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โถงบริเวณบันได



“มุงมั่นในการดูแล เอาใจใสลูกคาทั้งภายในและภายนอกอยางใกลชิด
โดยยึดความตองการของลกูคาเปนหลกั พรอมทัง้เตม็ใจใหบรกิารท่ีดทีีส่ดุ
โดยไมเลอืกปฏิบตั ิท้ังนี ้เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลกูคาอันจะนํามา
ซึ่งผลประโยชนในเชิงสรางสรรคตอลูกคาและองคกร”

“มุงมัน่พัฒนาทกัษะ ความรู ความชาํนาญ พรอมเปดใจยอมรบัส่ิงใหม
และมมุมองใหม เพ่ือใหเกิดความเชีย่วชาญรอบรูอยางลกึซึง้ และสามารถ
ถายทอดความรูทักษะใหกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล พรอมทุมเท
การทาํงานอยางเตม็ความสามารถ โดยไมยอทอและหวัน่เกรงกับอปุสรรค
ทัง้น้ี เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการทาํงานเปนทมีและสรางความไดเปรยีบ
เชิงการแขงขันขององคกร”

“รูสึกมีเกียรติ และภาคภูมิใจที่ทํางานในองคกรที่มั่นคงและนาเชื่อถือ
ไววางใจ ฉะน้ันพวกเราจะทาํงาน และดาํรงตนอยางมเีกียรต ิดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต รอบคอบ ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 
ระมดัระวังอยางมสีตดิวยความเขาใจ อกีทัง้พรอมทีจ่ะทาํหนาท่ีของตน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตอตนเอง องคกร และลูกคา”

“พวกเราจะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส และรักษาสัญญาที่
ใหกับลูกคาอยางจริงจัง เพ่ือสรางความไววางใจและความเชื่อมั่นให
กับลูกคา รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของเทเวศฯ”

ลูกค้าคือหัวใจ

รอบรู้เช่ียวชาญ

คงไว้เกียรติภูมิ

สืบสานความเช่ือม่ัน



We support exports and more...

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานตราตั้งใหแก บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได
และถือเปนเกียรติยศสูงสุดของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ
ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนจะธํารงรักษาไวตลอดไป

หมายเหต ุ: ขอ้มูลจากหนงัสือ �� ปี เทเวศประกนัภยั
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สารบัญ
สารจากประธาน

ข้อมูล ประวัติ - ความเป็นมาและเหตุการณ์สําคัญ

เดินมาไกล - สู่ความรุ่งโรจน์  เดินต่อไป - สู่ความรุ่งเร่ือง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม

กิจกรรมด้านการตลาด และบริการ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ

การจัดสรรผลกําไร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงาน

งบการเงินโดยสรุป

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานและงบการเงิน

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ

ข้อมูลอ่ืนๆ

สํานักงานใหญ่ สาขา



นบัแต่ มกราคม ���� มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา ���� คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ของโรคระบาดครั�งนี� ดว้ยความห่วงใย
ในสขุภาพของผูที้�เกี�ยวขอ้งที�จะประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ�งกําหนดวนัประชมุวนัที� �� เมษายน ���� เพื�อลดผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นกบัท่านผูถื้อหุน้และ
ผูเ้กี�ยวขอ้ง จึงไดเ้ลื�อนการประชมุออกไปอย่างไม่มีกําหนด เมื�อสถานการณ์คลี�คลาย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติกําหนดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี
���� ในวนัที� �� กนัยายน ���� เพื�อรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อตัราหุ้นละ �.�� บาท เป็นเงิน ��� ล้านบาท ถือเป็นสดัส่วนร้อยละ ��
ของกําไรสทุธิประจําปีตามงบการเงิน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����

 

พลอากาศเอก  

 

 

(สถิตยพงษ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เรียน ทานผูถือหุน

        ป 2563 เปนปแหงการทาทายในการดําเนินธุรกิจที่เกิดจากการผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการแพรระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ไดสงผลกระทบธุรกิจทุกภาคสวนอยางรนุแรง ขาดสภาพคลอง ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทย
หดตัว ผูบริโภคเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต ปรับเปล่ียนวิถีการทํางานใหม สะทอนถึงป 2564 ไมสามารถหาจุดสมดุลและ
คาดการณได บริษัทฯ จึงตองจัดแนวทางการบริหารเพ่ือรับสถานการณ มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมเติม พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือบริการลูกคา จัดการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหฐานะทางการเงินแข็งแกรง มีระดับเงินกองทุนสูงกวาที่ คปภ.
กําหนด

        การดําเนินธุรกิจประกันภัยในป 2563 แมมีผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยตาง ๆ น้ัน แตธุรกิจประกันภัยมีผลไดจากการรับประกัน
ความเสีย่ง ในการรบัประกัน Covid-19 สาํหรบับรษิทัฯ มเีบีย้ประกันภัยรบั 5,445.16 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 เมือ่เทียบกับป 2562
ซึง่มเีบีย้ประกนัภยั 4,950.52 ลานบาท เปนการเตบิโตของเบีย้ประกันอบุติัเหตุสวนบคุคล คิดเปนรอยละ 87 และการประกนัสขุภาพ
เพ่ิมขึน้รอยละ 714 บรษิทัฯ ไดปรบัขัน้ตอนและกลไกการจายเงนิคาสินไหม และการจายคาสินไหมลดลงรอยละ 3 กาํไรสุทธิป 2563
จํานวน 386.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 56 เมื่อเทียบกับป 2562 กําไรบริษัทฯ จึงเติบโตอยางมั่นคง ยึดกรอบหลักธรรมาภิบาลเปน
หลักประกันใหลูกคา คูคา มั่นใจ เชื่อถือ ไววางใจ ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาตอสังคม และกําหนดการปรับปรุง
อาคารเทเวศฯ ใหสวยงาม โดดเดน เปนสัญลักษณใหคูคา ลูกคา เปนไปตาม “พันธะสัญญา” (Brand Promise) ของบริษัทฯ
ที่กําหนดไววา “Pride in Protection - เทเวศประกันภัย คุมครองเคียงขางคุณ”

        สาํหรบัความรบัผดิชอบขององคกรตอสงัคม (CSR) บรษิทัฯ กําหนดแนวปฏบิติัและความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายหลกั
มุงใหเกิดการเจรญิเตบิโตและพัฒนาอยางย่ังยืน ถือปฏิบตัภิารกิจมานานดวยการสงเสรมิวัฒนธรรมจติอาสา ไดแก จติอาสาพัฒนา
ชมุชน จติอาสาการศกึษา จติอาสาพัฒนาเดก็และเยาวชน จติอาสาเฉพาะกิจ ตลอดจนสวนภูมภิาคสาขาตาง ๆ ปฏบิติัภารกิจ CSR
ตามนโยบายของบริษัทฯ ใหเกิดความเหมาะสมของแตละภาค 

        ดวยปณิธานของบริษัทฯ ที่มีความมุงมั่นในการเปน “องคกรคุณธรรม” นโยบายหลักท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือ การตอตาน
ทจุรติคอรรปัชัน่ เพ่ือความมัน่ใจไดวา การดาํเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ เปนไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีด ีมจีรรยาบรรณทีจ่ะปฏิบตัิ
ตอคูคา ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของ ดวยความเปนธรรม โปรงใส และความรับผิดชอบตอสังคม โดยปจจุบัน บริษัทฯ
ไดรับการรับรองฐานะการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption – CAC)

        คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตร และผูเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งใหความเชื่อถือ ไววางใจ
รวมทั้งความผูกพันมานาน สนับสนุนธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ และขอขอบคุณ คณะผูบริหาร พนักงาน ท่ีมีความมุงมั่น ทุมเท
ความรู ความสามารถ สรางความแข็งแกรงใหแกบรษิทัฯ ดาํเนินงานตามนโยบาย ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล สรางความเจรญิกาวหนา
อยางมั่นคงตลอดมา

004

สารประธานกรรมการ



คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี
บริการนํา

ความเป็นธรรมเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม

ระดมความคิดสร้างสรรค์

คุ้มครองเคียงข้างคุณ
ลูกค้าคือหัวใจ
คงไว้เกียรติภูมิ
รอบรู้เช่ียวชาญ

สืบสานความเช่ือม่ัน

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 005

ตราสัญลักษณ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เร่ิมดําเนินธุรกิจ - ปัจจุบัน



ศาลพระพรหม
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย
ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200



อาคาร 2
97 อาคารเทเวศประกันภัย 
ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200



        เทเวศประกันภัย จัดตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาลสมัยนั้น ที่จะให�สถาบันประกันภัยรองรับความเสียหาย และ

สญูเสยีจากอัคคภียัและวนิาศภยัต�อทรพัย�สนิสิ�งปลกูสร�าง จากสงครามโลก พ.ศ.2489 ยุติ ในฐานะท่ีสาํนกังานทรพัย�สนิฯ เป�นส�วนราชการ

สังกัดกระทรวงการคลัง “สมัยนั้น” มีความคล�องตัวสูงในการดําเนินธุรกิจรองรับความเสี่ยงจากไฟไหม�และความเสียหายอ่ืน เป�นการ

แบ�งเบาภาระรัฐบาล ท่ีเอื้อประโยชน�ต�อประชาชน และผู�เช�าอาคารสถานท่ี สํานักงานทรัพย�สินฯ จึงมีการประชุมจัดตั้งบริษัทฯ ณ ห�อง

ประชุมกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2489 

  

         ที่ประชุม รับรองชื่อ “เทเวศ” เป�นมงคลนามของบริษัทฯ ด�วยคําว�า “เทเวศ” หมายถึง เทวดาผู�เป�นใหญ� ในฐานะสํานักงาน

ทรัพย�สินฯ ทํางานรับใช�ใกล�เบ้ืองพระยุคลบาท เกี่ยวข�องกับสถาบันสูงสุดถือเป�น “สมมติเทพ” ประกอบกับท่ีทําการของบริษัทฯ ตั้ง

อยู�ในอาคารสํานักงานทรัพย�สินส�วนพระมหากษัตริย� เลขท่ี 173 วังลดาวัลย� ในตําบลเรียกว�า “เทเวศร�” ช่ือ เทเวศ จึงเหมาะสมท่ีควร

ใช�และรับรองชื่อภาษาอังกฤษ คือ “Deves Insurance” สถานที่น�้ จึงถือเป�นที่ทําการแห�งแรก

        มีตราสัญลักษณ�รูป “เทวดารดนํ้าดับไฟ” จึงใช�คําว�า เทเวศ หมายถึง เทวดา หรือ ผู�เป�นใหญ� ใช�เป�นตราประทับของบริษัทฯ

มีผลบังคับตามกฎหมาย

        เทเวศประกันภัยประกอบธุรกิจประกันภัยเสร็จสมบูรณ�เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2490 จึงถือเป�นวันสถาปนาบริษัทเทเวศฯ ด�วยทุน

จดทะเบียนเริ�มต�น 4 ล�านบาท จํานวน 4 หมื่นหุ�น หุ�นละ 100 บาท เพียงระยะเวลา 6 เดือนแรก ผลการดําเนินงานเป�นที่น�าพอใจมีผู�ทํา

การประกันภัย 119 ราย ทุนประกัน 4,529,800 บาท เบี้ยประกัน 71,944 บาท กําไร 3,191.37 บาท แนวโน�มกิจการเป�นไปด�วยดี จึงมี

ความจําเป�นท่ีจะต�องจัดหาสถานท่ีทําการใหม�เพ่ือแยกตัวเอง จากอาคารสํานักงานทรัพย�สินฯ บริษัทฯ จึงมีการเพิ�มทุนครั้งแรก ป� 2510

จาก 4 ล�านบาท อีก 6 ล�านบาท เป�น 10 ล�านบาท และในป� 2514 เพิ�มทุนครั้งที่ 2 จาก 10 ล�านบาทเป�น 20 ล�านบาท

จัดต้ัง

รับรองช่ือ

ตราสัญลักษณ์

เร่ิมดําเนินการ

008

ข้อมูล ประวัติ - ความเป็นมา และเหตุการณ์สําคัญ
เดินมาไกล – สู่ความรุ่งโรจน์ เดินต่อไป – สู่ความรุ่งเรือง



2523
บรษิทัฯ รบัประกันภยัอบุติัเหตนัุกมวย 3 เวที คือ สนาม
มวยราชดาํเนิน สนามมวยลมุพินี สนามมวยชอง 7 สี
จงึเปนบรษิทัประกันภยัทีร่บัประกันภัยนกัมวยแหงแรก
และมีแชมปโลก เขาทราย แกแล็คซี่ และ ชาติชาย
เชี่ยวนอย มาเยี่ยมที่เทเวศฯ

2521

2518

2515

2514

2510

2490

2489
สํานักงานทรัพยสินฯ ประชุมจัดต้ัง บริษัท เทเวศ 
ประกันภัย เพ่ือรองรับความเสียหาย และสูญเสียจาก
อัคคีภัยและวินาศภัยต อทรัพย  สินสิ่งปลูกสร าง
จากสงครามโลกครั้งที่ 2

จัดหาสถานท่ีทําการใหม เพ่ือแยกตัวเองจากอาคาร
สาํนักงานทรพัยสนิฯ จงึมกีารเพิม่ทนุจดทะเบยีนเปน
10 ลานบาท

ถือเปนปท่ี 26 จากจุดเริ่มตนที่อาศัยอาคารสํานักงานทรัพยสินฯ ทํางานตามหองตาง ๆ แตการขยายตัวทางธุรกิจเปนไปดวยดี
ความจาํเปนท่ีจะตองหาสถานทีทํ่างานใหมใหเหมาะสมกับดลุยภาพของธุรกิจ สนองนโยบายของสาํนกังานทรัพยสินฯ ทีจ่ะตอง
สรางทีทํ่างานใหมดวยทุนทรพัยของเทเวศ บรษิทัฯ จงึสรางอาคารเปนของตนเองอยูตดิกบัสโมสรสาํนักงานทรพัยสนิฯ (สมยันัน้)
และจายคาเชาใหสํานักงานทรัพยสินฯ เหมือนเชน ผูเชาทั่วไป

เปดฝายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เริม่ประกอบธุรกิจประกันภยั เมือ่วนัท่ี 17 มกราคม 2490
จึงถือเปนวันสถาปนา บริษัทเทเวศฯ ดวยทุน
จดทะเบยีน เริม่ตน 4 ลานบาท จาํนวน 4 หม่ืนหุน
หุนละ 100 บาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งท่ี 2 จาก 10 ลานบาท
เปน 20 ลานบาท

เปดฝายรับประกันภัยทางทะเลและขนสง

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 009



2533
นโยบายของสํานักงานทรัพยสินฯ ตองการขยายธุรกิจ
ใหเปนธุรกิจประกันภัยชั้นนําที่จะเขาแขงประมูลงาน
รบัประกันภัย จงึไดนําหุนบางสวนจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย

2532

2531

2530

        คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดใชท่ีทาํการแหงใหม เปนการประชมุครัง้แรก เมือ่วันที ่18 มนีาคม 2531 พรอมดวยนโยบาย หลกัการ
และอุดมการณ ทีว่า คุมภยัดวยหลกัฐาน บรกิารดวยไมตร ีอดุมการณ 4 คอื บรกิารนาํ ความเปนธรรมเลศิ  รับผดิชอบตอสงัคม
ระดมความคิดสรางสรรค เทเวศฯ จงึเตบิโต กาวหนา มัน่คง แข็งแกรง อาคารเทเวศฯ 1 จงึเปนอาคารท่ีสรางแบรนด สญัลกัษณ
การติดตอลูกคาตางประเทศ ผูใชบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวของอื่น มีบริษัทตางประเทศ คือ ฮีทฮิวดิก แลงเวล หรือ Aon นายหนา
ประกันภัยยักษใหญ (ปจจุบัน) มาอยูรวมกับ เทเวศฯ ชั้น 4 เพ่ือชวยลดคาใชจายและรวมเตรียมการงานประกันภัยรถยนต
สอดคลองกับชวงเวลาที่เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอยางตอเนื่องและวงการประกันภัยกาวหนายิ่งขึ้น 
        ป 2531 เทเวศฯ ไดรับจัดอันดับอยูในกลุมบริษัทประกันภัยชั้นนําดานการประกันภัยกอสราง กลุมปโตรเคมี กลุมสถาบัน
การเงินและบริษัทชั้นนํา รวมทั้งไดรับประกันภัยกับโครงการเงินกู เพ่ือการเคหะ - กองทัพบก (จนถึงปจจุบัน) เมื่อยายมาอยู
อาคารใหมท่ีมเีอกลกัษณเฉพาะสวยงาม เปนสญัลกัษณความมัน่คง มัน่ใจแกลกูคา บรษัิท เทเวศประกันภยั จงึเขาประมลู
การรับประกันภัยขนสงเครื่องบินรบ F-16  จํานวน 12 เครื่อง ของกองทัพอากาศ ประมูลแขงกับบริษัทประกันภัย
ชัน้นําอีก 3 บรษัิทถงึ 2 ครัง้ ถือเปนประวัตศิาสตรของธุรกิจประกันภยัและเปนเกยีรตปิระวัติสงูสดุท่ีเทเวศฯ ชนะการประมูล
งานรับประกันภัยครั้งน้ีและไดรับการประกันขนสงเครื่องบินลําเลียง C-130 อีก 2 เครื่อง และเครื่องบิน BOEING
737/737-3Z6 เครื่องบินพระท่ีน่ังของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศ ขณะน้ัน)
สงผลใหบริษัทฯ เติบโตอยางกาวกระโดด

เปดฝายประกันภยัรถยนต พรอมกับมกีารเปลีย่นแปลง
จํานวนหุนเปน 2 ลานหุน แปลงมูลคาหุนจากหุนละ
100 บาท เปนหุนละ 10 บาท เพ่ือเตรียมการเขา
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย

