ลขิติธรรมนติย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 นางสาวสภุาภรณ์ ตรแีสน กรรมการ 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ / กรรมการบรหิาร 

บทบาท หนา้ที- ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตระหนักถงึความสําคัญของบทบาท หนา้ที- และภาระความรับผดิชอบที-มตีอ่ผูถ้อื
หุน้ จงึปฏบิัตหินา้ที-ดว้ยความซื-อสตัย ์สจุรติ และระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ซึ-งหมายถงึ
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ โดยทําหนา้ที-พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื-องสําคัญเกี-ยวกับการ
ดําเนินงานของบรษัิทฯ เช่น การกําหนดวสิัยทัศน์และภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความ
เสี-ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั$งกํากับดูแลใหฝ่้ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที-
กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 คณะกรรมการไดจั้ดทํา “นโยบายการกํากับดูแลกจิการ” และ “จรรยาบรรณบรษัิทฯ” ไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อักษร และไดต้ดิตามใหม้ีการปฏบิัตติามอย่างจรงิจัง สมํ-าเสมอ พรอ้มทั$งเผยแพร่ใน
อนิทราเน็ตของบรษัิทฯ เพื-อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและผูเ้กี-ยวขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บทราบและ
เขา้ใจมาตรฐานดา้นจรยิธรรมที-บรษัิทฯ ใชใ้นการดําเนนิธรุกจิ เพื-อป้องกันมใิหเ้กดิความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์ คณะกรรมการของบรษัิทฯ จงึถอืเป็นเรื-องสําคัญที-จะดําเนนิการและดแูลมใิหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชนส์ว่น
ตน และหา้มมใิหก้รรมการประกอบธรุกจิที-แขง่ขนักับบรษัิทฯ ทั$งนี$ในการพจิารณาเขา้ทํารายการที-อาจ
มคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์ จะเป็นไปเพื-อผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และผูถ้ือหุน้โดยรวมเป็น
สําคัญ โดยที-ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไมม่สีว่นรว่มในการตัดสนิใจ 
 คณะกรรมการไดจั้ดใหม้ีสํานักตรวจสอบในโครงสรา้งองค์กร เพื-อเป็นเครื-องมือในการ
ปฏบิัตงิานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที-และความรับผดิชอบในการดูแล
กระบวนการจัดทําและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้น 
เป็นที-เชื-อถือได ้ดูแลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน [Internal Control] และการตรวจสอบ
ภายใน [Internal Audit] ที-เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ มีการตดิตามและประเมนิผลการควบคุม
ภายในและทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ปีละครั$ง โดยสํานัก
ตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบ เพื-อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยรวมตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งนอ้ยปีละ
หนึ-งครั$ง โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทกุครั$ง 

นอกจากนี$ บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดใหม้หีน่วยงานที-ทําหนา้ที-วเิคราะหแ์ละประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ของการดําเนนิธรุกจิทําการประมวลผลขอ้มลูที-มปีระโยชนแ์ละรายการผดิปกต ิเพื-อเป็นสญัญาณเตอืน
ภัยล่วงหนา้ [Early Warning System] พรอ้มทั$งไดจั้ดตั $ง “คณะกรรมการบรหิารความเสี-ยง” [Risk 
Management Committee] โดยมบีทบาทหนา้ที-ในการกําหนดและทบทวนนโยบายการบรหิารความ
เสี-ยง การประเมนิความเพยีงพอและประสทิธภิาพในการบรหิารความเสี-ยง การตดิตามสถานะความ
เสี-ยงและการเปลี-ยนแปลงความเสี-ยง การกํากับดแูลกจิกรรมโดยรวมของบรษัิทฯ ที-เกี-ยวขอ้งกับความ
เสี-ยง เพื-อทําใหม้ั-นใจวา่บรษัิทฯ สามารถดําเนนิกจิการภายใตน้โยบายการบรหิารความเสี-ยงที-กําหนด
ขึ$น และมกีารจัดเตรยีมแผนเพื-อบรรเทาความเสี-ยงในการรับมอืกรณีฉุกเฉนิ รวมถงึการรายงานสถานะ
ความเสี-ยงต่อที-ประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละหนึ-งครั$ง หรอืทุกครั$งที-มกีารเปลี-ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ 

คณะกรรมการมหีนา้ที-และความรับผดิชอบในการกําหนดกรอบการกํากับดูแลกจิการที-ด ีกล
ยุทธแ์ละนโยบายที-สําคัญดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีลไกในการควบคุม กํากับ ที-มปีระสทิธผิล และตดิตาม
ดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื-อง เพื-อดําเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส รับผดิชอบตอ่
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ภายใตห้ลักการกํากับดแูลกจิการที-ด ีและสรา้งคณุคา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสมใน
ระยะยาว 

บรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดขอบเขตอํานาจหนา้ที-และความรับผดิชอบของคณะกรรมการไวด้ังนี$ 
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 1. กําหนดทศิทาง นโยบาย และกลยทุธข์องบรษัิทฯ ซึ-งมรีายละเอยีดดังนี$ 
   1.1. กําหนดทศิทางและเป้าหมายเชงิกลยทุธใ์นภาพรวมของบรษัิทฯ รวมทั$งพจิารณา
อนุมัตนิโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบรษัิทฯ โดยกํากับดูแลใหบ้รษัิทฯ คํานึงถงึการ
ดําเนนิธรุกจิอยา่งยั-งยนื และหลกีเลี-ยงการรับความเสี-ยงที-เกนิกวา่ระดับความเสี-ยงที-ยอมรับได ้
   1.2. กํากับดแูลใหบ้รษัิทฯ มนีโยบายการดแูลความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ [Conflict 
of Interest] เพื-อป้องกันไมใ่หเ้กดิการกระทําเพื-อประโยชนส์ว่นตนหรอืพวกพอ้ง หรอืเกดิปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการไมคํ่านงึถงึความเสี-ยงที-สําคัญของบรษัิทฯ 
   1.3. กํากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการแจง้เบาะแสภายในองค์กร 
[Whistleblowing Policy and Procedure] ที-มปีระสทิธภิาพ เพื-อใหม้กีารสอดสอ่งดูแลและรายงาน
การกระทําที-อาจผดิกฎหมาย ขดัตอ่นโยบาย ระเบยีบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธรุกจิ 
   1.4. กํากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีารกําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และ
พนักงานในหน่วยงานที-ก่อใหเ้กดิความเสี-ยงที-สําคัญ [Major Risk-Taking Staff] อย่างเหมาะสม 
สะทอ้นวัตถุประสงคแ์ละความเสี-ยงของแต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถงึความมั-นคงในระยะยาวของ
บรษัิทฯ รวมถงึไมส่รา้งแรงจงูใจในการทําธรุกรรมที-กอ่ใหเ้กดิความเสี-ยงมากเกนิไปจนกระทบตอ่ความ
มั-นคงของบรษัิทฯ และผลประโยชนข์องผูเ้อาประกันภัย 
   1.5. กําหนดใหบ้ริษัทฯ มีบทบัญญัตเิกี-ยวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ 
จรยิธรรมของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน เพื-อยดึถอืเป็นแนวปฏบิัตภิายในบรษัิทฯ 
 2. กํากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีระบวนการ และกลไกในการควบคุม ตดิตามและตรวจสอบที-มี
ประสทิธผิล ซึ-งมรีายละเอยีดดังนี$ 
   2.1 กําหนดโครงสรา้งบรษัิทฯ ใหม้กีารแบง่แยกหนา้ที-ในการกํากับดแูลและการบรหิาร
จัดการ และกําหนดบทบาทหนา้ที-และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหาร และ
บคุลากรหลักในหน่วยงานควบคมุตา่ง ๆ อยา่งชัดเจน เพื-อใหม้กีารกํากับดแูลการบรหิารจัดการอย่าง
เหมาะสม 
   2.2 กํากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี-ยงและควบคุมภายในตามที-
กฎหมายกําหนด เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอ้นของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตอ้ง
ดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการบรหิารความเสี-ยงที-มปีระสทิธภิาพสามารถรองรับความเสี-ยงที-สําคัญ และ
ควบคุมความเสี-ยงใหอ้ยูใ่นระดับที-ยอมรับได ้รวมทั$งกํากับดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที-มปีระสทิธภิาพ 
   2.3 พจิารณาแต่งตั $งคณะกรรมการชุดย่อยที-เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความ
ซับซอ้นของธุรกจิ เพื-อช่วยสนับสนุนการทําหนา้ที-ของคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมถงึพจิารณาการ
เปลี-ยนแปลงองคป์ระกอบและการเปลี-ยนแปลงที-มนัียสําคัญต่อการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการชดุ
ย่อยทั$งนี$ ตอ้งพิจารณาแต่งตั $งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง และ
คณะกรรมการลงทุนเป็นอย่างนอ้ย โดยอาจพจิารณาแต่งตั $งคณะกรรมการชุดย่อยอื-น ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสมก็ได ้เช่น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการกํากับดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
   2.4 กํากับดแูลการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยครอบคลมุถงึเรื-อง ดังตอ่ไปนี$ 
    2.4.1 พจิารณาแตง่ตั $ง และถอดถอนบคุคลที-มคีวามเป็นอสิระเพื-อทําหนา้ที-เป็น
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯและกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
    2.4.2 กําหนดใหผู้ส้อบบัญชีจัดทํารายงาน [Management Letter] และ
ขอ้คดิเห็นจากผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ เสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทฯ 
    2.4.3 จัดใหม้ีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เป็นประจําอย่างนอ้ยปีละหนึ-งครั$ง โดยไม่มี
ผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชมุดว้ยทั$งนี$ ในกระบวนการพจิารณาแตง่ตั $งผูส้อบบัญช ีตอ้งพจิารณาผูส้อบบัญชี
ที-มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี-ยวกับธรุกจิประกันภัย การประเมนิมลูคา่สํารองประกันภัย และการดําเนนิธรุกจิ
ประกันภัยเป็นอย่างนอ้ย และควรเป็นผูส้อบบัญชตีามรายชื-อที-ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ป็นสําคัญ 
    2.4.4 กํากับดูแลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เป็นประจําทุกปี เพื-อใหม้ั-นใจไดว้า่ คณะกรรมการยังคงสามารถปฏบิัตหินา้ที-ตามบทบาทหนา้ที-ความ
รับผดิชอบที-ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ทั$งนี$อาจกําหนดใหก้ารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
เป็นในรปูแบบของกรรมการองคร์วมทั$งคณะ หรอืกรรมการเป็นรายบคุคลก็ได ้
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    2.4.5 กํากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูดา้นการกํากับดแูลกจิการที-ดี
ตอ่สาธารณะ 
    2.4.6 กํากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีระบวนการจัดทํารายงานทางการเงนิที-ถูกตอ้ง
และน่าเชื-อถือ และเปิดเผยขอ้มูลสําคัญต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและ
หน่วยงานกํากับตามกฎหมายและมาตรฐานที-เกี-ยวขอ้ง 
 3. ตดิตามกํากับดแูลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื-อง ซึ-งมรีายละเอยีดดังนี$ 
   3.1 กํากับดูแลใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ และระเบยีบต่าง ๆ ที-เกี-ยวขอ้งกับ
การดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
   3.2 กํากับดูแลและตดิตามการดําเนินงานของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์และ
นโยบายที-กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
   3.3 กํากับดแูลใหบ้รษัิทฯ มเีงนิกองทุนที-มั-นคงและเพยีงพอรองรับการดําเนนิธรุกจิทั$ง
ในปัจจบุันและอนาคตและตดิตามฐานะเงนิกองทนุอยา่งสมํ-าเสมอ รวมถงึมกีระบวนการหรอืเครื-องมอืที-
ใชด้แูลความเพยีงพอของเงนิกองทนุใหอ้ยูใ่นระดับที-มั-นคง 
   3.4 กํากับดูแลใหผู้บ้รหิารรายงานเรื-องที-สําคัญของบรษัิทฯ และมกีระบวนการในการ
รายงานขอ้มลู เพื-อใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บขอ้มลูอยา่งเพยีงพอที-จะปฏบิัตติามอํานาจ หนา้ที- 
และความรับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
   3.5 กํากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีการปฏบิัตติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีการกําหนด
ขั $นตอนหรอืกระบวนการในการเสนอขายและชดใชเ้งนิคา่สนิไหมทดแทนตามสัญญาอยา่งชัดเจน ไม่
กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผดิของลกูคา้ 
   3.6 กํากับดูแลใหม้กีารจัดทํานโยบายและแนวปฏบิัตกิารตอ่ตา้นทุจรติและคอรรั์ปชั-น 
รวมถงึใหก้ารยอมรับและปฏบิัตติามนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชั-นของบรษัิทฯ 
  
 คณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ  
 นางจฑุาทพิย ์ศริมิาจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 1 
 นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
 นายสมบัต ิตันจาตรุนต ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 3 
 นางเอมอร จริเสาวภาคย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายรับประกันภัย 
 นายอรยิะ จักรานุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 2 
  รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 1 
 นายมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
 นางสาวฉันทัส ตงเจรญิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสารสนเทศ 
 บทบาทหนา้ที-ความรับผดิชอบ 
 1. นํากลยทุธแ์ละนโยบายในการดําเนนิธรุกจิที-คณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดไปปฏบิัตอิยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยคํานงึถงึการสรา้งมลูคา่ในระยะยาวและการดําเนนิธรุกจิอยา่งยั-งยนืของบรษัิทฯ 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และดําเนินการใหบ้รษัิทฯ มกีารบรหิารจัดการความเสี-ยง มรีะบบการ
ควบคุมภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิัตติามกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมกีาร
ปฏบิัตติอ่ผูเ้อาประกันภัยอยา่งเป็นธรรม 

3. มกีารรายงานขอ้มูลที-สําคัญเกี-ยวกับผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ ระดับความเสี-ยงของ
บรษัิทฯ และผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และ
ทันเวลา เพื-อใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถกํากับดูแลและตดิตามผลการดําเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 4. กําหนดโครงสรา้งสายการบังคับบัญชาหรอืสายการรายงานที-เหมาะสม รวมถงึการกําหนด
หนา้ที-ความรับผดิชอบของแตล่ะหน่วยงานภายใตส้ายการบังคับบัญชานั$นอยา่งชัดเจน ใหเ้อื$อตอ่การ
บรหิารจัดการความเสี-ยง และการกํากับ ควบคมุ ตรวจสอบ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ มีวัฒนธรรมการบรหิารความเสี-ยง ดูแลและควบคุมความเสี-ยงของ  
บรษัิทฯ ใหอ้ยู่ในระดับความเสี-ยงที-ยอมรับได ้[Risk Appetite] ตามที-คณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนด 
รวมทั$งสื-อสารใหพ้นักงานทุกคนในบรษัิทฯ เขา้ใจและตระหนักถงึความสําคัญของนโยบายการบรหิาร
ความเสี-ยงของบรษัิทฯ 

6. จัดใหม้ีการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารเป็นประจําทุกปี โดยเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายที-คณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดไว ้และรายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
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7. ตอ้งไม่ปฏิบัตหินา้ที-เป็นพนักงานเต็มเวลาที-องค์กรอื-น เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ 
พจิารณาแลว้เห็นวา่การปฏบิัตหินา้ที-เต็มเวลาที-องคก์รอื-นนั$นไม่สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิัตหินา้ที-ใหบ้รษัิทฯ 

 
2.4 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 
 2.4.1 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพื(อสงัคม 

นายมนตร ีมงคลสวสัดิ� ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรม
เพื-อสงัคม 

ดร.ชาญชยั มสุกินศิากร กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสงัคม 
นายวรีะศักดิ� โตกะคณุะ กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสงัคม 
ขอบเขตอํานาจหนา้ที- 

 1. กําหนดหลักเกณฑค์ณุสมบัตแิละวธิกีารสรรหากรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ยเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯพจิารณา 

2. พจิารณาสรรหาผูท้ี-มคีณุสมบัตเิหมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแตง่ตั $งในกรณี
ตําแหน่งกรรมการวา่งลงจากเหตอุื-นที-ไมใ่ชก่ารพน้ตําแหน่งตามวาระ 

3. พจิารณาสรรหาผูท้ี-มคีุณสมบัตเิหมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาเพื-อเสนอใหผู้ ้
ถอืหุน้อนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในกรณีตําแหน่งกรรมการวา่งลง เนื-องจากพน้จากตําแหน่ง
ตามวาระ 