ตกึไทยนิยม – ผานฟา เปนตกึ 5 ชัน้ ลกัษณะมมุแหลมโดดเดนอยูเชงิสะพานผานฟา ประจนัหนากับปอมมหากาฬและภเูขาทอง
มถีนนลอมรอบ 9 แยก คือ พระสเุมร ุปรนิายก ราชดําเนินนอก นครสวรรค หลานหลวง ดาํรงรกัษ บรพัิตร มหาชยั ราชดาํเนินกลาง
ตึกไทยนิยม จุดประสงคเพ่ือใชเปนท่ีทําการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดวยคากอสราง 1 ลานบาท โดยบริษัท
คริสเตียนนีแอนดนีลสัน เปนผูรับกอสราง จัดเปนอาคารโอโถง สงางาม ดวยบันไดเวียน และโดมที่สวยสงา แตเปาหมาย
เปลีย่นไปตามนโยบายของรฐับาลขณะนัน้ ตกึทีจ่ะใชเปนท่ีทาํการสาํนักงานทรพัยสนิฯ จงึถูกเปลีย่นเปนท่ีทาํงานของ สาํนกังาน
บรษัิท ไทยนิยม ผานฟา จํากัด ดําเนินธุรกิจลดคาครองชพีชวยเหลอืราษฎร จงึมชีือ่วา “ตกึไทยนิยม – ผานฟา” แตพบวกิฤต
บริษัท ไทยนิยมฯ ตองเลิกกิจการ สภาพตึกจึงรางอยูในมุมมืดเวนไวแตชั้นลางเปนไนทคลับดังชื่อ “โรฟโนไนทคลับ” เปนชวง
ระยะเวลาเดยีวกับท่ีเทเวศฯ จดัหาสถานท่ีทาํการ ดวยนโยบายของสํานักงานทรพัยสนิฯ ตองการใหบริษทัเทเวศฯ ชวยชาํระคาเชา
และคาทาสขีองตกึไทยนิยม ผานฟา เม่ือครัง้ฉลองกรงุรตันโกสนิทรครัง้แรก ทีต่ดิคางมานาน เทเวศฯ จงึรบัตกึไทยนยิม - ผานฟา
เปนที่ทํางานใหม โดยจายคาสิทธิประโยชน 5.7 ลานบาท เทเวศฯ ไดปรับปรุงอาคารดังกลาว เพ่ือเตรียมขยายงานที่จะเปด
ประกันภัยรถยนต และจายคาชดเชย เพ่ือปด “โรฟโนไนทคลบั” ทบุทิง้ใชเปนลานจอดรถ เปลีย่นชือ่เปน “อาคาร เทเวศประกันภยั”
จงึเปนอาคารสาํนกังานท่ีสวยงามสงา พรอมโฆษณาชือ่บรษัิทเทเวศฯ ดวยการตกแตงไฟราวสวางไสวในวาระสาํคญั เทเวศฯ
จึงปรากฏตัวสูสาธารณชนผานทางส่ือมวลชนจากไฟท่ีประดับตัวอาคาร 1 ดวยภูระยาสวยงาม และยายเขาอยูบานหลังใหม
ในวันนิมติมงคล คอื วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2530 กอนวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2530 รฐับาลมกิีจกรรมรฐัพิธีเฉลมิฉลองเนือ่งในวโรกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ ครบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
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2547

2542

2540

2538

2537

2534เพ่ิมทุนครัง้ท่ี 3 อีก 20 ลานบาท เปน 40 ลานบาท
เพื่อรองรับการขยายงานดานรับประกันภัย

ไดรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน 
RWTU  

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน นําระบบคุณภาพ
มาตรฐาน (9001 : 2000) ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม

เทเวศ รับโอนกรรมสิทธ์ิการเชาคิงสเฮฟเวนไนทคลับ
โดยตรงกับสํานักงานทรัพยสินฯ พรอมปรับสถานที่
ใหมเปลี่ยนเปน เทเวศประกันภัย อาคาร 2 และ
ขยายกิจการของฝายรับประกันภัยรถยนต

วันท่ี 26 เมษายน บรษิทั เทเวศประกันภัย จาํกัด (มหาชน) ไดรบัพระราชทานตราต้ังพระครุฑพาห มกีารเปลีย่นภาพลกัษณ
องคกร (Re-Branding) โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือกําหนดคณุลกัษณะของภาพลกัษณองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธ
แนวทางใหม ดวยคณุลกัษณะ (Brand Attributes) 4 ประการ คอื Customer Centric ลกูคาคือหัวใจ, Dignified คงไวเกียรตภิมู,ิ
Masterly รอบรูเชี่ยวชาญ และ Assuring สืบสานความเชื่อมั่น ซึ่งจะไดรับการปลูกฝงและหลอหลอมใหพนักงานทุกคน
ภายในองคกรมีจิตสํานึกและพรอมที่จะใหบริการเพ่ือบรรลุถึง “พันธะสัญญา” (Brand Promise) ของบริษัทฯ ที่กําหนดไววา
Pride in Protection “เทเวศประกันภัย คุมครองเคียงขางคุณ”

2539

เพ่ิมทุนจดทะเบยีนครัง้ท่ี 4 จาก 40 ลานบาท เปน 120 ลานบาท มเีรือ่งท่ีสาํคญั และสลบัซบัซอน คอื กรณสีญัญาประกันภยั
ทางทะเลและขนสง เทเวศฯ ปฏิเสธการชดใชคาเสยีหายของเรอืสนิคาทีส่ญูหาย มคํีาพิพากษาศาลฎีกายกฟองโจทก  ซึง่เทเวศฯ 
ในฐานะจําเลย  เปนผูชนะคดี  เทเวศฯ ยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง ชอบธรรม ปฏิบัติตามสัญญาและขอกฎหมาย
จึงไดรับการสนับสนุนและเชื่อถือจากบริษัทรวมรับประกันภัยตางประเทศ 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันท่ี 10 มีนาคม 2539 และในปน้ีเปนปท่ี
เฉลิมฉลองในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก แหงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในวันที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2539 กองทัพเรอื ธนาคารไทยพาณิชย เทเวศประกันภัย มสีวนรวมสรางเรือพระทีน่ัง่ทาํพิธีนอมเกลา
นอมกระหมอมถวาย “เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ รัชกาล ที่ 9” ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 011



เปนปที่บริษัทฯ เผชิญกับความทาทายของปจจัยลบทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกชะลอตัว การเมืองภายในยังไมยุติ
ความไมแนนอนนโยบายการเงินและการคลังของสหรัฐ แตบริษัทฯ เตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยเหมาะสมกับ
ภาวการณ อาทิ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ ปรับนโยบายการตลาดเชิงรุก มุงเนนเปาหมาย
ที่เติบโตและยังยืน

2556

2555
เพ่ิมทุนจดทะเบียนครั้งท่ี 6 จาก 300 ลานบาท
เปน 500 ลานบาท เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและ
ความแข็งแกรงทางการเงินใหสามารถขยายบริการ
ดานรับประกันภัยมากขึ้น

2554
เพ่ิมทุนจดทะเบยีนครัง้ท่ี 5 จาก 120 ลานบาท เปน
300 ลานบาท ภัยพิบัติของประเทศญ่ีปุนวิกฤตทาง
การเงินยุโรป มีผลกระทบตอธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัทฯ มีกําไรจากการรับประกันภัยลดลงและมีผล
ขาดทุน 224 ลานบาท

2551 ไดรับอนุมัติเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2551

2550
สํานักงานทรัพยสินฯ เริ่มซื้อหุนคืนจากผู ถือหุนอื่น
(tender offer) เพ่ือออกจากหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย (Voluntary Delisting)

บรษิทัฯ ขอเพิกถอนหุนท่ีอยูในตลาดหลกัทรพัยเพราะไมมคีวามเคลือ่นไหว ผูลงทุนถือเปนหุนมรดก จงึไมมกีารซือ้ - ขาย ไมตรง
ตามเจตนารมณของตลาดหลักทรัพย เทเวศฯ จึงตองเตรียมพรอมที่จะออกจากตลาดหลักทรัพยเพ่ือประกาศตอสังคมอยาง
ภาคภูมิวา เทเวศประกันภัยเปนของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย มติที่ประชุมผูถือหุน วันที่ 18 ธันวาคม 2549 
มีมติอนุมัติเพิกถอนหุนเทเวศฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย

2548

2549

เปลี่ยนตราสัญลักษณโลโก จากเดิมรูป “เทวดารดน้ํา
ดับไฟ” เปนตัวอักษรคําวา “เทเวศ” เพ่ือใหสอดคลอง
กับการสื่อสารยุคใหมเขาถึงลูกคารายยอยไดชัดเจน
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2560

2563

2562
เศรษฐกิจโดยรวมขยายตวัไมดนีกั ผลกระทบจากสงคราม
การคา ภาคการผลิต การทองเท่ียวหดตัว แตภาครัฐ
ไดออกมาตรการขับเคลือ่นมผีลดตีอการลงทนุภาคเอกชน
การบริโภคภายในดีขึ้น สงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัย
เติบโตดวยปจจัยสนับสนุนดานบวก

2559

เศรษฐกิจไทยยังไดรับผลกระทบตอเนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐและความเสียหายเกิด
จากนโยบายดานการเกษตรและสินคาอุปโภค บริโภค สําหรับ เทเวศฯ ไดเตรียมพรอมจากป 2555-2556 การดําเนินงาน
ในป 2557 จึงประสบความสําเร็จ แผนงานดานการตลาดขยายงานรับประกันภัยรายยอย ดานรถยนตและประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล

ธุรกิจประกันวินาศภัยแขงขันอยางรุนแรง บริษัทฯ
ตองปรับกลยุทธของตนเองใหเกิดความมั่นคง ความ
เชื่อถือและไววางใจ

2561
ธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตอยางตอเนื่อง แมจะมี
ภัยพิบตัธิรรมชาต ิและยอดขายรถยนตน่ังสวนบุคคล
เพ่ิมในอตัรากาวกระโดด  บรษิทัฯ มรีายไดเบีย้ประกันภยั
รับ 4,626 ลานบาท กําไรสุทธิ 257 ลานบาท

เศรษฐกจิภาพรวมของประเทศปรบัตวัดขีึน้กวา ป 2559 ธุรกจิประกันวินาศภยั เตบิโตเพ่ิมขึน้ บรษิทัฯ มกํีาไรสทุธิ 260 ลานบาท
สูงขึ้นจากป 2559 ถึงรอยละ 31.1 โดยเบี้ยประกันภัยรับเติบโตรอยละ 0.9 มีระดับเงินกองทุนที่เพียงพอดวยอัตราสวนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) สะทอนถึงพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรงของบริษัทฯ และไดรับรางวัลการใช
ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเดน ประจําป 2559 (e-Claim Awards 2016) จากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) บริษัทฯ ไดเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective
Action against Corruption - CAC) เพ่ือความม่ันใจไดวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติตอลูกคา คูคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของดวยความเปนธรรม

การแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบโดยตรงตอธรุกจิทุกภาคสวน สาํหรบัธรุกจิประกันภยั
ไดรับผลกระทบบาง แตมีผลไดจากความเสี่ยงในการรับประกันโควิด 19 และการประกันสุขภาพอ่ืน เทเวศฯ มีเบี้ย
ประกันภัยรับ 5,445.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10 % กําไรสุทธิ 382.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54% 

2557

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 013



1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว

2. ผู�ถือหุ�นอื่น ๆ

 ยอดรวมทุนจดทะเบียน

49,341,264

658,736

50,000,000

98.68

1.32

100.00

ช่ือ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

        ป�จจบัุนบรษัิทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล�านบาท ประกอบด�วย หุ�นสามัญ 50 ล�านหุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท โดยมีโครงสร�าง

ผู�ถือหุ�น เป�นดังน�้.-
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ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

2562 - 2563

การศึกษา

• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• เลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
• ประธานขาราชบริพารในพระองค 
• ผูอํานวยการทรัพยสินสวนพระองค / ผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค 
  สํานักงานทรัพยสินสวนพระองค
• ผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• ประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณ� จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
• ราชเลขานุการในพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัว 
• ประธานกรรมการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

2562 - 2563

การศึกษา

• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• รองประธานกรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณ� จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
• รองเลขาธิการพระราชวัง ฝายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ สํานักพระราชวัง
• กรรมการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
 
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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คณะกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พันโท สมชาย กาญจนมณี 
รองประธานกรรมการ



 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2563
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

การศึกษา

• รองเลขาธิการพระราชวังฝายท่ีประทับ
• กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
• กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณ� จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
• ผูอํานวยการสํานักงานพระคลังขางท่ี สํานักพระราชวัง
• กรรมการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
 
• Master of Public Administration, Western Kentucky University, USA
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

2562 - 2563

การศึกษา

• กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• กรรมการ บริษัท สหศีนิมา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• ผูชวยราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว 
• รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค 
• กรรมการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการและเลขานุการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 017

พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
รองประธานกรรมการ

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต 
กรรมการ



 

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2563

ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

2562 - 2563

การศึกษา

• กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• ผูบัญชาการ สํานักงานฝายเสนาธิการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค
• กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
• กรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสําหรับศูนยศึกษาการพัฒนา
  อันเน��องมาจากพระราชดําริ
• กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชิน�นาถ 
• กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด 
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
• กรรมการ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
• รองผูบัญชาการ หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค 
• รักษาราชการผูบัญชาการ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค 
• กรรมการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ

• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2563
2560 - 2563
2558 - 2559
2554 - 2557
2551 - 2554

การศึกษา

• กรรมการและเลขานุการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
• อธิบดี กรมราชทัณฑ
• อธิบดี กรมคุมประพฤติ
• อธิบดี กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
• รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

• Ph.D (Criminology), Florida State University, USA
• Master of Public Affairs, Kentucky State University, USA
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ

018

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ 
กรรมการ

พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ 
กรรมการ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม



 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2553 - 2562
2546 - 2561
2549 - 2558

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
• บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
 
• Master of Business Administration, New York University, USA

• Director Certification Program 
• Role of the Compensation Committee

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2538 - 2546
2537 - 2545
2529 - 2535

ปฏิบัติหน�าที่วุฒิสภา
2545

2544
2543

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
• ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพยและธนาคาร
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน)
  (บริษัทในเครือปตท.)
• กรรมการ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ/ฮิลตัน/เจดับบลิวแมริออท/
  สยามอินเตอร
• กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนดคาตอบแทน/
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
• นายสนามมวยเวทีราชดําเนิน และกรรมการอํานวยการ สนามมวยลุมพิน� 

• ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ การศึกษาและติดตามการปรับโครงสรางภาษี 
  และการเล่ียงภาษี
• ท่ีปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการคลัง-การธนาคาร
• ผูชํานาญการ/คณะกรรมาธิการคลัง/การธนาคาร และสถาบันการเงิน 
  
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วปรอ. 355
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2004

• ประกาศน�ยบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุนท่ี 3

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 019

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ 
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ 
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพ่ือสังคม



  

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2550 - 2555

2553 - 2555

2548 - 2550
2546 - 2547
2543 - 2546

2518 - 2542

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
  ตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ บริษัท ไทยพลาสติกและ
  เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
• ผูอํานวยการฝายกํากับดูแล GE Money
• กรรมการและผูจัดการ สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
• ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ บริษัท Alpha Capital
  (บริษัทในเครือบริษัท GE Commercial Finance)
• บริหารงานดานสารสนเทศและเทคโนโลยี และ ดานการเงิน
  (treasury operations) ธนาคารเอเชีย
 
• Bachelor of Science (Management Science),
  Colorado State University, USA

• Director Accreditation Program

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2546 - 2547

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• หัวหนาฝายสงเสริมธุรกิจ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย

• Master of Business Administration, Long Island University,
  New York City, USA

• Director Certification Program

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2545
2548 - 2552

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
• รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)

• Ph.D (Agricultural Economics), Kyoto University, Japan

• Director Certification Program
• Director Accreditation Program
  

020

นายศักด์ิ เอ้ือชูเกียรติ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวีระศักด์ิ โตกะคุณะ 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม



 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2542 - กรกฎาคม 2562

2517 - 2541

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• งานบัญชีมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
  พระบรมราชิน�นาถ
• งานตรวจสอบภายใน ธนาคารเอเชีย

• ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• Director Certification Program

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564

2561 - 2563

2558 - 2561

2556 - 2558
2553 - 2556
2548 - 2553
2548
2543 - 2547
2532 - 2535
2531 - 2532

การศึกษา

• รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย สํานักงานรองผูอํานวยการท่ี 1
• รักษาการหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูอํานวยการ
  สํานักงานผูชวยผูอํานวยการ 1/2
• รักษาการผูชวยผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย 
  สํานักงานผูชวยผูอํานวยการ 1/2 
• รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย สํานักงานรองผูอํานวยการท่ี 1
• รักษาการหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูอํานวยการ
• รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รักษาการรองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• ผูชวยผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• หัวหนาฝายอาวุโส ฝายส่ือสารองคกร
• หัวหนาฝายอาวุโส ฝายสงเสริมธุรกิจ
• หัวหนาฝาย ฝายสงเสริมธุรกิจ
• หัวหนากองอาวุโส กองลูกคาสัมพันธ ฝายสงเสริมธุรกิจ
• หัวหนากอง กองลูกคาสัมพันธ  ฝายสงเสริมธุรกิจ
• พนักงานวิเคราะห แผนกวิเคราะหการลงทุน กองวิเคราะห การลงทุน
• พนักงานบัญชี แผนกตรวจสอบ กองวิเคราะหการลงทุน
  สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน 
กรรมการ



 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต เมษายน 2562

ต้ังแต 2559
ต้ังแต 2558
ต้ังแต กรกฎาคม 2556
ต้ังแต 2555

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
  และสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด
• กรรมการบริหาร สํานักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย
• กรรมการ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

• Master of Insurance - Georgia State University, USA
• Columbia University, Graduate School of Business
• SCG Executive Development Program IV
• Advance Insurance Institute, Office of Insurance
  Commissioning (AII 1)
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT9)
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 60 
         

• Director Certification Program
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นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

นางสาววิไลรัตน์ ติวะวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาววิไลรัตน์ ติวะวงศ์
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม



หน่วยงานข้ึนตรงกรรมการผู้จัดการ
นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ 
นางนวรัตน ทีฆเสน�ย
นายนพดล จ.จิตตเจริญชัย
นายศักด์ิชาย ศักดารัตน
นางสาววิไลรัตน ติวะวงศ

ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบ
ผูอํานวยการ ฝายการบุคคล
ผูอํานวยการ สํานักบริหารความเส่ียงและสถิติประกันภัย 
ผูอํานวยการ ฝายธุรการ
ผูจัดการ สํานักบริหารงานกรรมการและส่ือสารองคกร
        

สายธุรกิจประกันภัย 2
นายไพฑูรย ไตรสถิตวร
นายพงศธร ธนานุรักษวงศ 
นายอุเทน ศรีใส
นางชลธาร ญาณารณพ

ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจนายหนา
ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจลูกคารายยอย
รองผูอํานวยการ ฝายบริการลูกคา
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจนายหนา

สายธุรกิจประกันภัย 1
นางสาววรากานต สุวรรณอาจ

นางสาวสุธินันท จุลเจิม
นางสาวเอมอร ธัญญเจริญ
นางทัศน�ย สุวรรณรัตน 

ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร 
และรักษาการ ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจพลังงาน       
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจโครงการพิเศษ
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจพลังงาน
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คณะผู้บริหาร

นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวดวงรัตน์  ชินวรรโณ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายธุรกิจประกันภัย 2 

นางจุฑาทิพย์  ศิริมาจันทร์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 1



สายธุรกิจประกันภัย 3
นายสมชาย เสือนาค
นางสาวอรวรรณ ยุสเปรมานนท 
นางผุสดี สังขปตร
นายสุทิน ทิมเจริญ
นางณชวรรณ อรามดี 

ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนสง
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนสง
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนสง
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนสง
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจตัวแทน

สายรับประกันภัย
นางสาวเบญจมาศ สันติปรีดาธรรม
นางสาวพยอม รัตนสกล
นางดวงจันทร ขจรอุดมฤทธ์ิ
นางสาวจุฑาธิปต จิวระโมไนยกุล
นางสาวจรัญญา ประภากาศ
นางสาวเยาวรีย เรืองออน
นางสาวโสภาวรรณ ทองหยวก
นางสาวชนัญญา มหันตระกูล
          

ผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยรถยนต 
รองผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยรถยนต 
ผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยทรัพยสิน
รองผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยทรัพยสิน
รองผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยทรัพยสิน
รองผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยทรัพยสิน
รองผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดและทางทะเล 
รองผูอํานวยการ ฝายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดและทางทะเล

สายธุรกิจประกันภัย 4
นางผอบเธียร มงคลศรี 
นางสาวกันยากร ธีระประภา
นายเทิดศักด์ิ พึ�งวิชา
นางสาวบุญธรส หุนเจริญ

ผูอํานวยการ ประจําสายธุรกิจประกันภัย 4 
ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน  
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน
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นายสมบัติ  ตันจาตุรนต์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 3

นายอาจหาญ  จารุวัฒนประดิษฐ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายรับประกันภัย

นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 4



สายสินไหมทดแทน 
นางศิรินุช นิลปริสุทธ์ิ 
นายมัยธัช ฤทธิชัย 
นายปราโมทย สวางแจง 
นายอมรชาติ ศิริพัฒนานันทกูร
นายปริพล เกิดสวาง 
นางสรวีย ทองสุข
นายศิริพจน อ.ใบหยกวิจิตร 
นายอุดม สุบิน
นายธนพัชญ สะอาดนัก 
นางสิริพร จันทรแกว

ผูอํานวยการ ฝายสินไหมทั�วไป
รองผูอํานวยการ ฝายสินไหมทั�วไป
ผูอํานวยการ ฝายสินไหมรถยนต
รองผูอํานวยการ ฝายสินไหมรถยนต
รองผูอํานวยการ ฝายสินไหมรถยนต 
รองผูอํานวยการ ฝายสินไหมรถยนต
รองผูอํานวยการ ฝายสินไหมรถยนต 
รองผูอํานวยการ ฝายสินไหมรถยนต
รองผูอํานวยการ ฝายสินไหมรถยนต
รองผูอํานวยการ สํานักนิติกรรมประกันภัย

สายสารสนเทศ
นายชานนท เทพไทย
นายสุรสีห พันเทียน
นางสาวฉันทัส ตงเจริญ

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รองผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยี
รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

สายการเงิน
นายมงคล สนองศรียุคล
นางฤมลรัตน พุทธิชัยศิริ
นางสาวณัฎฐณิชา อัศวนนท
นายพิภพ วงศาโรจน

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน 
รองผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการ ฝายบริหารจัดการเบ้ียประกันภัย
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารจัดการเบ้ียประกันภัย
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นายอริยะ  จักรานุรักษ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายสินไหมทดแทน 

นางสาวฉันทัส  ตงเจริญ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสารสนเทศ

นายมงคล  สนองศรียุคล   
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายการเงิน 



 

 

 

        บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริหารจัดการโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในท่ีดีมาโดยตลอด

ในป� 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต�งต้ังคณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทน เป�นคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อทําหน�าท่ีพิจารณา

โครงสร�างระบบการจ�ายค�าตอบแทน และประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ แก�คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยต�าง ๆ

ให�เป�นไปตามหลกัการท่ีเหมาะสมและเป�นธรรม ป� 2548 มมีตขิยายความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค�าตอบแทน ให�ครอบคลมุ

การสรรหากรรมการ ทําหน�าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน�งกรรมการและกรรมการผู�จัดการ โดยเปลี่ยนชื่อ

คณะกรรมการชุดย�อยคณะน�้ เป�น “คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน” ป� 2553 มีมติให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทน ทําหน�าท่ีคณะกรรมการกจิกรรมเพ่ือสงัคม อกีหน�าท่ีหนึ�ง รบัผดิชอบกาํหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ติดตามความคบืหน�า

รวมท้ังประเมินผลสําเร็จของโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กร (Corporate Social Responsibility-CSR) ป� 2562 มีมติให�

เพิ�มชื่อคณะกรรมการตรงตามภารกิจ เป�น “คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม”

        ป� 2563 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม มีการประชุม 6 ครั้ง พิจารณาเรื่องต�าง ๆ ตาม

ขอบเขตความรบัผดิชอบและครอบคลมุบทบาทหน�าท่ีตามท่ีได�รบัมอบหมาย และนาํเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือนาํเสนอ

ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ได�แก� 

        1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีมีรายช่ือครบกําหนดออกตามวาระในปี 2563
           คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค�าตอบแทน และกจิกรรมเพ่ือสงัคม ได�เสนอให�กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระในป� 2563

จํานวน 5 คน กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�อไป มีรายชื่อดังน�้

                   1. พลอากาศเอก สถิตย�พงษ� สุขวิมล     2. นางสาวสุภาภรณ� ตรีแสน

                   3. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ     4. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ

                   5. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

           ท้ังน� ้นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ กรรมการตรวจสอบ ถงึแก�กรรม เม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม 2563 ส�งผลให�พ�นจากตาํแหน�ง

ตามวาระในครั้งน�้ ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 มีมติอนุมัติแต�งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�อไป 

        2. พิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีว่าง
           คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม เสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2563

เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนตําแหน�งท่ีว�าง เน��องจากนายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ กรรมการ

ตรวจสอบ ถึงแก�กรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เพื่อให�การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย�อย มีประสิทธิภาพ และต�อเน��อง 

           ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต�งตั้งนายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ เป�นกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหน�งท่ีว�าง และ

พ�นจากตําแหน�งกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยให�มีผลตั้งแต�วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 เป�นต�นไป 

และมีมติอนุมัติแต�งตั้ง พันตํารวจเอก ดร. ณรัชต� เศวตนันทน� ดํารงตําแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีว�าง และแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�ง

กรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยให�มีผลตั้งแต�วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เป�นต�นไป

           คณะกรรมการตรวจสอบ องค�คณะประกอบด�วย กรรมการอิสระ 3 คน คือ

                   1. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                   2. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย�  กรรมการ

                   3. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ   กรรมการ

การสรรหากรรมการ

026

รายงานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพ่ือสังคม



           คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม องค�คณะประกอบด�วย กรรมการ 3 คน คือ

                   1. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์   ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

                   2. ดร.ชาญชัย มุสิกนิศากร   กรรมการ

                   3. พันตํารวจเอก ดร.ณรัชต� เศวตนันทน�           กรรมการ

 

        3. ทบทวนการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย   
           ภายหลังการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในป� 2563 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม ได�ทบทวน

โครงสร�างและผู�ดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการชดุย�อยท้ัง 3 คณะ ได�แก� คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ

สรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม ตามนโยบายและแนวทางท่ีกําหนดไว� โดยเสนอให�ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คงโครงสร�างคณะกรรมการชุดย�อยท้ัง 3 คณะไว�ตามเดิม ซึ�งทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ให�ความเห็นชอบตามข�อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม

        คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม ได�พิจารณาความเหมาะสมขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบ

และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แล�ว จึงเสนอจ�ายเงินรางวัลประจําป�จากผลประกอบการ ป� 2562 ซึ�งท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�

2563 เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติจ�ายเงินรางวัลประจําป� ให�กรรมการได�รับคนละ 350,000 บาท ประธานกรรมการได�รับ

1.5 เท�าของกรรมการ ในส�วนของค�าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้ง เป�นไปตามเกณฑ�เดิมท่ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นประจําป�

2559 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2559 

        บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ก�อตั้งขึ้นโดยได�รับนโยบายดําเนินกิจการด�วยจิตสาธารณะ เจตจํานงแน�วแน�สร�างสรรค�

ประโยชน�ให�สังคมอย�างแท�จริง มีโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กรร�วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ โรงเรียน

สังคมและชุมชน อย�างต�อเน��อง ภายใต�การกํากับดูแลของ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม กําหนด

นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กร (Corporate Social Responsibility-CSR) สอดคล�องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ มุ�งให�

เกิดการพัฒนาท่ียั�งยืนและมีความสมดุล (Sustainable & Balancing Development) ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกท่ีดี มีวินัยและมีความรู� พัฒนาสิ�งแวดล�อมเพ่ือให�ผู�อยู�อาศัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความคิดริเริ�ม มีต�นแบบ

เรียบง�าย นําวิธีการทางธรรมชาติมาปรับใช� ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชน โดยบริษัทฯ มุ�งเน�นการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม บริเวณ

ถนนราชดําเนินและเกาะรัตนโกสินทร� ชุมชนในพ้ืนท่ีใกล�เคียงท่ีต้ังสํานักงานใหญ�ของบริษัทฯ และพ้ืนท่ีชุมชนเขตพระนคร ตามแนวทาง

การดําเนินงาน 3 กลุ�มหลัก คือ (1) จิตอาสา (2) สังคมและชุมชน (3) การศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน 

การกําหนดค่าตอบแทน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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        บรษัิท เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ดาํเนนิกิจกรรม “จติอาสาเทเวศประกันภัย ร�วมใจบาํเพญ็สาธารณประโยชน�” โดยส�งเสรมิ

และสนบัสนนุให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการทําประโยชน�เพ่ือชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล�อม สร�างจติสาํนกึความเสยีสละ มจีติสาธารณะ และ

มุ�งมั�นที่จะทําความดีเพื่อส�วนรวม ป� 2563 บริษัทเทเวศประกันภัย ดําเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังน�้

        • บริษัทฯ เป�ดให�บุคลากรลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 (รอบท่ี 2) และจัดพิธีรับมอบหมวกและผ�าพันคอพระราชทาน

เพ่ือให�บุคลากรได�ปฏบัิตภิารกจิด�านจติอาสา “เราทําความดเีพือ่ ชาต ิศาสน� กษตัรยิ�” และเป�ดโอกาสให�บุคลากรได�ร�วมกจิกรรมช�วยเหลอื

สังคมในด�านต�าง ๆ

        • จัดกิจกรรม “จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร�วมใจบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน�” นําบุคลากรจิตอาสาของบริษัทฯ ร�วมกับ

หน�วยงานราชการ คร ูนกัเรียน เยาวชนและชาวชุมชนท่ีมีจติอาสา

ทําความสะอาด เกบ็ขยะ ในชุมชน วดั โรงเรยีน และสถานท่ีสาํคญั

รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 ครั้ง

        

        • นําบุคลากรจิตอาสาไปร�วมกิจกรรมเชิงอนุรักษ� เรียนรู�

การบําบัดนํา้เสยี เรยีนรู�ระบบนเิวศน�ป�าชายเลน ร�วมปลกูต�นโกงกาง

ณ อําเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้านจิตอาสา

028

กิจกรรม "จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์"



 

 

 

 

        การบริจาคโลหิต เป�นอีกหนึ �งโครงการ

ด�านจิตอาสาของเทเวศประกันภัย เริ�มดําเนินการ

ตั้งแต�ป� 2550 - 2563 เป�นเวลาต�อเน��อง 14 ป�

ท่ีพนักงานเทเวศประกันภัยร�วมใจบริจาคโลหิต

ให�สภากาชาดไทย เป�นประจาํทุก 3 เดอืน มพีนกังาน

ร�วมบริจาคโลหิตมากกว�า 2,500 กําลังงาน โดย

บริจาคโลหิต มากกว�า 1 ล�านซีซี และมีพนักงาน

ร�วมลงช่ือเป�นผู�บริจาคเซลล�ต�นกําเนิดเม็ดโลหิต

(Stem Cell) และบริจาคพลาสมา (Single Donor

Plasma) อีกด�วย

 

 

        จากการดาํเนนิกจิกรรมเพ่ือสงัคมขององค�กร

(Corporate Social Responsibility-CSR) ในพืน้ที่

เขตพระนคร เกาะรตันโกสนิทร�อย�างต�อเน��อง บรษัิท

เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) จงึได�รบัเลอืกจาก

สาํนกังานเขตพระนคร ให�เป�นองค�กรเอกชนท่ีมีส�วน

ร�วมและให�การสนบัสนนุการดาํเนนิกจิกรรมจิตอาสา

ในพ้ืนท่ีเขตพระนคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร

มอบประกาศเกียรติคุณ แก�ผู �แทนของบริษัท

เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
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กิจกรรม “จิตอาสา ขอเป็นผู้ให้”



 

  

        เทเวศประกนัภยั เลง็เห็นความสาํคัญของความยั�งยนืทางธรุกจิท่ีต�องเตบิโตควบคู�กบัการดแูลสงัคมและชุมชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ตัง้สาํนกังานของบรษัิท อาทิ การส�งเสรมิและสนบัสนนุด�านการศึกษา สิ�งแวดล�อม ความปลอดภยั สขุอนามัยท่ีด ีตลอดจนแนะนาํให�ความรู�

เพ่ือสร�างอาชีพเสริมให�ชาวชุมชน โดยมุ�งเน�นการมีส�วนร�วมของบุคลากรของบริษัท องค�กรของรัฐ หน�วยงานสาธารณสุข และชุมชน

เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�ชุมชนในระยะยาว โดยมีโครงการ กิจกรรม อาทิ

กิจกรรม “น้ําใสด้วยจุลินทรีย์”  
        ใช�จุลินทรีย�ออแกนิคคัดสายพันธุ�พิเศษ Herobiotech เพ่ือปรับสภาพนํ้าท่ีเน�าเสีย ให�มีคุณภาพดีข้ึน ช�วยกําจัดหรือลดกลิ�นเหม็น

รวมท้ังลดสตัว�หรอืแมลงท่ีเป�นพาหะนาํโรคต�าง ๆ ในบ�านเรอืน ชุมชน โดยเริ�มดาํเนนิการใน 3 พ้ืนท่ีต�นแบบ ได�แก� ชุมชนวดัสามพระยา

คูคลองในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  และบ�อรองรับนํ้าทิ้งของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  

ด้านสังคมและชุมชน

โครงการ "ส่งเสริมการรักษ์ส่ิงแวดล้อม"

        เทเวศประกันภัย ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการรักษาสิ�งแวดล�อม โดยเฉพาะเขตพระนคร

ซึ�งเป�นเขตอนรุกัษ�เมืองเก�า และเป�นแหล�งท�องเท่ียว

เชิงประวตัศิาสตร�ศลิปวัฒนธรรม จงึเป�นแกนหลกั

ในการสนบัสนนุหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ี ภาครฐั

องค�กรเอกชน คนในชุมชน ช�วยกันดูแลรักษา

สิ �งแวดล�อม การแก�ป�ญหานํ้าเน�าเสียในชุมชน

โดยดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ดังน�้ 

030



        ดําเนินโครงการผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ดังน�้

กิจกรรม “ส่งเสริมความปลอดภัย”
        เทเวศประกันภัย ให�การสนับสนุนหน�วยงานราชการ เช�น

สํานักงานเขตพระนคร สถาน�ตํารวจ โรงเรียน และชุมชนในเขต

พระนคร ในการจัดหาอุปกรณ�ส�งเสริมความปลอดภัย ได�แก� เสื้อ

จราจรสะท�อนแสง เสื้อกันฝนสะท�อนแสง หมวกนิรภัย ฯลฯ เพ่ือ

ให�เจ�าหน�าที่ใช�ขณะปฏิบัติงานภาคสนาม และให�ประชาชนสวมใส�

เพื่อความปลอดภัย  

กิจกรรม “เทเวศประกันภัย ส่งความห่วงใยให้ประชาชน”
        เพือ่ช�วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร�อนจากการแพร�ระบาดเช้ือไวรสัโคโรน�า 2019 (COVID-19) เทเวศประกนัภัย สนบัสนนุถงุยังชพี

อุปกรณ�เครื่องใช�ต�าง ๆ ท่ีจําเป�นในการดํารงชีวิต หน�ากากผ�า ให�แก� ประชาชนในชุมชนเขตพระนคร หน�วยงานทหาร และประชาชนใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

โครงการ “ส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเขตพระนคร”  
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กิจกรรม “ปลูกรัก ปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย” 
        เทเวศประกนัภัย ร�วมกบัผู�นาํชุมชน หน�วยงาน

สาธารณสขุ เข�าเย่ียมผู�สงูอายท่ีุป�วยตดิเตยีงในชุมชน

เขตพระนคร ให�คําแนะนาํในการดแูลรกัษาผู�ป�วย และ

มอบสิ�งของเครื่องใช�ที่จําเป�นในการดํารงชีวิต 

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ต่างวัย”
        เพ่ือส�งเสริมให�ผู�สูงอายุได�ออกมามีส�วนร�วม

ทํากจิกรรมกบัเยาวชน เพ่ือท้ังสองฝ�ายจะได�ช�วยเหลอื

เกื้อกูล แบ�งป�นและแสดงออกถึงความห�วงใยให�กัน

และกนั จงึจดักจิกรรมการบรรยายธรรม และการศกึษา

เรียนรู�เกษตรอินทรีย� 

กิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพ ร่วมใจทํา เราทําได้”
        จัดกิจกรรม “ส �งเสริมอาชีพ ร �วมใจทํา

เราทําได�” จํานวน 4 ครั้งต�อป� ฝ�กสอนอาชีพ ให�กับ

ชาวชุมชนในเขตพระนคร นอกจากน�้ยังสนับสนุน

ให�วางจําหน�ายผลิตภัณฑ� ณ สํานักงานของบริษัทฯ

รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ�ของชุมชน เพ่ือเป�น

ของขวญัและของท่ีระลกึให�แก�ผู�มีอปุการคุณในโอกาส

ต�าง ๆ

032



        เดก็และเยาวชน คือกาํลงัสาํคัญในการนาํความรู� ความสามารถไปสร�างประโยชน�ต�อประเทศชาตใิห�พัฒนาอย�างยั�งยืน เทเวศประกนัภยั

จึงดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมความพร�อม และเสริมศักยภาพให�เด็กและเยาวชน ในกลุ�มเด็กปฐมวัยของ

โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร รวมถงึเยาวชนในชมุชนเขตพระนคร ท้ังด�านการศกึษา ด�านการพัฒนาพฤตกิรรมเป�นเยาวชนท่ีมีคณุธรรม

ด�านการกฬีา และการสร�างจติสาํนกึการเป�นเยาวชนจติอาสา เพ่ือร�วมเป�นกาํลงัสาํคัญในการพัฒนาชุมชน การสร�างสิ�งแวดล�อมท่ีดใีนชมุชน

ที่ตนอยู�อาศัย 

        เทเวศประกันภัย ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเริ�มจากกลุ�มเยาวชนในเขตพระนคร ด�วยการพัฒนา “ผู�นํา

เยาวชนจิตอาสา” ป�จจบัุนมีกลุ�มเยาวชนท่ีร�วมกจิกรรมจาํนวน 8 กลุ�ม คอื (1) กลุ�มเยาวชนผึง้งาน (2) กลุ�มพลงัมดอาสา (3) กลุ�มเยาวชน

ฟตุซอล-เฟ��องทอง (4) กลุ�มทานตะวันอาสา (5) กลุ�มเยาวชนวัดใหม�อมตรส (6) กลุ�มเยาวชนตรอกบ�านพานถม (7) กลุ�มเกสรลาํพู และ

(8) กลุ�มเยาวชนชุมชนวัดสามพระยา ซึ�งบริษัทฯ ได�ให�การช�วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาต�าง ๆ ในชุมชน ช�วงวันหยุดสุดสัปดาห�

หรือช�วงป�ดเทอม รวมถึงการอบรมให�ความรู� และนําเยาวชนไปศึกษาเรียนรู�เพิ�มเติมนอกสถานที่ 

        ป� 2563 เทเวศประกันภัย ได�นํากลุ�มเยาวชนไปศึกษาเรียนรู�นอกสถานท่ี เย่ียมชมศูนย�อนุรักษ�พลังงานเพ่ือสิ�งแวดล�อม การจัด

การขยะ เรียนรู�โครงการในพระราชดําริ และร�วมกันปลูกป�าชายเลน ณ อุทยานสิ�งแวดล�อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี และได�จัด

การอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลช�วยเหลือชีวิตเบ้ืองต�น (CPR) การใช�เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ�า (AED) และปลูกจิตสํานึก

เกีย่วกบัการเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรยิ� โดย พล.อ.อ. สบิุน ชิวปรชีา กรมวงัผู�ใหญ�ในพระองค� 904 และทีมวทิยากร

จากศูนย�อํานวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน 904 ให�เกียรติมาแบ�งป�นความรู�

ด้านการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน

การพัฒนาเยาวชนในชุมชนเขตพระนคร
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        เทเวศประกนัภยั ดาํเนนิโครงการ “รอยยิม้เพือ่เรา - พฒันาบคุคลท่ีมคีวามต�องการพเิศษ” อย�างต�อเน��องเป�นป�ท่ี 11 เป�าหมายหลกั

เพ่ือพัฒนานักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนราชบพิธ เพ่ือให�นักเรียนห�องการศึกษาพิเศษได�รับโอกาส

ในการพัฒนาตนเอง มีความพร�อมที่จะพึ�งพาตนเอง และสามารถใช�ชีวิตในสังคมร�วมกับบุคคลอื่นได�

        ป� 2563 เทเวศประกันภัย ดําเนินการพัฒนาทางด�านกายภาพให�กับนักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ โดยใช� (1) กิจกรรม

“ดนตรีบําบัด” เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการ ทักษะทางอารมณ� สติป�ญญาและการเข�าสังคม (2) กิจกรรม “โยคะบําบัด” เพ่ือสร�างเสริมให�เกิด

ความแข็งแรงของกล�ามเน�้อมัดเล็ก กล�ามเน�้อมัดใหญ� (3) กิจกรรม “เสริมการเรียนรู� สู�การพัฒนา” นํานักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ

ศึกษาเรียนรู�นอกสถานท่ี สัมผัสวิถีพอเพียงแบบเกษตรอินทรีย� โดยผ�านการลงมือปฏิบัติ และ (4) การประเมินพัฒนาการของนักเรียน

ห�องการศึกษาพิเศษและการจัดอบรมความรู�ในการดูแลเด็กท่ีมีความต�องการ ให�แก� ครูและผู�ปกครองของนักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ

เพื่อให�ร�วมกันเสริมสร�างพัฒนาการที่เหมาะสมให�แก�เด็ก ๆ เป�นรายบุคคล

กิจกรรม “รอยย้ิมเพ่ือเรา - พัฒนาบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ”

034



        การดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค�กร ส�วนภูมิภาค รับผิดชอบโดยกรรมการผู�จัดการ ดําเนินงานตามนโยบายของคณะ

กรรมการบริษัทฯ ด�วยการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ โรงเรียน ชุมชนท�องถิ�น และหน�วยงานต�าง ๆ

         

        - โครงการ CSR ด�านความปลอดภัย

          สํานักงานสาขาสนับสนุนอุปกรณ�ด�านความปลอดภัย เช�น กรวยยาง เสื้อจราจรสะท�อนแสง เสื้อกันฝนสะท�อนแสง กระเป�า

          ปฐมพยาบาลเบื้องต�น ร�มสนาม เต็นท�สนาม ธงโบกข�ามถนน สติ๊กเกอร�แจ�งเบอร�ฉุกเฉิน ให�กับหน�วยงานต�าง ๆ 

        - โครงการ CSR พัฒนาเด็กและเยาวชน สํานักงานสาขา สนับสนุนอุปกรณ�การเรียนการสอน ให�แก� เด็กนักเรียน และโรงเรียน

          สนับสนุนของขวัญสําหรับกิจกรรมวันเด็ก วันครู  

กิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร ส่วนภูมิภาค

กิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร ส่วนภูมิภาค ในปี 2563 
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        สถานการณ�การแพร�ระบาดของโควิด-19 ส�งผลต�อเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจภาคการท�องเท่ียว

และบริการท่ีได�รับผลกระทบมากท่ีสุด ท้ังภาครัฐและเอกชนจึงร�วมกันกระตุ�นเศรษฐกิจให�เกิดการใช�จ�ายภายในประเทศมากข้ึน ซึ�งส�งผล

ให�เศรษฐกิจไทยฟ��นตัวเร็วกว�าท่ีคาดการณ�ไว� โดย GDP ท้ังป� 2563 จากท่ีคาดการณ�ไว�ติดลบร�อยละ 7.8 เหลือเพียง ติดลบร�อยละ 6.5

        สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยเป�ดเผยว�า ในป� 2563 ทางรฐับาลได�ออกมาตรการกระตุ�นการส�งเสรมิการประกนัภยัของภาครฐัในการ

นําระบบประกันภัยมาใช�เป�นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในโครงการประกันภัยพืชผล (โครงการประกันภัยข�าวนาป�และโครงการประกันภัย

ข�าวโพดเลีย้งสตัว�) โดยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในป�น�เ้ป�นป�จจยัหนึ�งท่ีทําให�การประกนัภยัสขุภาพเติบโตเพิ�มขึน้ร�อยละ 60

อย�างไรกต็ามสิน้ป�น�ค้าดการณ�ว�าเบ้ียประกนัของธรุกจิประกนัวนิาศภยัท้ังระบบจะอยู�ท่ี 250,000-252,600 ล�านบาท เตบิโตร�อยละ 2.5-3.5 

        แนวโน�มธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในป� 2564 คาดการณ�ว�าจะมีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ้นประมาณร�อยละ 3.5-4.5 ซึ�งมีป�จจัย

หลกัมาจากการฟ��นตวัของอุปสงค�ภายในประเทศ รวมท้ังรฐับาลได�มีแผนปฏบัิตกิารเชิงรกุ เพ่ือดึงดดูนกัลงทุนจากต�างประเทศ และเตรยีม

พร�อมการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ซึ�งป� 2564 จะเป�นการเตรียมพร�อมสําหรับการฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ส�วนการลงทุนจริงคาดว�าจะเกิดขึ้นในป� 2565

        จากการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในช�วงต�นป� 2563 บริษัทฯ ได�ออกผลิตภัณฑ�เพ่ือตอบสนอง

ความต�องการของลูกค�าซึ�งขายผ�านธนาคารไทยพาณิชย� คือ กรมธรรม�ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สําหรับการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (Covid-19)) แบ�งออกเป�น 2 แผน ได�แก�

        1. Covid-19 Plus คุ�มครองการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา และรับผลประโยชน�กรณ�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

        2. Covid-19 Care คุ�มครองการเจ็บป�วยด�วยภาวะโคม�าโดยมีสาเหตุจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา และค�ารักษาพยาบาลกรณ�

           ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

        บริษัทฯ ได�เข �าร �วมกิจกรรม ด�านการตลาดท่ีจัดข้ึนตามสถานท่ีต�าง ๆ โดยกําหนดเป�นแผนงานท่ีชัดเจนในแต�ละป�

ท้ังน�้เพ่ือให�บริการของบริษัทฯ เข�าถึงลูกค�าให�ได�มากท่ีสุด เช�น การออกบูธ ประชาสัมพันธ�บริษัทฯ และผลิตภัณฑ�ต�าง ๆ ใน

งานบางกอกอินเตอร�เนชั�นแนล มอเตอร�โชว� ครั้งท่ี 41 ณ อาคารชาเลนเจอร� อิมแพคเมืองทองธาน� (วันท่ี 15 - 26 กรกฎาคม 2563),

งานมหกรรมยานยนต� ครั้งที่ 37 ณ อิมแพคอารีน�า เมืองทองธาน� (วันที่ 2 - 13 ธันวาคม 2563) เป�นต�น

เศรษฐกิจไทย และธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ปี 2563
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กิจกรรมด้านการตลาดและการบริการ

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ด้านการตลาด



        บริษัทฯ ได�พัฒนาบริการด�านสินไหมทดแทนอย�างต�อเน��อง ตามนโยบายบริษัทฯ ท่ีขยายตลาดในกลุ�มลูกค�ารายย�อยมากข้ึน

โดยมุ�งเน�นบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป�นธรรม โดยแบ�งการบริการเพื่อตอบสนองความต�องการเป�นกลุ�มต�าง ๆ ดังน�้.- 

        •  เพิ�มเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบอุบัติเหตุ และใช�กลยุทธ�ในการจัดแบ�งพ้ืนท่ีและการจัดวางอัตรากําลังเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบอุบัติเหตุให�

           ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ในส�วนภูมิภาค 

        •  ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Re-Process) เพ่ือความรวดเร็วในการบริการอย�างมีประสิทธิภาพและสร�าง

           ความพึงพอใจให�แก�ลูกค�ามากยิ�งขึ้น 

        •  เพิ�มประสิทธิภาพการให�บริการด�านสินไหมส�วนภูมิภาค ให�สาขาดําเนินการจัดการสินไหมได�เอง เพ่ือให�เกิดความคล�องตัว

           รวดเร็ว ในการจัดการ และตอบสนองความพึงพอใจแก�ลูกค�าในส�วนภูมิภาค

        •  จ�ายค�าสนิไหมทดแทนกรณ�ท่ีมีความเสยีหายแก�ชีวติให�แก�ทายาทผู�เสยีชีวติก�อนฌาปนกจิ เพ่ือสร�างความพึงพอใจการให�บริการ

           ทั้งลูกค�าและคู�กรณ�  

        •  จัดหาบริษัทสํารวจความเสียหายพ้ืนท่ีส�วนภูมิภาคให�ครอบคลุมทั�วประเทศ เพ่ือรองรับการบริการท่ีขยายไปในส�วนภูมิภาค

           มากยิ�งขึ้น 

        •  จัดประชุมบริษัทสํารวจภัยคู�สัญญาเพ่ือสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับคู�ค�า และทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร�วมกัน 
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กิจกรรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทน 

ลูกค้า



        •  โปรแกรม EMCS (Electronic Motor Claim Solutions) เพิ�มประสทิธภิาพการทํางานระหว�างบรษัิทและคู�ค�า ให�มีความถกูต�อง

           เป�นมาตรฐาน สามารถควบคุมค�าใช�จ�ายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

        •  พิจารณาอู�ในสัญญาท่ีมีคุณภาพ ได�มาตรฐานตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด สําหรับอู�ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และอู�ในพ้ืนท่ีส�วนภูมิภาค

           ทั�วประเทศ โดยมอบตราสัญลักษณ�สําหรับอู�ในโครงการ เพ่ือสร�างภาพลักษณ� สร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับคู�ค�า และสร�างความ

           มั�นใจ ในการใช�บริการของลูกค�า 

        •  วางแผน ตรวจเย่ียมอู�ในสญัญา ร�านจดัหาอะไหล�ในสญัญาฯ ท้ังในเขตกรงุเทพฯ และต�างจงัหวดั เพ่ือตรวจสอบการปฏบัิตงิาน

           ตามแนวทางมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดไว� และสร�างความสัมพันธ�ที่ดีร�วมกัน

        •  พัฒนาบุคลากรให�เป�นมืออาชีพในด�านบรกิาร ฝ�กอบรมความรู�ด�านเงือ่นไขความคุ�มครอง และกรมธรรม�ประกนัภยั ให�พนกังาน

           มีความเข�าใจ สร�างความน�าเช่ือถอื เชือ่มั�น และประทับใจแก�ลกูค�าผู�ใช�บรกิาร 

        •  ใช�ระบบการบรหิารจดัการสนิไหมรถยนต� Deves - Motor Claim Service ในการปฏบัิตงิาน เพ่ือเข�าสู�ยุค Digital มีประสทิธภิาพ

           รวดเร็ว คล�องตัว โดยบริษัทฯ คงรักษามาตรฐานการให�บริการ ด�วยความทุ�มเท มุ�งมั�น และปฏิบัติตามแนวทางท่ีสํานักงาน

           คณะกรรมการกํากับและส�งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดไว� เพ่ือความโปร�งใส เป�นธรรมแก�ทุกฝ�าย

        •  ช�วยเหลอืผู�ประสบภยัตามท�องถนน ตามโครงการ “ ทําด�วยใจ เพือ่สงัคม ”  

        ในป� พ.ศ.2563 บรษัิทฯ ยังคงให�ความสาํคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต�อเน��องจากป�ท่ีผ�านมา เพือ่ยกระดบัการให�

บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต�องการทางธุรกิจในยุคดิจิทัล ท่ีทุกคนสามารถเข�าถึงเทคโนโลยีได�ง�าย ส�งผลให�ลูกค�า

และคู�ค�า ได�รบับรกิารดีท่ีสดุ โดยมีการพัฒนาในป� 2563 ดงัน�้

        1. เพิ�มช�องทางการขายออนไลน� ผ�านช�องทางดจิทัิลของคู�ค�า โดยใช�เทคโนโลยีเช่ือมโยงข�อมูลสมัยใหม� ท่ีมคีวามปลอดภยัในการ

           รบั - ส�งข�อมูล

        2. พัฒนาระบบขายประกันโคโรนาไวรัส 2019 โดยใช�เทคโนโลยีและระบบท่ีทันสมัย ทําให�เช่ือมโยงข�อมูลไปยังระบบหลังบ�าน

           ได�ครบถ�วนและรวดเรว็ รวมถงึการส�งออกกรมธรรม�อิเลก็ทรอนกิส�ผ�านทางอีเมลและข�อความทางโทรศพัท� ให�ลกูค�าได�ครบถ�วน

           และถกูต�อง

        3. เพิ�มช�องทางการรับแจ�งอุบัติเหตุออนไลน� ผ�านเวบ็ไซด� แอปพลเิคชั�นมือถอื และไลน�แอปพลเิคชั�น

        4. มีการบันทึกเส�นทางกิจกรรมของลูกค�า (Customer Journey) จากระบบขายไปยังระบบบริหารความสัมพันธ�ลูกค�า (CRM)

           ทําให�รู�จกัลกูค�ามากขึน้ เกดิการตลาดแบบ Omni Channel ให�ลกูค�าเข�าถงึสนิค�าได�ทุกช�องทางท้ังออนไลน�และออฟไลน� ท้ังยัง

           สามารถนาํข�อมูลไปวิเคราะห�พฤติกรรม และนาํเสนอผลติภณัฑ�ท่ีตรงความต�องการของลกูค�าได�ในอนาคต

        5. พัฒนาระบบคลังข�อมูล เช่ือมโยงข�อมูลกับคู�ค�า ด�วยเทคโนโลยีสมัยใหม�และมีความปลอดภัยสูง รวมท้ังระบบ Business

           Intelligence เพ่ือนาํข�อมูลไปวิเคราะห�และสนบัสนนุการตดัสนิใจในด�านต�าง ๆ ได�อย�างรวดเรว็

038

พนักงาน 

บริการสาธารณะ

กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่ค้า 



        ด�านโครงสร�างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภยัสารสนเทศ มกีารลงทุนด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และความปลอดภยัสารสนเทศ เพ่ือให�รองรับงานท่ีเพิ�มข้ึนแบบก�าวกระโดด 

        ด�านความปลอดภัยสารสนเทศ บริษัทฯ ได�นํากรอบปฏิบัติงานระดับสากล (NIST Cybersecurity Framework) มาเป�นแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือให�ทันต�อการรับมือกับภัยคุกคามทางสารสนเทศในรูปแบบต�าง ๆ ท่ีซับซ�อนมากข้ึน มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาปรับใช�ใน

องค�กร เช�น การประชุมทางไกล การเช่ือมต�อทางไกล ให�การทํางานสอดคล�องกับสถานการณ�ประเทศท่ีมีการแพร�ระบาดของโคโรนา

ไวรสั 2019 เพ่ือให�ลกูค�า คู�ค�า มั�นใจได�ว�า บรษัิทฯ ยังคงให�บรกิารได�และมีการรกัษาความปลอดภยัในการจดัเกบ็ข�อมลูลกูค�า

        นอกจากน� ้บรษัิทฯ ได�วางแผนการดาํเนนิงานก�อนมกีารบังคับใช� พ.ร.บ. คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล ในป� 2564 พร�อมท้ังแผนการ

พัฒนาระบบเพ่ือรองรับการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 17 (IFRS 17) ในอนาคต
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        ด�วยตระหนักในสิทธิและความเป�นเจ�าของบริษัทฯ ของผู�ถือหุ�น ซึ�งได�แต�งตั้งคณะกรรมการให�ทําหน�าท่ีแทน และมีสิทธิในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ บริษัทฯ จึงเคารพในสิทธิของผู�ถือหุ�น ดูแลและปกป�องสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู�ถือหุ�นให�เป�นไป

ภายใต�ข�อกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง ในการดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน�ท่ีผู�ถือหุ�นพึงได�รับ

เป�นสําคัญ และได�กําหนดแนวทางในการดูแลรักษาไว�ซึ�งสิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�นทุกราย ไว�ดังน�้

        การได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
        บริษัทฯ ดําเนินการให�ผู�ถือหุ�นได�รับและเข�าถึงข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ อย�างครบถ�วน เท�าเทียมกัน และทันเวลาโดยนําเสนอข�อมูล

ข�าวสารท่ีผู�ถอืหุ�นควรได�รับทราบผ�านทางเว็บไซต� (www.deves.co.th) และเฟซบุ�ก (เทเวศประกนัภยั - DEVES Insurance) นอกจากน�้

ได�นําเสนอข�อมูลข�าวสารขององค�กร (Corporate News) เพ่ือรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ และกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน�ต�าง ๆ

โดยมีหน�วยงานที่รับผิดชอบทําการปรับปรุงเน�้อหาให�เป�นป�จจุบันอยู�เสมอ 

        การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
        ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทฯ จะจัดส�งหนังสือนัดประชุมพร�อมเอกสารข�อมูลประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถ�วน

พร�อมท้ังข�อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกระเบียบวาระ รวมท้ังมีหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�กําหนด เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นใช�ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในระเบียบวาระต�าง ๆ โดยนําส�งล�วงหน�าไม�น�อย

กว�า 7 วนั ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตลอดจนลงประกาศโฆษณาในหนงัสอืพิมพ�เป�นเวลาตดิต�อกนั 3 วัน ก�อนวนัประชุมไม�น�อยกว�า 3 วนั

        การประชุมผู้ถือหุ้น
        คณะกรรมการให�ความสําคัญอย�างยิ�งต�อการประชุมผู�ถือหุ�น โดยเข�าร�วมการประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือรับฟ�งการแถลงของฝ�ายบริหาร

และฝ�ายจดัการ พร�อมตอบข�อซักถามของผู�ถอืหุ�นอย�างสม่ําเสมอทุกครัง้ เว�นแต�เม่ือมีภารกจิจาํเป�นเร�งด�วนท่ีมิอาจหลกีเลีย่งได� นอกจากน� ้

ผู�สอบบัญชีและท่ีปรกึษาด�านกฎหมายของบรษัิทฯ กไ็ด�เข�าร�วมในการประชุมเพือ่ตอบข�อซักถามของผู�ถอืหุ�นในประเดน็ท่ีเกีย่วข�องและอยู�

ในความรับผิดชอบ

        ในการประชุม คณะกรรมการได�จัดสรรเวลาและเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย�างเต็มท่ีโดยไม�จํากัดเวลา

ซึ�งจะบันทึกข�อซักถาม ข�อสังเกต และข�อเสนอแนะของผู�ถือหุ�น รวมท้ังคําช้ีแจงของฝ�ายจัดการไว�ในรายงานการประชุมอย�างครบถ�วน

ข�อเสนอแนะท่ีเป�นประโยชน�จะถกูนาํไปพิจารณาปรบัปรงุการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ ให�ดยีิ�งข้ึนต�อไป ผู�ถอืหุ�นสามารถใช�สทิธใินการตัดสนิใจ

เรื่องต�าง ๆ ที่ได�นําเสนอในที่ประชุมผู�ถือหุ�นได�อย�างเต็มที่

        การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
        บรษัิทฯ ได�อํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ถอืหุ�นในวนัประชุมโดยจดัเตรยีมสถานท่ี จดัให�มเีจ�าหน�าท่ีต�อนรบัและเจ�าหน�าท่ีลงทะเบียน

อย�างพอเพียง เพื่อให�การลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมของผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะซึ�งสามารถดําเนินการล�วงหน�าได�ไม�ตํ่ากว�า 2 ชั�วโมง

ก�อนการประชุม เป�นไปอย�างสะดวกรวดเร็ว

        การจดัประชุมท่ีผ�านมาทุกครัง้ จดัขึน้ในท�องทีอ่นัเป�นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ� และได�แสดงแผนท่ีของสถานท่ีประชุมไว�ในเอกสาร

ประกอบการประชมุ เพ่ือเป�ดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นสามารถเข�าร�วมประชุมได�อย�างสะดวก และมีจาํนวนมากท่ีสดุ หลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้

บรษัิทฯ ได�เผยแพร�มติของท่ีประชุม รวมท้ังรายงานการประชุมผ�านทางเวบ็ไซต� ภายในระยะเวลาไม�เกนิ 14 วนัหลงัการประชุมด�วย เพ่ือ

ให�สารสนเทศดังกล�าวเข�าถึงผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุนและผู�ที่สนใจได�ทันที

สิทธิของผู้ถือหุ้น

040

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี



        การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
        บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน�ท่ีผู�ถือหุ�นพึงได�รับ ตลอดเวลาท่ีผ�านมา การจัดสรรส�วนแบ�งกําไร

ให�ผู�ถอืหุ�นในรูปของเงนิป�นผลเป�นไปตามท่ีบรษัิทฯ ได�แถลงนโยบายไว�เม่ือคราวนาํหุ�นเข�าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย

เมื่อป� 2533 กล�าวคือ ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 50 ของกําไรสุทธิ

        ในป� 2563 เน��องจากเกดิสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (Covid-19) ซึ�งเป�นโรคติดต�ออันตรายตามพระราชบัญญตัิ

โรคติดต�อ พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลได�ขอความร�วมมือให�ทุกหน�วยงานงดการจัดกิจกรรมท่ีรวมคนจํานวนมากเพราะมีความเสี่ยงสูงต�อการ

แพร�ระบาดของโรค ส�งผลกระทบต�อการประชมุผู�ถอืหุ�นประจาํป� จาํเป�นต�องเลือ่นประชุมออกไปจากรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได�พิจารณาโดยคํานึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู�ถือหุ�นและผู�เข�าร�วมประชุม จึงมีมติให�เลื่อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

ประจําป� 2563 และอนุมัติการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล สําหรับผลประกอบการป� 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ท่ีได�รับการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ แล�ว จ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�น ในอัตราหุ�นละ 3.20 บาท เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

ผู�ถือหุ�นจากการเลื่อนประชุม โดยกําหนดรายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิในการรับเงินป�นผล ในวันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และกําหนด

จ�ายเงินป�นผลในวันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2563 รวมท้ังได�ลงประกาศจ�ายเงินป�นผลในหนังสือพิมพ�รายวันระหว�างวันท่ี 11 - 13

พฤษภาคม 2563

        เม่ือสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (Covid-19) เริ�มคลีค่ลาย ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ จงึพิจารณากาํหนด

วันป�ดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการเข�าประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในวันอังคารท่ี 25 สิงหาคม 2563 และกําหนดวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

ในวนัอังคารท่ี 15 กนัยายน 2563 ณ สาํนกังานทรพัย�สนิพระมหากษัตรยิ� ห�องประชุม 7402 อาคาร 7 ช้ัน 4 เลขท่ี 173 ถนนนครราชสมีา

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือเชิญประชุมให�แก�ผู�ถือหุ�นทางไปรษณ�ย�ลงทะเบียนในวันจันทร�ท่ี

7 กันยายน 2563 รวมทั้งได�ประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมดังกล�าวในหนังสือพิมพ�รายวันระหว�างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2563

        ในวนัประชุม ผู�ถอืหุ�นและผู�รับมอบฉันทะให�เข�าประชุมแทน สามารถลงทะเบียนและรบัเอกสารเพิ�มเตมิ ซึ�งได�แก�รายงานประจาํป�

ฉบับรปูเล�ม ได�ตัง้แต�เวลา 13.30 น. การประชุมซึ�งเริ�มเม่ือเวลา 15.30 น. ตามกาํหนด เสรจ็สิน้ในเวลา 15.50 น. มีผู�ถอืหุ�นเข�าร�วมประชุม

ด�วยตนเองและมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุมแทนรวม 36 ราย นบัจาํนวนหุ�นรวมกนั 49,459,186 หุ�น คดิเป�นร�อยละ 98.92 ของจาํนวนหุ�น

ที่จําหน�ายได�ทั้งหมด มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข�าร�วมประชุมรวม 11 คน รวมทั้งมีผู�สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู�บริหารระดับสูงและ

ผู�บริหารหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เข�าร�วมประชุมอย�างพร�อมเพรียงกัน 

        ที่ประชุมผู�ถือหุ�นได�พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระที่นําเสนอรวม 8 วาระ ตามลําดับที่กําหนดไว�ในหนังสือเชิญประชุม และ

บริษัทฯ ได�เผยแพร�บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นดังกล�าวในเว็บไซต�ของบริษัทฯ ในวันท่ี 29 กันยายน 2563 รวมท้ังได�นําส�ง

ให�แก�หน�วยงานราชการตามข�อกําหนดของกฎหมายอย�างครบถ�วน

        บริษัทฯ ให�ความสําคัญและปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายด�วยความเป�นธรรมเสมอกัน โดยยึดถือหลักปฏิบัติดังน�้.-

        1. ในการประชุมผู�ถือหุ�นทุกครั้ง บริษัทฯ ได�ดําเนินการให�เป�นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได�แจ�งไว�ในจดหมายเชิญประชุม

           เพ่ือให�ผู�ถอืหุ�นได�พิจารณาข�อมลูประกอบ ก�อนตดัสนิใจลงมตใินวนัประชุม และจะไม�เพิ�มระเบียบวาระการประชมุโดยไม�ได�แจ�ง

           ให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า

        2. ในกรณ�ท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได� บริษัทฯ ได�จัดให�มีหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

           กระทรวงพาณชิย� ได�แก� หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ส�งไปพร�อมหนงัสอืนดัประชุม โดยหนงัสอืมอบฉันทะดงักล�าว

           มีรูปแบบท่ีผู�ถือหุ�นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได� รวมท้ังได�เสนอช่ือกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 คน เพ่ือเป�น

           ทางเลอืกในการมอบฉันทะของผู�ถอืหุ�นในการมอบฉันทะให�ผู�ใดผู�หนึ�งเข�าประชุม หรอืมอบให�ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

           หรอืกรรมการอสิระคนใดคนหนึ�งออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุให�เป�นไปตามความประสงค� เพ่ือเป�นการรกัษาสทิธขิองผู�ถอืหุ�น

        3. การลงคะแนนในท่ีประชุมท่ีผ�านมาทุกครั้ง กระทําโดยเป�ดเผย โดยบริษัทฯ ได�จัดทําบัตรลงคะแนนเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนน

           ตามท่ีเห็นสมควร เมือ่รวบรวมผลการลงคะแนนได�แล�ว ประธานฯ จะแจ�งผลการออกเสยีงในท่ีประชุม โดยหน�วยงานท่ีรบัผดิชอบ

           การจัดประชุมจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล�าวไว�เป�นหลักฐาน กรณ�มีผู�ประสงค�จะทําการตรวจสอบความถูกต�องและ

           โปร�งใสของการลงมติ

 

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 041



 

 

        บรษัิทฯ ให�ความสาํคัญอย�างยิ�งต�อการปฏบัิติท่ีถูกต�องและเป�นธรรมต�อผู�มีส�วนได�เสยี และมุ�งมั�นดาํเนนิธุรกจิด�วยความรบัผดิชอบ

ต�อทุกฝ�ายท่ีเกี่ยวข�อง โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย�างมั�นคงและยั�งยืนร�วมกัน ซึ�งได�กําหนดเป�นแนวทางไว�ในจรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ เพื่อให�เกิดความมั�นใจว�าผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายจะได�รับการคุ�มครองและปฏิบัติด�วยความเสมอภาค

        ผู�ถือหุ�น : บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นด�วยความเป�นธรรมเสมอกัน

นอกเหน�อไปจากการปกป�องคุ�มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู�ถือหุ�นให�เป�นไปภายใต�ข�อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข�องแล�ว การดําเนินการ

ใด ๆ ของคณะกรรมการจะคาํนงึถงึผลประโยชน�ท่ีผู�ถอืหุ�นพึงได�รบัเป�นสาํคญั และมุ�งมั�นดาํเนนิธรุกจิโดยคาํนงึถงึการเจรญิเติบโตในระยะยาว

เพื่อให�เกิดผลตอบแทนที่ดีแก�ผู�ถือหุ�น

        ลูกค�า : เพ่ือบรรลุเป�าหมายในการเป�นบริษัทประกันวินาศภัย ท่ีพร�อมในด�านคุณภาพของผลิตภัณฑ�และการให�บริการท่ีมีความ

รวดเร็ว ถูกต�อง และเป�นธรรม รวมถึงสร�างความเช่ือมั�นให�กับลูกค�า บริษัทฯ ได�ดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ 

โดยประยุกต�หลกัการบรหิารงานคณุภาพท้ังองค�กร (Total Quality Management : TQM) เป�นแนวทางในการกระจายแผนงานและความ

รับผิดชอบไปทั�วท้ังองค�กร โดยมีจุดมุ�งหมายท่ีจะปรับปรุงสมรรถนะขององค�กรอย�างต�อเน��อง เน�นความต�องการของลูกค�าและผู�มีส�วน

เกี่ยวข�อง ตลอดจนได�กําหนดนโยบายคุณภาพ และเปลี่ยนแปลงตามภาวะพัฒนาการมาเป�นลําดับ ป�จจุบัน บริษัทฯ กําหนดนโยบาย

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ดังน�้

        “มุ�งมั�นพัฒนาคุณภาพด�วยนวัตกรรมด�านบริการและผลิตภัณฑ� เพ่ือเพิ�มประสิทธิภาพ และสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�าและ

พันธมิตรทางธุรกิจ”

        บริษัทฯ ได�รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO จากบริษัทผู�ให�การรับรอง TUV NORD ตั้งแต�ป� 2541 (1998) ต�อเน��อง

จนถึงป�จจุบัน

        ระบบงาน ISO ดังกล�าว เป�นแนวทางหนึ�งท่ีช�วยกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให�เป�นไปภายใต�กติกาท่ีได�รับการยอมรับ

และสร�างความมั�นใจให�แก�ลูกค�าและคู�ค�า ซึ�งเป�นผู�มีส�วนได�เสียในเชิงธุรกิจว�าสิทธิของบุคคลเหล�านั้น จะได�รับการคุ�มครองและปฏิบัติด�วย

ความเป�นธรรม

        พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั�นว�าบุคลากรมีบทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญอย�างยิ�งต�อความเจริญก�าวหน�าและความ

สําเร็จขององค�กร จึงให�ความสําคัญต�อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ด�วยการดูแลให�มีระบบบริหารงาน

บุคคลที่เป�นมาตรฐาน และได�รับการพัฒนาอย�างต�อเน��อง แผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จัดทําขึ้นเป�นแผนระยะยาวโดยฝ�ายการบุคคล

ของบริษัทฯ ได�กําหนดมาตรฐานคุณสมบัติพนักงาน (Functional Competency) ไว�เป�นฐานในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให�

ได�รับการอบรมความรู�ด�านการประกันภัย วิชาการแขนงต�าง ๆ ตลอดจนทักษะที่จําเป�นต�องานและความก�าวหน�าในอนาคต

        บรษัิทฯ ดแูลให�การปฏบัิตงิานเป�นไปภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยให�เกดิบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ส�งเสรมิการใช�อปุกรณ� 

ระบบงานและเทคโนโลยีสมัยใหม�เพ่ือให�เกดิความสะดวกรวดเรว็ในการทํางาน และในการตดิต�อประสานงานระหว�างกนั นอกจากน� ้บรษัิทฯ

ได�จัดให�มีการรวบรวมข�อมูลและบทความเกี่ยวกับธุรกิจและการบริหารองค�กรไว�ในระบบอินทราเน็ต เพ่ือให�พนักงานได�รับรู�แนวคิดการ

บริหารงานสมัยใหม� สามารถศึกษาทําความเข�าใจเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน

        บริษัทฯ คํานึงถึงองค�ประกอบท่ีสําคัญและจําเป�นต�อการครองชีพของพนักงาน จึงจัดให�มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน

จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจําป� ตลอดจนส�งเสริมให�พนักงานมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีด�วยการออกกําลังกาย

อย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังสนับสนุนการเข�าร�วมแข�งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ�ท่ีจัดข้ึนระหว�างบริษัทฯ กับลูกค�า คู�ค�า และสมาคมวิชาชีพ

ที่บริษัทฯ เป�นสมาชิก

        ในส�วนของการกาํหนดโครงสร�างผลตอบแทนนัน้ บรษัิทฯ ได�พิจารณาจากโครงสร�างของธรุกจิประเภทเดยีวกนัท่ีมีขนาดใกล�เคียงกนั

การปรับขึ้นค�าตอบแทนประจําป�ให�แก�พนักงานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต�ละบุคคล เปรียบเทียบกับเกณฑ�ค�ามาตรฐานที่ได�

กําหนดไว�ล�วงหน�า และได�รับความเห็นชอบร�วมกันระหว�างพนักงานและผู�บังคับบัญชา เพ่ือให�การประเมินผลการปฏิบัติของแต�ละบุคคล

เป�นไปอย�างโปร�งใส เป�นรูปธรรมและมีความเป�นธรรม ท้ังน�้ เพ่ือจูงใจให�บุคลากรมุ�งมั�นปฏิบัติหน�าท่ีให�เกิดผลสําเร็จตามเป�าหมายความ

เป�นธรรม

        ด�วยการมุ�งเน�นสร�างวัฒนธรรมและค�านิยม (Core Value) ตามแนวทางท่ีสอดคล�องกับคุณลักษณะขององค�กร บริษัท เทเวศ

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) จึงได�กําหนดวิสัยทัศน�และพันธกิจ ดังน�้ 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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วิสัยทัศน์
        บริษัทประกันวินาศภัยท่ีคุณเลือกให�ความไว�วางใจ ผูกพันอย�างยั�งยืน ด�วยนวัตกรรมด�านบริการและผลิตภัณฑ�ท่ีตอบสนองความ