4. พิจารณาโครงสรา้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื-นแก่
คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ และกรรมการผูจั้ดการจนถงึผูบ้รหิารระดับ 10 

5. พจิารณากรอบวงเงนิงบประมาณขึ$นคา่จา้ง และการจ่ายเงนิรางวัลประจําปีของพนักงานทั$ง
บรษัิทฯ รวมทั$งค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื-นแก่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

6. กจิกรรมเพื-อสงัคม และเรื-องอื-น ๆ ตามที-คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
  

2.4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายศักดิ� เอื$อชเูกยีรต ิ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ กรรมการตรวจสอบ 
 นางพรรณโสภติ ลขิติธรรมนติย ์ กรรมการตรวจสอบ 
 ขอบเขตอํานาจหนา้ที- 
 1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิที-มคีวามสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เชื-อถอืได ้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูที-สําคัญโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชทีี-รับรองโดยทั-วไป 

2. พิจารณาคัดเลือกและกําหนดค่าตอบแทน ผูส้อบบัญชีของบริษัท เพื-อ เสนอให ้
คณะกรรมการของบรษัิทฯ พจิารณาและไดรั้บการอนุมัตจิากที-ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

3. กํากับดแูลสอบทานการบรหิารงาน ของหน่วยงานตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
สอดคลอ้งกับหลักการกํากับดแูลกจิการที-ด ี

4. กํากับดแูลสอบทานใหม้รีะบบงานบรหิารจัดการความเสี-ยงที-เพยีงพอ 
5. สอบทานและใหก้ารสนับสนุนใหม้ีการควบคุมภายในที-มีคุณภาพ และแสดงความเห็น

ประกอบรายงานผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยรวมตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
6. กํากับและใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายในที-มอีสิระในการทํางาน 
7. พจิารณาและทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
8. กํากับดูแลสอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสั-งต่าง ๆ ที-

เกี-ยวขอ้งกับการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
9. กํากับดแูลสอบทานใหม้กีารปฏบิัตติามนโยบายการกํากับดแูลกจิการที-ด ีและจรยิธรรมธรุกจิ

อยา่งเหมาะสม 
10. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มนีโยบาย กระบวนการและมาตรการในการต่อตา้นการทุจรติตาม

แนวทางของหน่วยงานกํากับดแูลอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื-อใหม้ั-นใจไดว้า่ บรษัิทฯ มี
ระบบงานตา่ง ๆ ในการตอ่ตา้นการทจุรติตามขอ้กําหนดของ “โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” 

11. พิจารณา แต่งตั $ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และร่วมประเมินผลการปฏิบัต ิงานของหัวหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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12. พจิารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั$งผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
และผูต้รวจสอบภายใน และมีการตดิตามว่าทางผูเ้กี-ยวขอ้งไดม้ีการดําเนินการแกไ้ขปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะอยา่งเหมาะสมและภายในระยะเวลาที-รับได ้

13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกพนักงานและผูบ้รหิารทุกระดับ มารายงาน นําเสนอ
ขอ้มลู รว่มประชมุ หรอืจัดสง่เอกสารที-เห็นวา่เกี-ยวขอ้งและจําเป็น 

14. ทบทวนแกไ้ขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมและทันสมัยอยู่
เสมอ และนําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตกิารเปลี-ยนแปลง 

15. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลและความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื-อเปิดเผยในรายงานประจําปีของบรษัิทฯ 

16. ในกรณีที-มเีหตจํุาเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิหรอืวา่จา้งผูช้ํานาญการมาเป็น
ที-ปรกึษาได ้

17. ปฏบิัตงิานหรอืกจิกรรมอื-นใดตามที-คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายให ้
  

2.4.3 คณะกรรมการบรหิาร 
 นายอวริทุธ ์วงศพ์ทุธพทัิกษ์  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ 
 ขอบเขตอํานาจหนา้ที- 
 มหีนา้ที-บรหิารงานภายใตข้อบเขตอํานาจหนา้ที-ที-ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ซึ-งบัญญัตไิวอ้ย่างชัดเจนในคู่มอื “อํานาจดําเนินการ” อันเป็นขอ้กําหนดเกี-ยวกับการกระจายความ
รับผดิชอบและอํานาจหนา้ที-ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ไปสู่คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่าย
บรหิารในระดับรองลงมา 
 
 2.4.4 คณะกรรมการลงทนุ 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ ประธานคณะกรรมการลงทนุ / กรรมการผูจั้ดการ 
 นายมงคล สนองศรยีคุล  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
      ผูอํ้านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 
 นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
 นายอรยิะ จักรานุรักษ์   ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 2 
 นายพงศธร ธนานุรักษ์วงศ ์  ผูอํ้านวยการฝ่ายธรุกจิลกูคา้รายยอ่ย 
 ขอบเขตอํานาจหนา้ที- 
 1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื-อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัต ิ
 2. จัดทําแผนการลงทุนของบรษัิทฯ ที-สอดคลอ้งกับกรอบนโยบายการลงทุน เพื-อเสนอคณะ
กรรมการบรหิารพจิารณาอนุมัต ิ
 3. กํากับดูแลการลงทุนของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการ
บรหิารความเสี-ยงรวม ระเบยีบวธิปีฏบิัตเิกี-ยวกับการลงทนุ และขอ้กําหนดของกฎหมายที-เกี-ยวขอ้ง 
 4. บรหิารเงนิลงทุนตามแผนการลงทุนและสอดคลอ้งกับกรอบนโยบายการลงทุน ที-ไดรั้บ
อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
 5. รายงานผลการลงทนุใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบอยา่งสมํ-าเสมอ 
 6. กํากับดแูลระบบงาน บคุลากร และขอ้มลูที-ใชป้ระกอบการลงทนุของบรษัิทฯ ใหเ้พยีงพอตอ่
การดําเนนิงาน 
 
 2.4.5  คณะกรรมการบรหิารความเสี(ยง 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี-ยง 
  กรรมการผูจั้ดการ 
 นางจฑุาทพิย ์ศริมิาจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 1 
 นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
 นายสมบัต ิตันจาตรุนต ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 3 
 นางเอมอร จริเสาวภาคย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายรับประกันภัย 
 นายอรยิะ จักรานุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 2 
  รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 1 
 นายมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
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 นางสาวฉันทัส ตงเจรญิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสารสนเทศ 
 นายนพดล จ.จติตเ์จรญิชยั ผูอํ้านวยการสํานักบรหิารความเสี-ยง 

ขอบเขตอํานาจหนา้ที- 
 1. กําหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี-ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื-อ
พจิารณาอนุมัต ิโดยตอ้งครอบคลมุความเสี-ยงที-สําคัญอยา่งนอ้ยตามที-ระบไุวใ้นประกาศ คปภ. 
 2. ประเมนิความเพยีงพอและประสทิธภิาพในการบรหิารความเสี-ยงของบรษัิทฯ 
 3. จัดใหม้กีารประชมุเป็นประจําอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื-อตดิตามสถานะความเสี-ยง และการ
เปลี-ยนแปลงของบรษัิทฯ รวมถงึตดิตามความคบืหนา้ในการบรหิารความเสี-ยง และใหข้อ้เสนอแนะใน
สิ-งที-ตอ้งดําเนนิการปรับปรุงแกไ้ข เพื-อใหส้อดคลอ้งกับกรอบการบรหิารความเสี-ยง และนโยบายการ
บรหิารความเสี-ยงที-กําหนด ตามความเหมาะสม และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบอยา่งนอ้ย
ไตรมาสละหนึ-งครั$ง 
 4. กํากับดแูลกจิกรรมโดยรวมของบรษัิทฯ ที-เกี-ยวขอ้งกับความเสี-ยง 

5. ทําใหม้ั-นใจวา่ บรษัิทฯ ดําเนนิกจิการภายใตน้โยบายการบรหิารความเสี-ยง 
 6. จัดเตรยีมแผนบรรเทาความเสี-ยงเพื-อรับมอืกับความเสี-ยงกรณีฉุกเฉนิ 

7. กําหนดวัตถุประสงค ์อํานาจหนา้ที- และความรับผดิชอบของหน่วยงานบรหิารความเสี-ยง 
รวมถงึการแตง่ตั $งหัวหนา้หน่วยงานบรหิารความเสี-ยง 
 