พึงพอใจสูงสุดของลูกค�า

พันธกิจ
        • พัฒนาและธํารงรักษาภาพลักษณ�องค�กรที่ดี

        • บริหารจัดการภายใต�การกํากับดูแลกิจการที่ดี

        • ดําเนินธุรกิจให�บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร�างผลตอบแทนแก�ผู�ถือหุ�นอย�างต�อเน��อง

        • พัฒนาระบบการให�บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค�า

        • ส�งเสริมให�มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี

        • นําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพิ�มศักยภาพในการแข�งขัน

        คู�ค�า : บริษัทฯ ให�ความสําคัญเป�นอย�างยิ�งต�อการดําเนินธุรกิจให�เป�นไปตามข�อตกลงและเงื่อนไขทางการค�า ตลอดจนคํานึงถึง

ผลประโยชน�ร�วมกนัและการเตบิโตเคยีงข�างกนัอย�างยั�งยนื จงึปฏบัิตติ�อคู�ค�าทุกรายด�วยความซ่ือสตัย�สจุรติ มีความเสมอภาคและเป�นธรรม

ดําเนินงานด�วยความโปร�งใส รวมถึงการระมัดระวังชื่อเสียงและความน�าเชื่อถือขององค�กร

        คู�แข�งขันทางการค�า : บริษัทฯ ยึดมั�นในกฎเกณฑ�และกติกาการแข�งขันท่ีเป�นธรรม มีจริยธรรม คุณธรรม และดําเนินธุรกิจ

ด�วยความโปร�งใส

        เจ�าหน� ้: บรษัิทฯ รักษาคํามั�นสญัญาและปฏบัิติตามเงือ่นไขหรอืข�อตกลงต�อผู�เอาประกนัภยั ผู�รบัประโยชน� และคู�ค�าโดยเคร�งครดั

        สังคมและสิ�งแวดล�อม : คณะกรรมการ ผู�บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ตระหนักดีว�าองค�กรธุรกิจเป�นส�วนหนึ�งของสังคม

ด�วยศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู� สามารถเข�าไปมีบทบาทสําคัญในการดูแลเอาใจใส�สังคม พัฒนาและผลักดันให�สังคมเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดข้ึีน บรษัิทฯ จงึได�ดาํเนนิกจิกรรมและจดัทําโครงการต�าง ๆ เพ่ือให�เกดิประโยชน�ต�อสงัคมอย�างแท�จรงิ โดยกาํหนดเป�าหมายชัดเจน

เป�นโครงการต�อเน��อง มีการตดิตามประเมนิผล สร�างความเช่ือมั�นว�ากจิกรรมโครงการต�าง ๆ เป�นประโยชน�ต�อสงัคมในระยะยาว เช�น จติอาสา

พัฒนาชมุชน จติอาสาพัฒนาโรงเรยีน จติอาสาบรจิาคโลหิต กจิกรรมด�านการศกึษาพัฒนาเดก็และเยาวชน กจิกรรมด�านสงัคมและชุมชน

การส�งเสริมอาชีพในชุมชน กิจกรรมการดูแลดูแลรักษาสิ�งแวดล�อมในชุมชน ฯลฯ

        หน�วยงานราชการ/กํากับดูแล : บริษัทฯ ยึดมั�นตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับของกฎหมาย ของหน�วยงานราชการ

และหน�วยงานกํากับภายนอก พร�อมให�ความร�วมมือในการให�ข�อมูลตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร�งครัด

        คณะกรรมการตระหนักดีถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมตามกฎหมายต�อผู�ถือหุ�น และได�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ

ซื่อสัตย�และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน�ของบริษัทฯ ซึ�งหมายถึงผลประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นโดยรวม ดังนั้น คณะกรรมการจึงถือเป�นหน�าที่

ความรบัผดิชอบท่ีสาํคัญในการดูแลให�บรษัิทฯ จดัทําและเป�ดเผยข�อมลูทางการเงนิรวมถงึข�อมลูท่ีมิใช�ข�อมูลทางการเงนิ ผ�านช�องทางท่ีผู�ถอืหุ�น

และผู�เกีย่วข�องเข�าถงึข�อมูล ได�แก� รายงานประจาํป� และในเวบ็ไซต�ของบรษัิทฯ : www.deves.co.th ซึ�งได�รบัการปรบัปรงุให�เป�นป�จจบัุน

อย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังเป�ดโอกาสให�มีการสอบถามข�อมูลต�าง ๆ ผ�านทางเว็บไซต� โดยให�สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค�กร

เป�นหน�วยงานที่ทําหน�าที่ดูแลประสานงานให�มีการตอบข�อซักถามดังกล�าว

        ข�อมูลที่กล�าวข�างต�น ได�แก� นโยบายและมาตรการต�อต�านคอร�รัปชั�น รายงานทางการเงินที่ผ�านการสอบทาน หรือตรวจสอบจาก

ผู�สอบบัญชวี�ามีความถกูต�องในสาระสาํคญัตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั�วไป รวมท้ังได�ผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษัิทฯ นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ การปฏบัิตหิน�าท่ีในรอบป�ท่ีผ�านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย�อยต�าง ๆ นโยบายและรูปแบบการจ�ายค�าตอบแทนแก�คณะกรรมการและผู�บริหารระดับสูงซึ�งสะท�อนภาระหน�าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ 

        นอกจากน�้ การเป�ดเผยข�อมูลและเสนอรายงานต�อหน�วยงานราชการอื่นที่กํากับดูแลบริษัทฯ เป�นไปภายใต�ระเบียบปฏิบัติอย�าง

เคร�งครัดเช�นกัน โดยบริษัทฯ ถือว�าการปฏิบัติดังกล�าว เป�นส�วนหนึ�งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีด�วย

 

 

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 043



 

  

        คณะกรรมการเป�นผู�แทนของผู�ถือหุ�นในการบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อให�เกิดผลประโยชน�ตอบแทนทางธุรกิจท่ีมั�นคงและยั�งยืน

คณะกรรมการจึงตระหนักถึงบทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต�อผู�ถือหุ�น ทําหน�าท่ีในการกําหนดวิสัยทัศน�และนโยบายในการ

ดําเนินธุรกิจ พร�อมท้ังกํากับดูแลให�เกิดความมั�นใจว�าบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย�างมีจริยธรรมและคุณธรรม ด�วยความรับผิดชอบสูงสุดต�อ

ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย มีการปฏิบัติที่ถูกต�องตามกฎหมายและเป�นไปตามพันธะกรณ�ที่มีอยู�กับผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�าย

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
        ข�อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให�คณะกรรมการมีจํานวนไม�น�อยกว�า 5 คน 

        คณะกรรมการของบรษัิทฯ มีจาํนวน 14 คน ประกอบด�วย กรรมการท่ีเป�นผู�บรหิาร 2 คน และกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บรหิาร 12 คน

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ได�มีมติแต�งตั้งพันตํารวจเอก ณรัชต� เศวตนันทน� 

เป�นกรรมการบริษัทฯ พร�อมดํารงตําแหน�งกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยให�มีผลตั้งแต�วันท่ี

27 พฤศจิกายน 2563 

        วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการ เป�นไปตามข�อบังคบัของบรษัิทฯ โดยเม่ือครบกาํหนดตามวาระ กรรมการอาจได�รบัเลอืกต้ัง

ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งอีก

การกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ�ของกรรมการอิสระ 
        บริษัทฯ ได�กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ�ของกรรมการอิสระ เพ่ือให�เป�นไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังน�้

        1. ถอืหุ�นไม�เกนิร�อยละหนึ�งของจาํนวนหุ�นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ� บรษัิทย�อย บรษัิทร�วม ผู�ถอืหุ�นรายใหญ�

           หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน�้ ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด�วย

        2. ไม�เป�นหรือเคยเป�นกรรมการที่เป�นผู�บริหาร ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได�เงินเดือนประจํา หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท

           บรษัิทใหญ� บริษัทย�อย บรษัิทร�วม บรษัิทย�อย ลาํดบัเดยีวกนั ผู�ถอืหุ�นรายใหญ� หรอืผู�มีอาํนาจควบคมุของบรษัิท เว�นแต�จะได�

           พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีเข�ารับตําแหน�ง ท้ังน�้ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณ�

           ท่ีกรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส�วนราชการซึ�งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือของส�วนราชการท่ีมีอํานาจ

           ควบคุมบริษัท

        3. ไม�เป�นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ�ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป�นบิดา มารดา คู�สมรส พ่ีน�อง

           และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู�บรหิาร ผู�ถอืหุ�นรายใหญ� ผู�มีอาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลท่ีจะได�รบัการ

           เสนอให�เป�นกรรมการ ผู�บริหารหรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย�อย

        4. ไม�มีหรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุม

           ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของตน รวมท้ังไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย

           หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือ

           ผู�มีอาํนาจควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลกัษณะดงักล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวนัท่ีเข�ารบัตาํแหน�ง ท้ังน�้

           ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ ให�หมายความรวมถึงการทํารายการทางการค�าท่ีกระทําเป�นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช�าหรือให�

           เช�าอสงัหารมิทรพัย� รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย�หรอืบรกิาร หรอืการให�หรอืรบัความช�วยเหลอืทางการเงนิ ด�วยการกู�หรอืให�กู�ยืม

           คํ้าประกัน การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหน�้สิน รวมถึง พฤติการณ�อื่นทํานองเดียวกัน ซึ�งเป�นผลให�บริษัทหรือคู�สัญญามี

           ภาระหน�้ท่ีต�องชําระต�ออีกฝ�ายหนึ�งตั้งแต�ร�อยละสามของสินทรัพย�ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต�ย่ีสิบล�านบาทข้ึนไป แล�ว

           แต�จํานวนใดจะตํ่ากว�า

        5. ไม�เป�นหรอืเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบรษัิท บรษัิทใหญ� บรษัิทย�อย บรษัิทร�วม ผู�ถอืหุ�นรายใหญ� หรอืผู�มีอํานาจควบคมุของบรษัิท

           และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ�

           บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าว

           มาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่เข�ารับตําแหน�ง
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        6. ไม�เป�นหรอืเคยเป�นผู�ให�บรกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการให�บรกิารเป�นท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งได�

           รับค�าบริการเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุม

           ของบริษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส�วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจาก

           การมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่เข�ารับตําแหน�ง

        7. ไม�เป�นกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังข้ึนเพ่ือเป�นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผู�ถอืหุ�นรายใหญ�หรอืผู�ถอืหุ�นซึ�งเป�นผู�ท่ีเกีย่วข�อง

           กับผู�ถือหุ�นรายใหญ�

        8. ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย�อย หรือไม�เป�นหุ�นส�วน

           ท่ีมีนยัในห�างหุ�นส�วน หรอืเป�นกรรมการท่ีเป�นผู�บรหิาร ลกูจ�าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดือนประจาํ หรอืถอืหุ�นเกนิร�อยละหนึ�ง

           ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลอื่นซึ�งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมี

           นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย�อย

        9. ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ทําให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

        ภายหลงัได�รบัการแต�งตัง้ให�เป�นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดแล�ว กรรมการอิสระอาจได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มี

อํานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะได� เพ่ือประโยชน�ตามข�อ 5 และ 6 คําว�า “หุ�นส�วน” ให�หมายความ

รวมถึง บุคคลท่ีได�รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผู�ให�บริการทางวิชาชีพ ให�เป�นผู�ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชีหรือ

รายงานการให�บริการทางวิชาชีพ แล�วแต�กรณ� ในนามของนิติบุคคลนั้น

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการตระหนกัถงึความสาํคัญของบทบาท หน�าท่ี และภาระความรบัผดิชอบท่ีมตี�อผู�ถอืหุ�น จงึปฏบัิตหิน�าท่ีด�วยความซ่ือสตัย�

สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน�ของบริษัทฯ ซึ�งหมายถึงผลประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�น โดยทําหน�าท่ีพิจารณาและให�ความเห็นชอบใน

เรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เช�น การกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจ กลยุทธ� เป�าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน

และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลให�ฝ�ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        คณะกรรมการได�จดัทํา “นโยบายการกํากับดแูลกจิการ” และ “จรรยาบรรณบรษิทัฯ” ไว�เป�นลายลกัษณ�อกัษร และได�ตดิตามให�มี

การปฏิบัติตามอย�างจริงจัง สม่ําเสมอ พร�อมท้ังเผยแพร�ในอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพ่ือให�กรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน และผู�เกี่ยวข�อง

ทุกฝ�ายได�รับทราบและเข�าใจมาตรฐานด�านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช�ในการดําเนินธุรกิจ

        เพ่ือป�องกันมิให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน� คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงถือเป�นเรื่องสําคัญท่ีจะดําเนินการและดูแล

มิให� กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานใช�โอกาสจากการเป�นกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตน และห�ามมิให�

ประกอบธรุกจิท่ีแข�งขันกบับรษัิทฯ ท้ังน�ใ้นการพิจารณาเข�าทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน� จะเป�นไปเพ่ือผลประโยชน�ของ

บริษัทฯ และผู�ถือหุ�นโดยรวมเป�นสําคัญ โดยที่ผู�มีส�วนได�เสีย ไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ

        คณะกรรมการได�จดัให�มีสาํนกัตรวจสอบในโครงสร�างองค�กร เพ่ือเป�นเครือ่งมือในการปฏบัิตงิานและรายงานตรงต�อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกระบวนการจัดทําและการเป�ดเผยข�อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให�มีความ

ถกูต�องครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถอืได� ดแูลให�บรษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในซึ�งทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

หน�วยงานต�าง ๆ ป�ละคร้ัง โดยสํานักตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต�อคณะกรรมการบริษัทฯ อย�างน�อยป�ละหนึ�งครั้ง โดยให�คณะกรรมการ

ตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทุกครั้ง

        นอกจากน� ้บรษัิทฯ ได�กาํหนดให�มีหน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีวเิคราะห�และประเมินสภาพแวดล�อมของการดําเนนิธรุกจิ ทําการประมวลผล

ข�อมลูท่ีมีประโยชน�และรายการผดิปกติ เพ่ือเป�นสญัญาณเตอืนภยัล�วงหน�า (Early Warning System) พร�อมท้ังได�จดัตัง้ “คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง” (Risk Management Committee) โดยมีบทบาทหน�าท่ีในการกําหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง การติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

ความเสีย่งการกาํกบัดูแลกจิกรรมโดยรวมของบริษัทฯ ท่ีเกีย่วข�องกบัความเสีย่ง เพ่ือทําให�มั�นใจว�า บรษัิทฯ สามารถดาํเนนิกจิการภายใต�

นโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึน และมีการจัดเตรียมแผนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการรับมือกรณ�ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงาน

สถานะความเสี่ยงต�อที่ประชุมคณะกรรมการอย�างน�อยป�ละหนึ�งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ
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        คณะกรรมการมีหน�าท่ีและความรบัผดิชอบในการกาํหนดกรอบการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีกลยุทธ�และนโยบายท่ีสาํคญั ดูแลให�บรษัิทฯ

มีกลไกในการควบคุม กํากับ ท่ีมีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย�างต�อเน��อง เพ่ือดําเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรม

โปร�งใส รับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย ภายใต�หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสร�างคุณค�าให�กับบริษัทฯ อย�างเหมาะสมในระยะยาว 

        บริษัทฯ จึงได�กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว�ดังน�้

        1. กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ�ของบริษัทฯ ซึ�งมีรายละเอียดดังน�้

           1.1 กาํหนดทิศทางและเป�าหมายเชิงกลยุทธ�ในภาพรวมของบรษัิทฯ รวมท้ังพิจารณาอนมัุตนิโยบายและกลยทุธ�ในการดําเนนิงาน

               ของบรษัิทฯ โดยกาํกบัดแูลให�บรษัิทฯ คาํนงึถงึการดําเนนิธรุกจิอย�างยั�งยืน และหลกีเลีย่งการรบัความเสีย่งท่ีเกนิกว�าระดบั

               ความเสี่ยงที่ยอมรับได�

           1.2 กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน� (Conflict of Interest) เพ่ือป�องกันไม�ให�เกิดการ

               กระทําเพ่ือประโยชน�ส�วนตนหรือพวกพ�อง หรือเกิดป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน� และการไม�คํานึงถึงความเสี่ยง

               ที่สําคัญของบริษัทฯ

           1.3 กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการแจ�งเบาะแสภายในองค�กร (Whistleblowing Policy and Procedure)

               ท่ีมปีระสทิธภิาพ เพ่ือให�มกีารสอดส�องดแูลและรายงานการกระทําท่ีอาจผดิกฎหมาย ขัดต�อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการ

               ภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

           1.4 กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนเป�นลายลักษณ�อักษร โดยอย�างน�อยต�องครอบคลุมถึง

               กรรมการ ผู�บริหาร บุคลากรหลักในหน�วยงานควบคุม และพนักงานในหน�วยงานท่ีก�อให�เกิดความเสี่ยงท่ีสําคัญ (Major 

               Risk-Taking Staff) อย�างเหมาะสม สะท�อนวัตถุประสงค�และความเสี่ยงของแต�ละหน�วยงาน โดยคํานึงถึงความมั�นคงใน

               ระยะยาวของบรษัิทฯ รวมถงึไม�สร�างแรงจงูใจในการทําธรุกรรมท่ีก�อให�เกดิความเสีย่งมากเกนิไปจนกระทบต�อความมั�นคง

               ของบริษัทฯ และผลประโยชน�ของผู�เอาประกันภัย 

           1.5 กาํหนดให�บรษัิทฯ มีบทบัญญติัเกีย่วกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมการ ผู�บรหิารและพนกังาน

               เพื่อยึดถือเป�นแนวปฏิบัติภายในบริษัทฯ

        2. กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ซึ�งมีรายละเอียดดังน�้

           2.1 กําหนดโครงสร�างบริษัทฯ ให�มีการแบ�งแยกหน�าท่ีในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ และกําหนดบทบาทหน�าท่ีและ

               ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหาร และบุคลากรหลักในหน�วยงานควบคุมต�าง ๆ อย�างชัดเจน เพื่อให�มี

               การกํากับดูแลการบริหารจัดการอย�างเหมาะสม

           2.2 กาํกบัดแูลให�บรษัิทฯ มีระบบการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในตามท่ีกฎหมายกาํหนด เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด

               และความซับซ�อนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการต�องดูแลให�บรษัิทฯ มีระบบการบรหิารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิภาพสามารถ

               รองรบัความเสีย่งท่ีสาํคัญ และควบคุมความเสีย่งให�อยู�ในระดบัท่ียอมรบัได� รวมท้ังกาํกบัดแูลให�บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุ

               ภายในและการตรวจ สอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

           2.3 พิจารณาแต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อยท่ีเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ�อนของธุรกิจ เพ่ือช�วยสนับสนุนการ

               ทําหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญต�อ

               การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อย

                       ท้ังน� ้ต�องพิจารณาแต�งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการลงทุนเป�น

               อย�างน�อย โดยอาจพิจารณาแต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อยอ่ืน ๆ ตามความจําเป�นและเหมาะสมก็ได� เช�น คณะกรรมการ

               กําหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นต�น

           2.4 กํากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงเรื่อง ดังต�อไปน�้

                2.4.1 พิจารณาแต�งต้ัง และถอดถอนบุคคลท่ีมีความเป�นอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนด

                      ค�าตอบแทนอย�างเหมาะสม

                2.4.2 กาํหนดให�ผู�สอบบัญชจีดัทํารายงาน (Management Letter) และข�อคดิเห็นจากผู�บรหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ เสนอ

                      ต�อคณะกรรมการของบริษัทฯ

                2.4.3 จดัให�มกีารประชุมร�วมกนัระหว�างคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ และผู�สอบบัญชขีองบรษัิทฯ

                      เป�นประจําอย�างน�อยป�ละหนึ�งครั้ง โดยไม�มีผู�บริหารเข�าร�วมประชุมด�วย
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                              ท้ังน�้ ในกระบวนการพิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี ต�องพิจารณาผู�สอบบัญชีท่ีมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ

                      ธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค�าสํารองประกันภัย และการดําเนินธุรกิจประกันภัยเป�นอย�างน�อย และควรเป�น

                      ผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีได�รบัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย�เป�น

                      สําคัญ

                2.4.4 กํากับดูแลให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป�นประจําทุกป� เพ่ือให�มั�นใจได�ว�าคณะ

                      กรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายได�อย�างมีประสิทธิผล 

                      ท้ังน�้อาจกําหนดให�การประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นในรูปแบบของกรรมการองค�รวมท้ังคณะ หรือกรรมการเป�น

                      รายบุคคลก็ได�

                2.4.5 กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีต�อสาธารณะ

                2.4.6 กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกต�องและน�าเชื่อถือ และเป�ดเผยข�อมูลสําคัญ

                      ต�าง ๆ อย�างถูกต�อง เพียงพอ ทันเวลา ต�อสาธารณะและหน�วยงานกํากับตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข�อง

        3. ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย�างต�อเน��อง ซึ�งมีรายละเอียดดังน�้

           3.1 กํากับดูแลให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

           3.2 กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของผู�บริหารให�เป�นไปตามกลยุทธ�และนโยบายท่ีกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและ

               ประสิทธิผล

           3.3 กาํกบัดูแลให�บริษัทฯ มีเงนิกองทุนท่ีมั�นคงและเพียงพอรองรบัการดาํเนนิธรุกจิท้ังในป�จจบัุนและอนาคต และตดิตามฐานะ

               เงนิกองทุนอย�างสม่ําเสมอ รวมถงึมีกระบวนการหรอืเครือ่งมือท่ีใช�ดแูลความเพียงพอของเงนิกองทุนให�อยู�ในระดับท่ีมั�นคง

           3.4 กาํกบัดแูลให�ผู�บรหิารรายงานเรือ่งท่ีสาํคัญของบรษัิทฯ และมกีระบวนการในการรายงานข�อมูล เพ่ือให�คณะกรรมการบรษัิทฯ

               ได�รับข�อมูลอย�างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบได�อย�างสมบูรณ�

           3.5 กํากับดูแลให�บริษัทฯ มีการปฏิบัติต�อลูกค�าอย�างเป�นธรรม โดยมีการกําหนดข้ันตอนหรือกระบวนการในการเสนอขาย

               และชดใช�เงินค�าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย�างชัดเจน ไม�ก�อให�เกิดความเข�าใจผิด หรือใช�ประโยชน�จากความเข�าใจผิด

               ของลูกค�า

           3.6 กํากับดูแลให�มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั�น รวมถึงให�การยอมรับและปฏิบัติตาม

               นโยบายและมาตรการต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั�นของบริษัทฯ

           3.7 กํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร�อย�างเป�นระบบ รวมท้ังให�มี

               การควบคุมและรักษาความมั�นคงปลอดภัยด�านเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างเหมาะสม

        การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน
        คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบด�วยผู�ทรงคณุวฒุใินสายงานต�าง ๆ มีความรู�ความสามารถและดํารงตาํแหน�งผู�บรหิารระดบัสงู

ในองค�กรอ่ืน ๆ ซึ�งสามารถนําความรู�และประสบการณ�จากการทํางานมาใช�ให�เกิดประโยชน�ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ ก�อให�เกิดผลตอบแทนและประโยชน�สูงสุดแก�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�นโดยรวม

        การดํารงตําแหน�งอ่ืนของกรรมการบริษัทฯ (ตามท่ีเป�ดเผยไว�ในหัวข�อ “คณะกรรมการบริษัทฯ” ในรายงานประจําป�) ไม�ส�งผล

กระทบต�อการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ เข�าร�วมการประชุมตามท่ีได�กําหนดเป�นแผนงานไว�ล�วงหน�าอย�างสม่ําเสมอ

และอุทิศเวลาอย�างเต็มท่ีในการศึกษาข�อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังให�คําแนะนําท่ีเป�นประโยชน�ต�อฝ�ายจัดการอยู�เสมอ

        การรวมหรือแยกตําแหน่ง
        ประธานกรรมการและกรรมการผู�จดัการของบริษัทฯ มิใช�บุคคลเดียวกนั มอีาํนาจหน�าท่ีแยกออกจากกนั และอํานาจหน�าท่ีดงักล�าว

ถกูกาํหนดไว�อย�างชดัเจนในคู�มือ “อํานาจดาํเนนิการ” ซึ�งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย�อย และฝ�าย

จัดการแต�ละระดับไว�อย�างชัดเจน
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        คณะกรรมการเป�นผู�เลือกบุคคลท่ีเหมาะสม ให�ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการและทําหน�าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ

และผู�ถือหุ�น โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ มิใช�กรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร ซึ�งส�งผลให�บริษัทฯ มีการถ�วงดุลอํานาจอย�างเหมาะสม

นอกจากน�้ ด�วยความเข�าใจอย�างลึกซ้ึงและยึดมั�นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีผ�านมา ประธาน

กรรมการได�ส�งเสริมสนบัสนนุให�กรรมการแต�ละท�านแสดงความเห็นอย�างเป�นอิสระ เพ่ือผลประโยชน�ของบรษัิทฯ และผู�ถอืหุ�นโดยส�วนรวม

        สาํหรับผู�ท่ีดํารงตาํแหน�งกรรมการผู�จดัการ จะต�องผ�านกระบวนการสรรหาและพิจารณาคณุสมบัติจากท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา

กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยมีคณะกรรมการเป�นผู�อนุมัติแต�งต้ัง กรรมการผู�จัดการทําหน�าท่ีเป�นผู�นําของฝ�ายจัดการ

ในการนํานโยบายและกลยุทธ�ที่ได�รับความเห็นชอบแล�วไปปฏิบัติภายใต�กรอบที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อความสําเร็จของกิจการ

        เลขานุการบริษัทฯ - บริษัทฯ ได�แต�งตั้งบุคคลทําหน�าที่เลขานุการบริษัทฯ และหน�วยงาน “สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสาร

องค�กร” ทําหน�าที่ดูแลการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ

รายงานประจําป�ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียท่ีรายงานโดย

กรรมการหรือผู�บริหาร และทําหน�าท่ีประสานงานระหว�างคณะกรรมการและฝ�ายจดัการ รวมท้ังดแูลให�คณะกรรมการได�รบัทราบกฎหมาย

และหลักเกณฑ�ต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง เพ่ือให�เกิดความมั�นใจว�าการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ เป�นไปภายใต�ข�อกําหนดของหน�วยงาน

ที่กํากับดูแลอย�างเคร�งครัด ตลอดจนดูแลให�การปฏิบัติของฝ�ายจัดการเป�นไปตามมติของคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการชุดย่อย
        ป�จจบัุน บรษัิทฯ มีคณะกรรมการชุดย�อยจาํนวน 3 คณะ ได�แก� คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม มีความเป�นอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และให�ข�อเสนอแนะท่ีเป�นประโยชน�ต�อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดย�อยท้ัง 3 คณะ มีการ

ประชุมอย�างสม่ําเสมอตามท่ีกําหนดไว�ในแผนงานเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระต�าง ๆ และภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุมคณะกรรมการชุดย�อย

ทุกครัง้ เลขานกุารจะจดัส�งบันทึกรายงานการประชุมให�แก�กรรมการบรษัิทฯ ทุกคน เพ่ือให�กรรมการได�รบัทราบการพิจารณาเรือ่งท่ีสาํคญั

รวมท้ังความคบืหน�าของกจิกรรม ตลอดจนการตดิตามแก�ไขป�ญหาต�าง ๆ อย�างต�อเน��องตามนโยบายของคณะกรรมการ นอกจากน� ้บรษัิทฯ

ได�กําหนด “การรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย�อย” ไว�เป�นระเบียบวาระท่ีแน�นอนในการประชุมรายไตรมาส เพ่ือรับฟ�งป�ญหา

และข�อเสนอแนะจากผู�รับผิดชอบโดยตรง 

        ท้ังน�้ การดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการชุดย�อยจํานวน 2 คณะท่ีมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน�งไว� ได�แก� คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค�าตอบแทน และกจิกรรมเพ่ือสงัคม ให�ดาํรงตาํแหน�งคราวละ 3 ป� โดยให�เป�นการครบวาระ

พร�อมกนัท้ังคณะ และให�ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทําการทบทวนเป�นประจาํทุกป�ภายหลงัการประชุมสามญัผู�ถอืหุ�น เพ่ือให�โครงสร�าง

ของคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานในเชิงกลยุทธ�ของบริษัทฯ และเป�นไปตามข�อกําหนดของหน�วยงานกํากับดูแล

ขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อยต�าง ๆ 
        คณะกรรมการบรหิาร ป�จจบัุนประกอบด�วยจาํนวนสมาชิกไม�เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด มีหน�าท่ีบรหิารงานภายใต�

ขอบเขตอาํนาจหน�าท่ีท่ีได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ซึ�งบัญญัตไิว�อย�างชัดเจนในคู�มือ “อํานาจดําเนนิการ” อนัเป�นข�อกาํหนด

เกี่ยวกับการกระจายความรับผิดชอบและอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปสู�คณะกรรมการชุดย�อย และฝ�ายบริหารในระดับ

รองลงมา

        คณะกรรมการตรวจสอบ ได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยจํานวนกรรมการอย�างน�อย 3 ท�าน โดยมี

กรรมการอิสระไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบต�องเป�นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบรษัิทฯ มีวาระการดาํรง

ตําแหน�งคราวละ 3 ป� โดยมีขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบ ดังน�้ 

        1. สอบทานให�บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ� ถูกต�อง เช่ือถือได� มีการเป�ดเผยข�อมูลท่ีสําคัญโดยครบถ�วน

           และเป�นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั�วไป

        2. พิจารณาคัดเลือกและกําหนดค�าตอบแทน ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให�คณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาและได�รับ

           การอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

        3. ดูแลสอบทานให�การบริหารงานและการปฎิบัติงานของหน�วยงานต�าง ๆ ของบริษัทฯ ให�ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพตาม

           นโยบายสอดคล�องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
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        4. ดูแลสอบทานให�มีระบบงานด�านควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ

        5. ดแูลสอบทานและสนบัสนนุให�มีการควบคุมภายในท่ีมคุีณภาพและได�ผล และแสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการ

           ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต�อคณะกรรมการบริษัทฯ

        6. ดูแลสอบทานให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� ระเบียบ คําสั�งต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

        7. สอบทานให�บริษัทฯ มีนโยบาย กระบวนการและมาตรการในการต�อต�านการทุจริตตามแนวทางของหน�วยงานกํากับดูแลอย�าง

           มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให�มั�นใจได�ว�า บริษัทฯ มีระบบงานต�าง ๆ ในการต�อต�านการทุจริตตามข�อกําหนดของ

           “โครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต”

        8. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข�อเสนอแนะของ ท้ังผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู�ตรวจสอบภายใน และมีการ

           ติดตามว�าทางผู�เกี่ยวข�องได�มีการดําเนินการแก�ไขปรับปรุงตามข�อเสนอแนะอย�างเหมาะสมและภายในระยะเวลาที่รับได�

        9. ทบทวนแก�ไขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให�เหมาะสมและทันสมัยอยู�เสมอ และนําเสนอให�คณะกรรมการ

           บริษัทฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง

        10. พิจารณา กฎบัตรของหน�วยงานตรวจสอบภายใน

        11. กํากับและสนับสนุนหน�วยงานตรวจสอบภายใน ให�มีอิสระในการทํางาน

        12. พิจารณา แต�งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�าง และร�วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน

        13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกพนกังานและผู�บรหิารทุกระดับมารายงาน นาํเสนอข�อมลู ร�วมประชุมหรอืจดัส�งเอกสาร

            ที่เห็นว�าเกี่ยวข�องและจําเป�น

        14. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยข�อมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเป�ดเผยใน

            รายงานประจําป�ของบริษัทฯ

        15. ในกรณ�ที่มีเหตุจําเป�นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญหรือว�าจ�างผู�ชํานาญการมาเป�นที่ปรึกษาได�

        16. ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

        คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด�วยจํานวนกรรมการไม�น�อยกว�า 3 คน และ

ควรเป�นกรรมการอิสระไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดโดยมีขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน�้ 

        1. กาํหนดหลกัเกณฑ�คณุสมบัตแิละวธิกีารสรรหากรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชุดย�อยเสนอต�อคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณา

        2. พิจารณาสรรหาผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาแต�งต้ังในกรณ�ตาํแหน�งกรรมการว�างลงจากเหตอ่ืุน

           ที่ไม�ใช�การพ�นตําแหน�งตามวาระ

        3. พิจารณาสรรหาผู�ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให�คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพ่ือเสนอให�ผู�ถือหุ�นอนุมัติในการประชุมสามัญ

           ผู�ถือหุ�นในกรณ�ตําแหน�งกรรมการว�างลง เน��องจากพ�นตําแหน�งตามวาระ

        4. พิจารณาโครงสร�างการจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนแก�คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการชุดย�อย

           ต�าง ๆ และกรรมการผู�จัดการจนถึงผู�บริหารระดับ 10

        5. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณข้ึนค�าจ�าง และการจ�ายเงินรางวัลประจําป�ของพนักงานท้ังบริษัทฯ รวมท้ังค�าตอบแทนและ

           ผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่นแก�คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

        6. กิจกรรมเพื่อสังคม และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. การประชุมคณะกรรมการ
        คณะกรรมการมีกาํหนดการประชุมเพ่ืออนมัุติงบการเงนิรายไตรมาส ตามข�อกาํหนดของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจาํกดั และ

นอกเหน�อไปจากการจัดประชุมดังกล�าว คณะกรรมการได�จัดให�มีการประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติแผนงาน และประมาณการงบกําไร

ขาดทุนประจําป� รวมทั้งประเมินผลสําเร็จของแผนงานในระหว�างป� และทําการทบทวนในกรณ�ที่เกิดป�ญหาข�อขัดข�องใด ๆ

        ข�อบังคบัของบรษัิทฯ กาํหนดให�การประชมุคณะกรรมการจะต�องประกอบด�วยกรรมการไม�น�อยกว�ากึ�งหนึ�ง ในการประชุมท่ีผ�านมา

กรรมการเข�าประชุมครบองค�ประชุมทุกครั้ง

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 049



        การประชุมคณะกรรมการได�มีการนัดหมายวันและเวลาประชุมไว�เป�นการล�วงหน�าสําหรับท้ังป� รวมท้ังกําหนดระเบียบวาระหลัก

อย�างชัดเจนสําหรับการประชุมแต�ละครั้ง โดยกรรมการและผู�ท่ีเกี่ยวข�องสามารถเสนอระเบียบวาระเพิ�มเติมได� กรรมการจะได�รับเอกสาร

ประกอบการประชุมล�วงหน�าซึ�งจะทําให�มีโอกาสได�ศึกษาสารสนเทศต�าง ๆ เอกสารท่ีนําเสนอมีรูปแบบและเน�้อหาท่ีชัดเจน ง�ายต�อการ

พิจารณา โดยในป� 2563 คณะกรรมการมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง ใช�เวลาในการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 นาทีต�อการประชุม

แต�ละครั้ง 

        ผู�บริหารระดับสูงท่ีมิใช�กรรมการแต�มีความเกี่ยวข�องกับเรื่องท่ีจะพิจารณา จะได�รับเชิญให�เข�าร�วมประชุมด�วย เพ่ือให�ข�อมูล

รายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะท่ีเกี่ยวข�องกับป�ญหาโดยตรง ท้ังน�้ เพ่ือป�องกันมิให�เกิดป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน� และเพ่ือให�เกิด

ความโปร�งใสต�อทุกฝ�ายท่ีเกีย่วข�อง คณะกรรมการได�กาํหนดว�ากรรมการท่ีมีส�วนได�เสยีในเรือ่งใด จะไม�มีส�วนในการออกเสยีงในเรือ่งนัน้ ๆ

และกรรมการไม�มีส�วนเกี่ยวข�องในการจัดการงานประจําวันของบริษัทฯ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

        ในป� 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัอังคารท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ได�มีมติอนมุติั “แบบประเมินผล

การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ” เพื่อใช�ในการประเมินคณะกรรมการ และเพื่อให�สอดคล�องกับการดําเนินโครงการ “แนวร�วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)”

        แบบประเมินฯ ดังกล�าว จัดทําขึ้นเพื่อให�คณะกรรมการร�วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นประจําทุกป� เพื่อให�มั�นใจได�ว�า คณะ

กรรมการยงัคงสามารถปฏบัิติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีความรบัผดิชอบท่ีได�รบัมอบหมายได�อย�างมปีระสทิธผิล และนาํผลท่ีได�ไปใช�ให�เกดิ

ประโยชน�ต�อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให�ดียิ�งขึ้นต�อไป

6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
        คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม เป�นผู�พิจารณาค�าตอบแทนกรรมการ และเสนอต�อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ ท้ังน�้ การจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�ตอบแทนของกรรมการ และ