 2.4.6 คณะกรรมการสนิไหมทดแทน 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ ประธานคณะกรรมการสนิไหมทดแทน 
  กรรมการผูจั้ดการ 
 นายอรยิะ จักรานุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 2 
  รักษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 1 
 นางเอมอร จริเสาวภาคย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายรับประกันภัย 
 นางจฑุาทพิย ์ศริมิาจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 1 
 นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
 นายสมบัต ิตันจาตรุนต ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 3 
 นายมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
 นางสาวฉันทัส ตงเจรญิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสารสนเทศ 
 นายปราโมทย ์สวา่งแจง้ ผูอํ้านวยการฝ่ายสนิไหมทั-วไป 
 ขอบเขตอํานาจหนา้ที- 
 1. กําหนดกลยทุธก์ารบรหิารงานสนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ 
 2. พจิารณาอนุมัตสินิไหมทดแทนที-ไมช่ัดเจนและคลมุเครอืดา้นการตคีวามตามเงื-อนไขความ
คุม้ครองของกรมธรรมป์ระเภทตา่ง ๆ 
 3. บรหิารจัดการความเสี-ยงที-เกี-ยวขอ้งกับงานสนิไหมทดแทนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
บรหิารความเสี-ยงของบรษัิทฯ 
 4. ดแูลในเรื-องธรรมาภบิาล ความโปรง่ใส และป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี-เกี-ยวกับ
ธรุกรรมการบรหิารงานสนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ 
 5. ดแูลใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื-อนไขที-กําหนดตามประกาศ 
 6. พิจารณาชี$ขาดเรื-องรอ้งเรียนเกี-ยวกับการชดใชเ้งนิหรือค่าสนิไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยที-มคีวามยุง่ยากซบัซอ้นหรอืมมีลูคา่ความเสยีหายสงู 
 
2.5 การสรรหาและการแตง่ต ัWงกรรมการ กรรมการอสิระ และผูบ้รหิาร  
 
 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการสรรหากรรมการ 
 1. การจัดใหม้คีณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนนิการโดยมตทิี-ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครั$งที- 
1/2548 เมื-อวันที- 25 กุมภาพันธ ์2548 มบีทบาท หนา้ที- และความรับผดิชอบตามที-คณะกรรมการ
บรษัิทฯ มอบหมาย 
 2. การทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการ โดยดําเนนิการเป็นประจําทกุปีภายหลังการประชมุ
สามัญประจําปีผูถ้อืหุน้ เพื-อพจิารณาวา่โครงสรา้งของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสมกับการดําเนนิงาน
ในเชงิกลยทุธข์องบรษัิทฯ และเป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากับดแูลหรอืไม ่อยา่งไร รวมทั$ง
เสนอแนวทางในการปรับปรงุ และสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งดังกลา่ว 
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 3. การสรรหาผูท้ี-สมควรเสนอชื-อเป็นกรรมการ 
  3.1 พจิารณากลั-นกรองรายชื-อและประวตัขิองผูท้ี-จะเสนอชื-อเป็นกรรมการ และเสนอให ้
คณะกรรมการพจิารณา โดยกําหนดกรอบการสรรหาที-จะสรา้งความมั-นใจไดว้า่ผูท้ี-ไดรั้บการสรรหาจะ
สามารถปฏบิัตหินา้ที-ของกรรมการตามหลักสําคัญสองประการ คอื หลักความรอบคอบระมัดระวังและ
หลักความซื-อสตัยส์จุรติ  
  3.2 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื-อผูท้ี-สมควรเป็นกรรมการในที-ประชมุผูถ้อืหุน้ 
  3.3 กลั-นกรองและตรวจสอบรายชื-อผูท้ี-จะเสนอชื-อ/ไดรั้บการเสนอชื-อเป็นกรรมการใน
ขอ้ 3.1 และ 3.2 วา่มคีณุสมบัตติามที-หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งกําหนด ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ี-ถูกขึ$นบัญชดํีา หรอื
ถอดถอนจากบัญชรีายชื-อที-หน่วยงานที-เกี-ยวขอ้งจัดทําไว ้
 4. การเสนอชื-อกรรมการที-พน้วาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่ง จะมกีารนําเสนอขอ้มลูรายละเอยีดที-
จําเป็น ผลงานและประวตักิารเขา้รว่มประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณา 
 5. การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่โดยกอ่นการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการครั$งแรก รวมทั$งจัดสง่
เอกสารขอ้มลูที-สําคัญซึ-งกรรมการควรรับทราบ อาท ิขอ้กําหนดและกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งกับการปฏบิัต ิ
หนา้ที-กรรมการบรษัิทฯ ขอ้มลูเกี-ยวกับการประกอบธรุกจิ ลักษณะและประเภทอตุสาหกรรมที-บรษัิทฯ 
ดําเนนิงาน กําหนดการประชมุประจําปี ฯลฯ 
 หลักเกณฑค์ุณสมบัตขิองกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดกํ้าหนดหลักเกณฑค์ุณสมบัติ
ของกรรมการ ไวด้ังนี$ 
 คณุสมบัตทัิ-วไป 
 1. ไมม่คีณุสมบัตทิี-ขดัตอ่กฎหมายและขอ้กําหนดของหน่วยงานที-กํากับดแูลบรษัิทฯ 
 2. ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทฯ 
 คณุสมบัตเิฉพาะบคุคล 
 3. การศกึษา 
 4. ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ เกยีรตปิระวตัแิละผลงานอื-นๆ 
  4.1 ความรู ้ความสามารถ 
  4.2 ประสบการณ์ [ผูบ้รหิารสว่นราชการ ผูบ้รหิารองคก์รภาครัฐหรอืภาคเอกชนขนาด
ใหญ ่ผูบ้รหิารธรุกจิประกันภัย ผูบ้รหิารธรุกจิธนาคาร ที-ปรกึษาหรอืสมาชกิสมาคมวชิาชพีที-สําคัญ] 
  4.3 เกยีรตปิระวัตแิละผลงานอื-น ๆ [ประธานกรรมการ / กรรมการองคก์รชั $นนํา ที-ไดรั้บ
การประกาศเกยีรตคิณุและเป็นที-ยอมรับ] 
  4.4 ความเป็นผูนํ้าและความคดิในเชงิกลยทุธ ์
  4.5 ความสามารถที-จะอทุศิเวลาใหก้ับกจิการของบรษัิทฯ  
  4.6 การผา่นการอบรมจาก IOD 
 5. บคุลกิภาพและมนุษยสมัพันธ ์
 
2.6 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน [Remuneration Policy] 
 
 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม เป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการ และเสนอต่อที-ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื-อนําเสนอใหท้ี-ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิทั $งนี$ 
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดุย่อยทุกคณะ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมัตจิากที-ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยที-มหีนา้ที-และความรับผดิชอบมากขึ$น จะ
ไดรั้บคา่ตอบแทนมากขึ$นตามภาระหนา้ที-ที-ตอ้งปฏบิัต ิ
 ในการพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการนั$น คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ
กิจกรรมเพื-อสังคม จะพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที-กรรมการไดรั้บกับผลสํารวจการจ่าย
ค่าตอบแทนที-จัดทําขึ$นเป็นรายปีโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื-อใหเ้กิดความมั-นใจว่า
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการอยูใ่นระดับที-เหมาะสมและเปรยีบเทยีบไดก้ับอตุสาหกรรมประสบการณ์ 
ขอบเขตของบทบาทหนา้ที-และความรับผิดชอบ [Accountability and Responsibility] รวมถึง
ประโยชนท์ี-บรษัิทฯคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแตล่ะคน 

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบดว้ยเงนิรางวัลประจําปี และค่าตอบแทนรายเดอืน 
หรอืรายครั$งของการประชมุ ตามที-กําหนดไวส้ําหรับประเภทของคณะกรรมการชดุย่อย และตามที-ที-
ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัต ิซึ-งบรษัิทฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดผลตอบแทนที-กรรมการแต่ละคนไดรั้บ ใน
รายงานประจําปีเป็นประจําทกุปี 

ในสว่นของการพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ นั$น คณะกรรมการสรรหา 
กําหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื-อสังคม จะพจิารณาร่วมกับคณะกรรมการบรหิารซึ-งทําหนา้ที-
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ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารระดับสงูตั $งแตก่รรมการผูจั้ดการไปจนถงึผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 
ตามเกณฑบ์รรทัดฐานที-เป็นรปูธรรมและบง่ชี$ผลสําเร็จตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยาวซึ-งไดม้ี
การตกลงกันไวล้ว่งหนา้รว่มกัน 

นอกเหนือจากปัจจัยผลประเมินการปฏิบัต ิของผูบ้ริหารระดับสูงแต่ละรายแลว้ การจ่าย
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ จะพจิารณาควบคูไ่ปกับผลประกอบการประจําปีของบรษัิทฯ 
และอยู่ในระดับที-สามารถเปรยีบเทยีบไดก้ับการจ่ายของธุรกจิประเภทเดยีวกันที-มขีนาดของกจิการ
ใกลเ้คยีงกัน 
 
3. การบรหิารความเสี(ยงขององคก์ร [Enterprise Risk Management : ERM] และการ
บรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีWสนิ [Asset Liability Management : ALM] 
 
3.1 การบรหิารความเสี(ยงขององคก์ร [Enterprise Risk Management : ERM] 
 
 ธรุกจิประกันภัยเป็นธรุกจิที-ตอ้งเผชญิการเปลี-ยนแปลงตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นปัจจัยภายนอก 
เชน่ สภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืปัจจัยภายใน เชน่ การปรับเปลี-ยนกล
ยุทธก์ารดําเนนิงาน โครงสรา้งองคก์ร การบรหิารจัดการขอ้มูลประกอบกับกรรมการและผูบ้รหิารได ้
ตระหนักถงึความสําคัญในการบรหิารความเสี-ยง ซึ-งถอืเป็นองคป์ระกอบในการกา้วไปสูร่ะบบการกํากับ
ดูแลกจิการที-ด ีพรอ้มทั$งสรา้งมูลค่าเพิ-มใหก้ับผูท้ี-เกี-ยวขอ้ง ทั$งนี$องคก์รเชื-อมั-นว่า การบรหิารความ
เสี-ยงเป็นกระบวนการที-ช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที-ตั $งไว ้ขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ-งที-ไม่
คาดหวังที-อาจเกดิขึ$นทั$งดา้นผลกําไร การปฏบิัตงิาน และความเชื-อถอืจากผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี เป็นการป้องกันความเสยีหายตอ่ทรัพยากรองคก์ร ตอบสนองตอ่การเปลี-ยนแปลงทางธรุกจิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ มีระบบจัดการและควบคุมที-ดีตามที-สํานักงาน คปภ. กําหนด รวมทั$งเพิ-มระดับการ
แข่งขันและสนับสนุนความยั-งยนืขององคก์ร ดังนั$นคณะกรรมการบรหิารความเสี-ยง จงึไดกํ้าหนด
นโยบายขึ$นเพื-อเป็นแนวทางในการบรหิารจัดการความเสี-ยงของบรษัิทฯ 
 แนวทางในการบรหิารความเสี-ยง 
 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด [มหาชน] ไดกํ้าหนดแนวทางบริหารความเสี-ยง โดยใช ้
เครื-องมอืดัชนชีี$วดัความเสี-ยง [Key Risk Indicators : KRI] ในการตดิตามและรายงาน โดยกําหนดให ้
ครอบคลมุ “ขอบเขตการบรหิารความเสี-ยงและกจิกรรมหลัก” ตามประกาศที-สํานักงาน คปภ. กําหนด 
นอกจากนี$ตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที-บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองจาก 
บรษัิท ทูฟ นอร์ด [ประเทศไทย] จํากัด ตามขอ้กําหนด บรษัิทฯ ตอ้งมกีารบรหิารความเสี-ยง โดย
พจิารณาถงึระดับหน่วยงานและ Process การปฏบิัตงิานหรือ Procedure เพื-อสรา้งความตระหนัก
ใหก้ับผูบ้รหิารและพนักงานใหค้วามสําคัญในการบรหิารความเสี-ยงถงึระดับปฏบิัตงิานรวมถงึกําหนดให ้
มกีารรายงานความเสี-ยงดา้นตา่ง ๆ  ในการประชมุสายงาน คณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื-อบูรณาการกระบวนการในการบรหิารจัดการความเสี-ยงของบรษัิทฯ ใหม้ี
ความยั-งยนืทั-วทั $งองคก์ร 
 ระดับความเสี-ยงที-ยอมรับได ้
 บรษัิทฯ ไดม้กีารกําหนดระดับความเสี-ยงที-ยอมรับได ้โดยพจิารณาความเสี-ยงในแต่ละปีที-
บรษัิทฯ เผชญิอยู่ ทั $งนี$ระดับความเสี-ยงที-ยอมรับได ้บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดแนวทางการป้องกันและ
บรรเทาความเสี-ยงจากการดําเนินงานของบรษัิทฯ โดยบรหิารความเสี-ยงใหอ้ยู่ในระดับที-ยอมรับได ้
[Risk Appetite] หรอืเบี-ยงเบนไมเ่กนิกวา่ระดับที-องคก์รยอมรับ [Risk Tolerance] และเพื-อหลกีเลี-ยง
ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีที-อาจเกดิขึ$น บรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดดัชนีชี$วัดความเสี-ยงในทุกประเภท
ความเสี-ยงที-ครอบคลุมตามขอ้กําหนดของ คปภ. โดยมอบหมายใหห้น่วยงานที-เกี-ยวขอ้ง [Risk 
Owner] ดําเนนิการทบทวน ประเมนิความเสี-ยง ตดิตาม วเิคราะห ์และกําหนดมาตรการบรหิารจัดการ
ความเสี-ยงใหอ้ยู่ในระดับที-ยอมรับไดอ้ย่างสมํ-าเสมอ รวมถงึการรายงานไปยังคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี-ยงตามที-กําหนด 
 การตดิตามความเสี-ยงและดัชนชีี$วดัความเสี-ยง [Key Risk Indicators : KRI] 
 1. บรษัิทฯ กําหนดใหม้กีารตดิตามความเสี-ยงตามประกาศของสํานักงาน คปภ. ตามบทบาท
หนา้ที-ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ที-บรษัิทฯ กําหนดขึ$น 
 2. บรษัิทฯ กําหนดใหม้กีารจัดทําดัชนชีี$วดัความเสี-ยง เพื-อประโยชนด์ังนี$ 
  2.1 ใชใ้นการพจิารณาทศิทางของความเสี-ยงวา่มแีนวโนม้เพิ-มขึ$นหรอืลดลง 
  2.2 เป็นสญัญาณเตอืน [Early Warning] เพื-อนําไปสูก่ารคน้หาสาเหตแุละปรับปรงุ 
  2.3 ใชส้นับสนุนการวดัความเสี-ยงเชงิปรมิาณและกจิกรรมการควบคมุภายใน 
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  2.4 แสดงถงึความสมัพันธข์องการจัดการความเสี-ยงในดา้นตา่งๆ ขององคก์ร 
 3. บริษัทฯ กําหนดใหม้ีการทบทวนดัชนีชี$วัดความเสี-ยงทุกปี และกําหนดใหม้ีระเบียบ
ปฏบิัตงิาน [Procedure] เรื-อง การบรหิารจัดการความเสี-ยง ตามระบบบรหิารงานคุณภาพ [Quality 
Management System] ISO 9001 เพื-อใชใ้นการตดิตามความเสี-ยงและดัชนชีี$วดัความเสี-ยงใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของสํานักงาน คปภ. 
 
3.2 การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีWสนิ [Asset Liability Management : ALM] 
 
 บรษัิทฯ ไดม้กีารจัดทํา Technical Reserve โดยจะกําหนดค่าที-ไดล้งในตารางสรุปค่าดัชนี 
ชี$วัดความเสี-ยงรายไตรมาส ซึ-งเป็นความสมัพันธก์ันระหวา่งสนิทรัพยล์งทนุตอ่หนี$สนิสทุธขิองบรษัิทฯ 
แบง่ตามระยะเวลาเมื-อครบกําหนด 
 มาตรการป้องกันการขาดทนุอยา่งสําคัญที-อาจจะเกดิจากการตอ้งขายสนิทรัพยล์งทนุในชว่งที-
สภาวะตลาดไม่เอื$ออํานวย บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดเป็นนโยบายการลงทุนเพื-อใหเ้งนิลงทุนของบรษัิทฯ 
เป็นการลงทุนในสนิทรัพย์ที-มีคุณภาพดี ซึ-งไดกํ้าหนดหลักเกณฑ์ไวใ้นนโยบายการลงทุน ไดแ้ก่ 
อันดับความน่าเชื-อถอื [Credit rating] ผลการประกอบการยอ้นหลังและการจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ 
 นอกจากนี$บรษัิทฯ มกีารตดิตามภาวะแวดลอ้มที-อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของเงนิลงทุนอย่าง
สมํ-าเสมอ โดยไดร้ายงานมูลค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนต่อผูบ้รหิารเป็นประจําทุกเดอืน ซึ-ง
บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดหลักเกณฑก์ารพจิารณาและการดําเนนิการ หากเกดิเหตุการณ์ที-มผีลกระทบต่อ
มลูคา่และผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุของบรษัิทฯ ดว้ยเชน่กัน 
 

 
รายการ 

[หน่วย : ลา้นบาท] 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ 
สนิทรัพยล์งทนุ 
[Total Investment Assets] 

5,117.11 5,848.60 5,029.79 5,302.24 

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง 
[Total Liquid Assets] 

5,276.35 5,754.62 5,092.47 5,214.77 

หนี$สนิรวม 5,333.79 5,240.43 8,355.82 9,045.90 
หนี$สนิตามสญัญาประกันภัย 3,553.58 3,462.53 6,413.82 7,106.68 
หมายเหต ุ
๐ ราคาบัญช ีหมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี$สนิที-ประเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
๐ ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี$สนิที-ประเมนิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิ
การประกอบธุรกจิประกันภัย วา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี$สนิของบรษัิทประกันวนิาศภัย 
เพื-อวัตถุประสงคห์ลักในการกํากับความมั-นคงทางการเงนิของบรษัิทประกันภัย และเพื-อใหม้ั-นใจว่า
บรษัิทมคีวามสามารถในการจา่ยผลประโยชนต์ามสญัญาประกันภัยไดอ้ยา่งครบถว้นแกผู่เ้อาประกันภัย 
 
4. ความเสี(ยงจากการรบัประกนัภยัที(สามารถคาดการณ์ไดแ้ละมนียัสาํคญัอนัอาจมผีลกระทบ
ตอ่ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ การบรหิารจดัการประกนัภยัตอ่ ความเชื(อมโยงของเงนิกองทุน
และความเสี(ยงจากการรบัประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรบัประกนัภยั  
 
 ความเสี-ยงจากการรับประกันภัย เป็นความเสี-ยงที-เกดิขึ$นจากการที-บรษัิทฯ มภีาระผูกพันต่อ 
ผูเ้อาประกันภัย โดยกําหนดเบี$ยประกันภัยไมส่อดคลอ้งกับความเสยีหายที-เกดิขึ$นจรงิหรอืจํานวนและ
ความรนุแรงของความเสยีหายนั$นมากกวา่สมมตฐิานการพจิารณารับประกันภัย รวมถงึการรับประกันภัย
เกดิการกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ-งมากเกนิไป ทั$งนี$ความเสี-ยงอาจมาจากที-บรษัิทฯ พจิารณารับ
ความเสี-ยงภัยไวเ้องมากเกนิควร และมกีารเอาประกันภัยต่อที-ไม่เพยีงพอจนส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงนิ เพื-อลดความเสี-ยงดังกล่าว บรษัิทฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี-ยง
จากการรับประกันภัยและการจัดสรรประกันภัยตอ่ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการประกันภัย 
คณะกรรมการบรหิารความเสี-ยง และคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกําหนดกจิกรรมที-สําคัญดังนี$ 
 1. กําหนดนโยบายและขดีความสามารถในการรับประกันภัย [Underwriting Capacity and 
Underwriting Guideline] โดยกําหนดเงื-อนไขรับประกันภัยที-เหมาะสมสําหรับการรับประกันภัยแตล่ะ
ประเภท รวมถงึจํานวนเงนิที-สามารถรับเสี-ยงภัยไวเ้อง [Retention] ซึ-งบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาจากผลการ
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วเิคราะห ์Portfolio การคาดการณ์แนวโนม้ตลาด และการตดิตามขอ้มลูความเสี-ยงตอ่ภัยพบิัตติา่ง ๆ ที-
เป็นปัจจบุัน ภายใตข้อ้กําหนดจํานวนเงนิที-รับเสี-ยงภัยไวเ้องตอ้งไมเ่กนิ 10% ของเงนิกองทนุบรษัิทฯ 
 2. จัดทํากลยทุธก์ารบรหิารการประกันภัยตอ่ ซึ-งเป็นไปตามเงื-อนไข ขอ้กําหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย เรื-อง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื-อนไขใน
การประกันภัยตอ่ของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2561 โดยไดกํ้าหนดโครงสรา้งและรูปแบบการจัด
ประกันภัยตอ่ที-เหมาะสม รวมถงึกระบวนการบรหิารงานดา้นประกันภัยตอ่ ไดแ้ก ่
  2.1 กรณีทุนประกันภัยสูง บริษัทฯ มีการจัดทําประกันภัยต่อตามสัญญา [Treaty 
Reinsurance] และประกันภัยตอ่แบบเฉพาะราย [Facultative Reinsurance] 
  2.2 ในสว่นของการรับเสี-ยงภัยไวเ้อง [Retention] บรษัิทฯ มกีารจัดทําประกันภัยตอ่
แบบไมเ่ป็นสดัสว่น [Excess of Loss] 
  2.3 กําหนด Rating สําหรับบรษัิทประกันภัยตอ่ซึ-งตอ้งไมตํ่-ากวา่ A- และมกีารตดิตาม
ความมั-นคงทางการเงนิอยา่งตอ่เนื-อง 
  2.4 กําหนดสัดสว่นและพจิารณาความสามารถในการชําระหนี$ของบรษัิทประกันภัยต่อ 
[Reinsurance Management Strategy] 
 3. การบรหิารสัดสว่นการรับประกันภัยและการกระจกุตัวของภัย [Concentration Risk] ในการ
ควบคมุความเสี-ยงดา้นการกระจุกตัวของภัยนั$น บรษัิทฯ ไดก้ระจายสัดสว่นการรับประกันภัยออกไปใน
หลายผลติภัณฑ ์ตามที-ปรากฏในตารางขอ้ 1.4 สําหรับการรับประกันภัยผลติภัณฑต์่าง ๆ ไดก้ระจาย
ไปในหลายพื$นที-ทั-วประเทศ อันจะเป็นการลดความเสี-ยงภัยในทางภมูศิาสตร ์ผา่นชอ่งทางจําหน่ายที-
หลากหลาย ไดแ้ก ่ตัวแทนประกันภัย นายหนา้ประกันภัย รวมถงึจําหน่ายตรงแกผู่เ้อาประกันภัย 
 4. การบรหิารความเสี-ยงจากมหันตภัยทางธรรมชาต ิ[Catastrophe] ประเทศไทยมโีอกาสเกดิ
ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิซึ-งอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ จงึกําหนดทนุประกันภัยสงูสดุ
ในแต่ละภัยที-สามารถรับความเสี-ยงภัยได ้โดยปรับเปลี-ยนตามสถานการณ์ความเสี-ยงภัยที-เกดิขึ$น 
รวมถงึวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ความรุนแรงและมูลค่าความเสยีหายโดยใช ้Catastrophe Modelling 
ร่วมกับบรษัิทฯ นายหนา้ประกันภัยต่อเป็นประจําทุกปี เพื-อใหส้ามารถจัดทําสัญญาประกันภัยต่อได ้
อยา่งเหมาะสม อันจะเป็นการป้องกันความเสี-ยงภัยสว่นที-เกนิกวา่ที-บรษัิทฯ รับความเสี-ยงภัยไวเ้อง 
 ทั $งนี$บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญในการบรหิารจัดการทุกกจิกรรมขา้งตน้ เพื-อใหก้ระบวนการ
บรหิารความเสี-ยงจากการรับประกันภัยนั$นเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ ซึ-งจะ
ชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถลดผลกระทบที-อาจเกดิขึ$น และทําใหธ้รุกจิสามารถดําเนนิตอ่ไปไดอ้ยา่งยั-งยนื 
 

รายการ หน่วย : ลา้นบาท 
สํารองประกันภัยสว่นที-เรยีกคนืจากบรษัิทประกันภัยตอ่ 1,156.61 
เงนิคา้งรับจากการประกันภัยตอ่ 171.40 
เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ 0.00 
 
5. มลูคา่ วธิกีาร และสมมตฐิานในการประเมนิหนีWสนิจากสญัญาประกนัภยั  
 
 วธิกีารและสมมตฐิานในการประเมนิหนี$สนิจากสัญญาประกันภัยนั$น บรษัิทฯ ดําเนินการตาม
แนวทางปฏบิัตทิางคณิตศาสตร์ประกันภัย เกี-ยวกับการประเมนิมูลค่าภาระผูกพันตามกรมธรรม์
ประกันภัยสําหรับการดํารงเงนิกองทนุตามระดับความเสี-ยง ตามลงิกด์า้นลา่ง 
 http://www.oic.or.th/sites/default/files/3628-4993-0.pdf 
 โดยวธิกีารประเมนิสํารองคา่สนิไหมทดแทนนั$น สามารถดไูดจ้าก “จดหมายขา่ว IPRB” ฉบับที- 
6 เดอืนมกราคม-มนีาคม 2550 หนา้ที- 7-14 ตามลงิกด์า้นลา่ง 
 https://www.tgia.org/upload/book_file/91/book_file91.pdf 
 หนี$สนิจากสัญญาประกันภัยในปี 2562 สามารถดไูดท้ี-หมายเหตปุระกอบงบการเงนิในรายงาน
ประจําปีตามลงิกด์า้นลา่ง ที-หนา้ 98-103 ขอ้ 17 
 https://www.deves.co.th/media/1723/รายงานประจําป-2562.pdf 
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รายการ 
[หน่วย : ลา้นบาท] 

ปี 2562 ปี 2561 
ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ 

หนี$สนิจากสญัญาประกันภัย 
   ๐ สํารองเบี$ยประกันภัยที-ยังไมถ่อื
เป็นรายได ้[Premium Liabilities] 

2,357.40 2,109.15 2,320.12 2,091.24 

   ๐ สํารองคา่สนิไหมทดแทน 
[Claim Liabilities] 

1,196.18 1,353.38 4,093.70 5,015.44 

หมายเหต ุ
๐ ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี$สนิจากสัญญาประกันภัยที-ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงคห์ลักเพื-อใหนั้กลงทุนผูว้เิคราะหท์างการเงนิเขา้ใจถงึมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนี$สนิ
จากสัญญาประกันภัยที-เป็นที-ยอมรับตามหลักการทางบัญชใีนประเทศไทย ซึ-งมูลค่าดังกล่าวจะตอ้ง
ผา่นการรับรองจากผูส้อบบัญชอีนุญาตแลว้ 
๐ ราคาประเมนิ หมายถงึ มลูคา่หนี$สนิจากสญัญาประกันภัย ที-ประเมนิตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี$สนิของบรษัิทประกัน
วนิาศภัย เพื-อวัตถุประสงคห์ลักในการกํากับความมั-นคงทางการเงนิของบรษัิทประกันภัย และเพื-อให ้
มั-นใจวา่ บรษัิทมคีวามสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภัยไดอ้ยา่งครบถว้นแกผู่เ้อา
ประกันภัย ซึ-งจะตอ้งประเมนิโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที-ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบยีนตาม
หลักการทางคณติศาสตรป์ระกันภัยที-ไดรั้บการยอมรับ สมมตฐิานที-ใชใ้นการประเมนิจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับประสบการณ์จริง หรือในกรณีที-บริษัทมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของ
อุตสาหกรรมและปรับใหเ้หมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั$น 
นอกจากนี$ มลูคา่สารองประกันภัยดังกล่าวจะตอ้งรวมถงึค่าเผื-อความผันผวน [Provision of Adverse 
Deviation : PAD] ซึ-งใหเ้ป็นไปตามที-สานักงาน คปภ. กําหนด 
ขอ้สงัเกต 
๐ ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงนิ มลูคา่หนี$สนิจากสัญญาประกันภัยอาจมคีวามแตกตา่ง
ระหวา่งราคาบัญชแีละราคาประเมนิอยา่งมนัียสาคัญ อันเนื-องมาจากวตัถปุระสงคแ์ละวธิกีารที-แตกต่าง
กันในการประเมนิตามที-กล่าวไวข้า้งตน้ ทั $งนี$ผูท้ี-จะนําขอ้มูลไปใชค้วรศกึษาและทําความเขา้ใจถงึ
วตัถปุระสงคแ์นวทางการประเมนิราคาหนี$สนิจากสญัญาประกันภัยทั$งสองใหถ้ี-ถว้นกอ่นตัดสนิใจ 
 
6. การลงทนุของบรษิทัฯ  
 
 บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดกรอบนโยบายการลงทุนตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายบรหิารความเสี-ยงรวม 
การออกแบบผลติภัณฑ ์การรับประกันภัย การทําสัญญาประกันภัยตอ่ การบรหิารทรัพยส์นิและหนี$สนิ 
ฐานะเงนิกองทนุ ตามระดับความเสี-ยงที-ยอมรับได ้[Risk Appetite] ผลตอบแทนที-คาดหวังและความ
พรอ้มของระบบ และบุคลากรในการรองรับการลงทุน ตามแผนการลงทุน สัดสวนการลงทุนตาม
ระยะเวลาของการรับประกันภัยและการทําสัญญาประกันภัยต่อ รวมทั$งอัตราผลตอบแทนและระดับ
ความเสี-ยงที-มผีลกระทบต่อเงนิกองทุนรวมของบรษัิทฯ ซึ-งเป็นไปตามที-สํานักงาน คปภ. กําหนด
รวมถงึคณุสมบัตบิคุลากร และจํานวนเงนิลงทุนที-ผูบ้รหิารแตล่ะระดับสามารถอนุมัตไิด ้ใหเ้ป็นไปตาม
อํานาจดําเนนิการของบรษัิทฯ และกําหนดเงื-อนไขการนําสนิทรัพยล์งทนุไปกอ่ภาระผกูพันดว้ย 
 วธิกีารประเมนิสนิทรัพยล์งทนุ 
 1. ตราสารหนี$ ใชว้ธิีการประเมนิราคาอา้งองิกับสมาคมตลาดตราสารหนี$ไทย [ThaiBond 
Market Association] 
 2. ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย ์ใชว้ธิกีารประเมนิโดยใชร้าคาปิด ณ สิ$นเดอืนของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 3. ตราสารทุนนอกตลาดหลักทรัพย ์ใชว้ธิกีารประเมนิโดยคดิลดจากเงนิปันผล ยกเวน้ บรษัิท 
กลางคุม้ครองผูป้ระสับภัยจากรถ จํากัด ใชว้ธิกีารประเมนิโดยวา่จา้งใหบ้รษัิทภายนอกเป็นผูป้ระเมนิ
ราคามลูคา่ยตุธิรรม   
 4. หน่วยลงทนุ ใชว้ธิกีารประเมนิตามมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิ$นเดอืน 
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ประเภทสนิทรัพยล์งทนุ 
[หน่วย : ลา้นบาท] 

ปี 2562 ปี 2561 
ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ 

เงนิฝากสถาบันการเงนิและบัตรเงนิ
ฝากสถาบันการเงนิ 

1,899.65 2,066.51 1,299.65 1,423.59 

ตราสารหนี$ [พันธบัตร หุน้กู ้ตัtว
สญัญาใชเ้งนิ ตัtวแลกเงนิ หุน้กูแ้ปลง
สภาพ และสลากออมทรัพย]์ 

3,044.39 3,590.40 3,138.76 3,268.73 

ตราสารทนุ ไมร่วมเงนิลงทนุใน
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

7.24 25.87 6.14 24.69 

หน่วยลงทนุ 159.30 159.30 580.60 580.60 
เงนิใหกู้ย้มื เงนิใหเ้ชา่ซื$อรถ และให ้
เชา่ทรัพยส์นิแบบลสีซิ-ง 

6.52 6.52 4.63 4.63 

ใบสําคัญแสดงสทิธกิารซื$อหุน้ หุน้กู ้
หน่วยลงทนุ 

0 0 0 0 

ตราสารอนุพันธ ์ 0 0 0 0 
เงนิลงทนุอื-น 0 0 0 0 
รวมสนิทรัพยล์งทนุ 5,117.11 5,848.60 5,029.79 5,302.24 
หมายเหต ุ
๐ ราคาบัญช ีหมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี$สนิที-ประเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
๐ ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี$สนิที-ประเมนิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิ
การประกอบธุรกจิประกันภัยว่าดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี$สนิของบรษัิทประกันวนิาศภัย 
เพื-อวัตถุประสงคห์ลักในการกํากับความมั-นคงทางการเงนิของบรษัิทประกันภัยและเพื-อใหม้ั-นใจวา่
บรษัิทมคีวามสามารถในการจา่ยผลประโยชนต์ามสญัญาประกันภัยไดอ้ยา่งครบถว้นแกผู่เ้อาประกันภัย 
 
7. ผลการดําเนนิงานของบรษิทัประกนัภยั รวมถงึผลการวเิคราะหแ์ละอตัราส่วนต่าง ๆ ที(
เก ี(ยวขอ้ง  
 
 ในปี 2562 บรษัิทฯ มเีบี$ยประกันภัยรับ เท่ากับ 4,950.52 ลา้นบาท เพิ-มขึ$นจากปีกอ่น เท่ากับ 
324.41 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7 และมเีบี$ยประกันภัยที-ถอืเป็นรายได ้เท่ากับ 3,168.76 ลา้น
บาท เพิ-มขึ$นจากปีกอ่น เท่ากับ 375.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13 และมรีายไดจ้ากการลงทุน
และรายไดอ้ื-น เท่ากับ 329.31 ลา้นบาท เพิ-มขึ$นจากปีก่อน เท่ากับ 107.39 ลา้นบาท   หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 48 

บรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายหลัก 2 ประเภท คอื ค่าใชจ้่ายในการรับประกันภัย และค่าใชจ้่ายในการ
ดําเนินงาน ซึ-งในปี 2562 มคี่าใชจ้่ายในการรับประกันภัย เพิ-มขึ$นจากปีก่อนเนื-องจาก มคี่าสนิไหม
ทดแทนจา่ยสทุธเิพิ-มขึ$น 508.56 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธเิทา่กับ 227.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น เทา่กับ 29.68 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12 

ณ วันที- 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเท่ากับ 8,246.30 ลา้นบาท  ลดลงจากปี
กอ่นรอ้ยละ 27 ซึ-งประกอบดว้ยสนิทรัพยจ์ากการประกันภัยตอ่ ในปี 2562 เทา่กับ 1,109.75 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของสนิทรัพยร์วม และลดลงจากปีกอ่น เทา่กับ 2,913.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 72  

สว่นของเจา้ของ ณ วันที- 31 ธันวาคม 2562 มจํีานวนเท่ากับ 2,912.51 ลา้นบาท เพิ-มขึ$นจาก
ปีกอ่น เทา่กับ 46.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 

ในปี 2562 มอีัตราสว่นคา่สนิไหมทดแทน เทา่กับ 57%  เพิ-มขึ$นจากปีกอ่น 6% เนื-องจากมคีา่
สนิไหมทดแทนจา่ยสทุธเิพิ-มขึ$น อัตราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิธรุกจิประกันภัย เทา่กับ 43% ลดลง
จากปีกอ่น 1% จากคา่ใชจ้า่ยดําเนนิงานที-ลดลง และอัตราสว่นรวม เทา่กับ 100% ซึ-งมอีัตราสว่นที-สงู
กว่าปีก่อน ในขณะที-อัตราสว่นสภาพคล่องในปี 2562 เท่ากับ 485.07% เพิ-มขึ$นจากปีก่อน 357%  
เนื-องจากการลดลงของสํารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย  

อัตราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2562 เทา่กับ 7.82% ซึ-งมอีัตราสว่นที-ใกลเ้คยีงกับปีกอ่น 
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รายการ [หน่วย : ลา้นบาท] 2562 2561 
เบี$ยประกันภัยรับรวม 4,950.52 4,626.11 
เบี$ยประกันภัยที-ถอืเป็นรายได ้[สทุธ]ิ 3,168.76 2,793.45 
รายไดจ้ากการลงทนุและรายไดอ้ื-น 329.31 221.92 
กําไร [ขาดทนุ] สทุธ ิ 227.64 257.32 
 
อัตราสว่นทางการเงนิที-สําคัญ 

อัตราสว่น [รอ้ยละ] 2562 2561 
อัตราสว่นคา่สนิไหมทดแทน [Loss Ratio] 57.00% 51.00% 
อัตราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิธรุกจิประกันภัย [Expense Ratio] 43.00% 44.00% 
อัตราสว่นรวม [Combined Ratio] 100.00% 95.00% 
อัตราสว่นสภาพคลอ่ง [Liquidity Ratio] 485.07% 127.78% 
อัตราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ [Return on Equity] 7.82% 8.98% 
 
8. ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ  
 
 การดํารงเงนิกองทุนตามความเสี-ยง มีวัตถุประสงค์เพื-อใหก้ารประกอบกจิการของบรษัิทฯ 
ดําเนินไปอย่างมีความมั-นคง เที-ยงธรรม และมีประสทิธภิาพ เพื-อประโยชน์ของผูเ้อาประกันภัย 
เศรษฐกจิ และสังคม โดยบรษัิทฯ ตอ้งดํารงเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอในการรองรับความเสี-ยงดา้นตา่ง ๆ 
อันเกดิขึ$นจากการประกอบธรุกจิ โดยระดับเงนิกองทุนที-ตอ้งพงึดํารงนั$นจะตอ้งอยูใ่นระดับที-สามารถ
สรา้งความเชื-อมั-นไดว้า่ บรษัิทฯ จะประกอบธรุกจิไดอ้ยา่งมคีวามมั-นคงในสถานการณ์ที-ปกต ิพรอ้มที-
จะรองรับความเบี-ยงเบนจากสถาวะที-ไมป่กต ิ
 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกระบวนการบรหิารจัดการเงนิกองทนุ 
 1. สรา้งความมั-นใจวา่ บรษัิทฯ มเีงนิกองทุนเพยีงพอกับระดับความเสี-ยงและเหมาะสมกับการ
ดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
 2. สรา้งความโปรง่ใสในการประเมนิราคาสนิทรัพยแ์ละหนี$สนิของบรษัิทฯ 
 3. สรา้งใหบ้รษัิทฯ มคีวามคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการเงนิกองทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ตอบสนองตอ่การดําเนนิกลยทุธข์องบรษัิทฯ 
 4. ส่งเสรมิใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมกีารบรหิารความเสี-ยงแบบ 
บรูณาการ 
 

รายการ [หน่วย : ลา้นบาท] 
ณ 31 ธันวาคม 

2562 2561 
สนิทรัพยร์วม 8,246.30 11,222.04 
หนี$สนิรวม   
   ๐ หนี$สนิจากสญัญาประกันภัย 3,553.58 6,413.82 
   ๐ หนี$สนิอื-น 1,780.21 1,942.00 
สว่นของเจา้ของ 2,912.51 2,866.22 
อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ [รอ้ยละ]   385.34    404.96 
เงนิกองทนุที-สามารถนํามาใชไ้ดทั้$งหมด 3,318.91 2,775.02 
เงนิกองทนุที-ตอ้งดํารงตามกฎหมาย   861.29   685.26 
หมายเหต ุ
๐ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัยวา่ดว้ยการกําหนดประเภท
และชนดิของเงนิกองทนุ รวมทั$งหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื-อนไขในการคํานวณเงนิกองทุนของบรษัิท
ประกันวนิาศภัย กําหนดใหน้ายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที-จําเป็นในการกํากับดูแลบรษัิทที-มี
อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุตํ-ากวา่รอ้ยละหนึ-งรอ้ยสี-สบิได ้
๐ เงนิกองทุน เป็นเงนิกองทุนตามราคาประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกันภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี$สนิของบรษัิทประกันวนิาศภัย 
๐ รายการขา้งตน้คํานวณโดยใชร้าคาประเมนิ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกจิประกันภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี$สนิของบรษัิทประกันภัยวนิาศภัย 
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9. งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิสําหรบัรองปีปฏทินิที(ล่วงมาที(ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้  
 
 งบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษัิทฯ สามารถคลกิไดท้ี-ลงิกด์า้นลา่ง 
 https://www.deves.co.th/media/1723/รายงานประจําป-2562.pdf 