กรรมการชุดย�อยทุกคณะ จะต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น โดยคณะกรรมการชุดย�อยที่มีหน�าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได�

รับค�าตอบแทนมากขึ้นตามภาระหน�าที่ที่ต�องปฏิบัติ

        ในการพิจารณาค�าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม จะพิจารณา

เปรยีบเทียบค�าตอบแทนท่ีกรรมการได�รบักบัผลสาํรวจการจ�ายค�าตอบแทนท่ีจดัทําข้ึนเป�นรายป�โดยสถาบันกรรมการบรษัิทไทย เพ่ือให�เกดิ

ความมั�นใจว�าค�าตอบแทนของคณะกรรมการอยู�ในระดับท่ีเหมาะสมและเปรยีบเทียบได�กบัอุตสาหกรรม ประสบการณ� ขอบเขตของบทบาท

หน�าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน�ที่บริษัทฯ คาดว�าจะได�รับจากกรรมการแต�ละคน

        ป�จจุบัน ค�าตอบแทนของกรรมการประกอบด�วยเงินรางวัลประจําป� และค�าตอบแทนรายเดือน หรือรายครั้งของการประชุม

ตามท่ีกาํหนดไว�สาํหรบัประเภทของคณะกรรมการชุดย�อย และตามท่ีท่ีประชุมผู�ถอืหุ�นอนมัุต ิซึ�งบรษัิทฯ ได�แสดงรายละเอียดผลตอบแทน

ที่กรรมการแต�ละคนได�รับ ในรายงานประจําป�เป�นประจําทุกป� 

        ในส�วนของการพิจารณาค�าตอบแทนผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรม

เพ่ือสังคม จะพิจารณาร�วมกับคณะกรรมการบริหารซึ�งทําหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารระดับสูงต้ังแต�กรรมการผู�จัดการ

ไปจนถงึผู�ช�วยกรรมการผู�จดัการ ตามเกณฑ�บรรทัดฐานท่ีเป�นรปูธรรมและบ�งช้ีผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค�เชิงกลยุทธ�ในระยะยาวซึ�งได�มีการ

ตกลงร�วมกันไว�ล�วงหน�า

        นอกเหน�อจากป�จจัยผลประเมินการปฏิบัติของผู�บริหารระดับสูงแต�ละรายแล�ว การจ�ายค�าตอบแทนผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

จะพิจารณาควบคู�ไปกบัผลประกอบการประจาํป�ของบรษัิทฯ และอยู�ในระดับท่ีสามารถเปรยีบเทียบได�กบัการจ�ายของธุรกจิประเภทเดยีวกนั

ที่มีขนาดของกิจการใกล�เคียงกัน
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
        บทบาทและการทําหน�าที่ของคณะกรรมการและผู�บริหาร มีความสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจและการบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจของ

บริษัทฯ คณะกรรมการจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และสนับสนุนให�คณะกรรมการ

และเลขานุการเข�าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ�งเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการ ท้ังน�้

ในการแต�งตั้งกรรมการใหม� บริษัทฯ ได�จัดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการเพ่ือแนะนําลักษณะธุรกิจ ทิศทาง และเป�าหมายทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการ

        ในส�วนของการพัฒนาผู�บรหิาร บรษัิทฯ กาํหนดให�ผู�บรหิารระดบัสงูเข�ารบัการอบรมในหลกัสตูรต�าง ๆ ท่ีจาํเป�นต�อการพัฒนาทักษะ

ในการบรหิารจดัการองค�กรธรุกจิและเพิ�มความรอบรู�ในด�านการดําเนนิธุรกจิท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือนาํความรู�และประสบการณ�

ที่ได�รับ มาใช�ให�เกิดประโยชน�ต�อบริษัทฯ

8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

        บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ�ในการดําเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส ถูกต�อง และมีคุณธรรม โดยยึดมั�นใน

ความรับผิดชอบต�อสังคมและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีกําหนด บริษัทฯ จึงมี

ความประสงค�ท่ีจะดําเนนิการตาม “โครงการแนวร�วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจรติ Thai Private Sector Collective

Action against Corruption (CAC)” เพ่ือแสดงเจตนารมณ�และความมุ�งมั�นในการต�อต�านคอร�รัปชั�นทุกรูปแบบ ซึ�งบริษัทฯ ตระหนักดีว�า

การทุจรติคอร�รปัชั�นเป�นภยัร�ายแรงท่ีทําลายการแข�งขนัอย�างเสรแีละเป�นธรรม รวมท้ังก�อให�เกดิความเสยีหายต�อการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศ

        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติให�บริษัทฯ ขอการรับรองเข�าร�วมโครงการแนว

ร�วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจรติ ซึ�งได�ประกาศเจตนารมณ�เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 และในป�จจบัุนบรษัิทฯ ได�รบั

การรับรองการเป�นสมาชิกแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2562 พร�อมกันน�้บริษัทฯ

กําหนดให�มีการทบทวนนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั�น (Anti-Corruption Policy) ทุกป� ที่ได�รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

รวมถงึกาํหนดนโยบายและแนวปฏบัิติการแจ�งเบาะแส (Whistle Blowing) การทบทวนความเสีย่งท่ีเกีย่วข�องกบัการทุจรติคอร�รปัชั�น และ

ทบทวนคู�มือแนวทางปฏิบัติการต�อต�านคอร�รัปชั�น (Anti-Corruption Procedures) เพื่อให�สอดคล�องกับสถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป

        นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั�น กาํหนดให�ทุกคนในบรษัิทฯ ตัง้แต�ระดบักรรมการ ผู�บรหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ต�องไม�เรยีกร�อง

ไม�ยินยอม ไม�จ�าย ไม�มีส�วนเกี่ยวข�อง ต�อต�านผู�เกี่ยวข�อง และไม�ยอมรับการทุจริตคอร�รัปชั�นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ�อม

เพ่ือประโยชน�ต�อบริษัทฯ ตนเอง ครอบครวั เพ่ือน หรอืคนรู�จกั หรอืเพ่ือประโยชน�ทางธรุกจิ และจะไม�ลดตาํแหน�ง ลงโทษ หรอืให�ผลทางลบ

ต�อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร�รัปชั�น แม�ว�าการกระทํานั้นจะส�งผลให�บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม ท้ังน�้นโยบายครอบคลุม

ทุกหน�วยงาน คู�ค�า ลูกค�า และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของบริษัทฯ

        กําหนดให�คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน�าท่ีกํากับดูแลให�มีการปฏิบัติตามนโยบายฯ และต�องมีการทบทวนอย�างสม่ําเสมอ มีการ

ประเมินความเสีย่งต�อการเกดิทุจรติคอร�รปัชั�นเป�นประจาํทุกป� มีการสอบทานการปฏบัิต ิตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบัิต ิและข�อกาํหนด

ในการดําเนินการเพ่ือให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข�อบังคับ และข�อกําหนดของกฎหมาย ท้ังน�้หากมีการฝ�าฝ�น

หรือกระทําการใด ๆ อันเป�นการสนับสนุน ช�วยเหลือ หรือให�ความร�วมมือกับการทุจริตคอร�รัปชั�น จะต�องได�รับการพิจารณาโทษตาม

ระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ�าง กรณ�ที่จําเป�น

        บรษัิทฯ ยังได�กาํหนดให�มีการแจ�งเบาะแสเพ่ือให�พนกังาน คู�ค�า หรอืบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นการกระทําเข�าข�ายทุจรติและคอร�รปัชั�น

ท่ีเกี่ยวข�องกับบริษัทฯ สามารถร�องเรียนผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�น จดหมายหรืออีเมล fraud_corruption@deves.co.th ซึ�งจะส�งตรงมา

ท่ีผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน�้การร�องเรียนมายังบริษัทฯ ไม�ว�าจะแจ�งด�วยวิธีใดก็ตาม จะไม�เป�ดเผย

และรักษาความลับ โดยบริษัทฯ ได�กําหนดมาตรการคุ�มครองและรักษาความลับเพ่ือปกป�องผู�ให�ข�อมูลหรือผู�แจ�งเบาะแสไม�ให�ได�รับความ

เดือดร�อน บริษัทฯ จะดําเนินการด�วยความยุติธรรมกับทุกฝ�าย ถ�าผู�ทําการทุจริตคอร�รัปชั�นเป�นพนักงานจะต�องได�รับการพิจารณาโทษ

ทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได�รับโทษตามกฎหมายด�วย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 051



        คํานิยามและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
        “คอร�รัปชั�น (Corruption)” หมายถึง การติดสินบนไม�ว�าจะอยู�ในรูปแบบใด โดยการเสนอให� สัญญาว�าจะให� มอบให� ให�คํามั�นว�า

จะให� เรยีกร�อง หรือรบั ซึ�งเงนิ ทรพัย�สนิ หรอืประโยชน�อืน่ใด ท่ีไม�เหมาะสมกบัเจ�าหน�าท่ีรฐั หน�วยงานรฐัและเอกชน หรอืผู�มีหน�าท่ีไม�ว�า

ทางตรงหรือทางอ�อม เพ่ือให�บุคคลดังกล�าวปฏบัิตหิรอืละเว�นปฏบัิต ิอันเป�นการให�ได�มาหรอืรกัษาไว�ซึ�งธรุกจิ หรอืแนะนาํธรุกจิให�กบับริษัทฯ

หรือเพ่ือให�ได�มาซึ�งงานด�านธุรกิจ ความได�เปรียบการแข�งขัน หรือเพ่ือรักษาไว�ซึ�งผลประโยชน�อ่ืนใดท่ีไม�เหมาะสมทางธุรกิจ เว�นแต�เป�น

กรณ�ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ ขนบธรรมเน�ยมประเพณ�ของท�องถิ�นหรือจารีตทางการค�าให�กระทําได�

        “การสนับสนุนทางการเมือง” บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั�นความเป�นกลางทางการเมือง โดยไม�เข�าไปมีส�วนร�วมหรือฝ�กใฝ�

พรรคการเมืองใด หรือผู�มีอํานาจทางการเมืองคนใด ไม�นําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช�ช�วยเหลือหรือสนับสนุนไม�ว�าทางตรง

หรือทางอ�อมแก�พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ท้ังน�้บริษัทฯ ถือว�าพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิและหน�าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีในการ

ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการท่ีจะเข�าไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงพลังทางการเมืองในนาม

ตนเองได�อย�างอิสระและเป�นส�วนตัว แต�ทั้งน�้ต�องไม�กระทบต�อการปฏิบัติหน�าที่ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ

        “การให�ความสนับสนุน” ตามหลักเกณฑ�ของบริษัทฯ ต�องใช�เงินหรือทรัพย�สินเพ่ือสนับสนุนโครงการโดยระบุช่ือในนามบริษัทฯ

เท�านั้น เงินสนับสนุน/เงินบริจาคท่ีจ�ายต�องมีวัตถุประสงค�เพ่ือธุรกิจ ภาพลักษณ�ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการพิจารณา

ท่ีโปร�งใส ปราศจากความขัดแย�งทางผลประโยชน� การเบิกจ�ายต�องระบุวัตถุประสงค�ชัดเจน มีหลักฐานท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได� และ

ดาํเนนิการตามข้ันตอนการขออนมัุตท่ีิสามารถสอบทาน ควบคุม และอนมัุตโิดยผู�มีอํานาจ รวมถงึประเมินผลและตรวจสอบได� ซึ�งสอดคล�อง

กับกระบวนการควบคุมภายใน เพ่ือควบคุมและตรวจสอบให�มั�นใจว�า การให�ความสนับสนุนนั้น มิได�ใช�เป�นข�ออ�างสําหรับการคอร�รัปชั�น

และส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ�ของบริษัทฯ

        “การบริจาค” บริษัทฯ สนับสนุนการมีส�วนร�วมกับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือให�สังคมมีความน�าอยู�และ

มีสิ�งแวดล�อมท่ีด ีดงันัน้บรษัิทฯ จะใช�เงนิหรอืให�ความช�วยเหลอืในรปูแบบอืน่ ๆ เพ่ือเป�นการตอบแทนสงัคม โดยมไิด�มุ�งหวงัผลทางธุรกจิ

แต�อย�างใด

        “การให�หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง” ท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจ สามารถกระทําได� ตามโอกาสธรรมเน�ยม ประเพณ� หรือตาม

มารยาทสังคมท่ีปฏิบัติโดยทั�วไป ซึ�งต�องดําเนินการด�วยความโปร�งใส การรับหรือการให�ต�องมีมูลค�าเหมาะสม ไม�ส�งผลกระทบต�อการ

ตัดสินใจ หรือละเว�นปฏิบัติหน�าที่ และตรวจสอบได�

        “การขัดแย�งทางผลประโยชน�” ห�ามมิให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจแข�งกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง

การดําเนินการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองท่ีอาจก�อให�เกิดการขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม กรณ�มีความ

จําเป�น ต�องแจ�งให�บริษัทฯ ทราบ เพื่อดูแลให�มีความโปร�งใสและยุติธรรม

        “การจ�ายค�าอํานวยความสะดวก” บริษัทฯ ไม�มีนโยบายจ�ายและรับค�าอํานวยความสะดวกหรือเงินให�สินบนทุกกรณ� ที่อาจนําไปสู�

การทุจริตคอร�รัปชั�น

        “การจ�างพนักงานรัฐ” บริษัทฯ ไม�มีนโยบายการจ�างเจ�าหน�าท่ีรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน�ใด ๆ จากข�อมูลหรือสายสัมพันธ�ของ

เจ�าหน�าที่รัฐในการสร�างความได�เปรียบการแข�งขัน

แนวทางปฏิบัติเพิ�มเติมเกี่ยวกับการป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชั�น
        บริษัทฯ ได�กําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ�มเติมไว�ดังน�้

        1. การประเมินความเสีย่งด�านทุจรติคอร�รปัชั�น บรษัิทฯ จดัให�มีระบบการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิ

           ของบรษัิทฯ โดยระบุเหตุการณ�ท่ีมีความเสีย่งสงูท่ีอาจเกดิการทุจรติคอร�รปัชั�นในการดาํเนนิธรุกจิ มกีารประเมินความเสีย่ง และ

           กําหนดมาตรการการจัดการควบคุมความเสี่ยงท่ีประเมินได� รวมถึงการเฝ�าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหาร

           ความเสี่ยง

        2. แนวปฏิบัติการกํากับดูแลเพื่อป�องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร�รัปชั�น บริษัทฯ กําหนดแนวทางไว�ดังน�้

           2.1 จัดให�มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสําคัญต�าง ๆ

               เพื่อป�องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร�รัปชั�น รวมทั้งให�ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก�ไขที่เหมาะสม
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           2.2 จัดให�มีช�องทางรับแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนการฝ�าฝ�น การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยได�

               กําหนดมาตรการคุ�มครองและรักษาความลับของผู�ให�ข�อมูลหรือแจ�งเบาะแส รวมท้ังกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ

               เพื่อพิสูจน�ทราบข�อเท็จจริง

        3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชั�น บริษัทฯ กําหนดแนวทาง

           ไว�ดังน�้

           3.1 กําหนดให�สํานักตรวจสอบทําหน�าท่ีให�คําแนะนําเกี่ยวกับการทุจริตคอร�รัปชั�น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินระบบ

               ควบคมุภายในตามแผนการตรวจประจาํป�ท่ีได�รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ

               ต�อคณะกรรมการตรวจสอบ

           3.2 กําหนดให�สํานักบริหารความเสี่ยงและสถิติประกันภัย ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร�รัปชั�นร�วมกับหน�วยงาน

               ต�าง ๆ อย�างต�อเน��อง เพ่ือให�การนํามาตรการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชั�นไปปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิผล และนําเสนอผลการ

               ประเมินต�อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ

           3.3 หากข�อมูลจากข�อร�องเรียนหรือผลการตรวจสอบมหีลกัฐานอนัควรเช่ือได�ว�า มีรายการหรอืการกระทําใดซึ�งอาจส�งผลกระทบ

               อย�างมีนยัสาํคัญต�อฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถงึการฝ�าฝ�นการกระทําท่ีผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรม

               ธรุกจิ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต�อไปยังคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ปรบัปรงุแก�ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

               ตรวจสอบเห็นสมควร

        บรษัิทฯ กาํหนดให�มีการสือ่สารนโยบายต�อต�านคอร�รปัชั�นและการแจ�งเบาะแส ผ�านสือ่ท้ังภายในและภายนอก เช�น อีเมล อินทราเนต็

เว็บไซต�บริษัทฯ รายงานประจําป� เป�นต�น เพื่อให�ผู�บริหาร พนักงาน และคู�ค�ารับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั�วกัน 
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พลอากาศเอก สถิตย�พงษ� สุขวิมล

พันโท สมชาย กาญจนมณ�

พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย�ถนอม

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ

พันตํารวจเอก ณรัชต� เศวตนันทน�

นายสรรเสริญ วงศ�ชะอุ�ม

นายอวิรุทธ� วงศ�พุทธพิทักษ�

นายสมโภชน� อินทรานุกูล

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ

นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ

นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย�

ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร

นางสาวสุภาภรณ� ตรีแสน

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย�

รวม

-

-

-

-

-

-

-

300,000

-

300,000

300,000

300,000

200,000

300,000

300,000

-

300,000

2,300,000

-

-

-

-

-

-

87,260

2,210,000

315,480

800,000

950,000

785,667

710,000

890,000

755,000

350,000

950,000

8,803,407

-

-

-

-

-

-

87,260

350,000

315,480

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

3,552,740

 

150,000

105,000

105,000

360,000

 

300,000

30,667

160,000

240,000

730,667

 

1,560,000

300,000

1,860,000

  

  

  

  

 

 

 

    

 

 

   

   

   

 

   

 

 

 

ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการปี 2563 [บาท]

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน

และกิจกรรมเพ่ือสังคม

เงินรางวัล รวม

        นอกเหน�อจากค�าตอบแทนท่ีระบุข�างต�นแล�ว บริษัทฯ ไม�มีการจ�ายค�าตอบแทนอ่ืนใดให�แก�กรรมการ และในป� 2563 กรรมการ

และผู�บริหารไม�มีการถือครองหุ�นบริษัทฯ 

054

ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการปี 2563 



หน�วย : บาท 

     

 

  

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการจัดสรรผลกําไร

595,272,939 

(9,503,280)

-       

 247,773,708 

833,543,367 

160,000,000 

-       

-       

-       

160,000,000 

673,543,367 

"ปรับปรุงใหม่"

 673,543,367 

(812,138)

(1,677,727)

 386,199,921 

 1,057,253,423 

 275,000,000 

-       

-       

-       

275,000,000 

782,253,423 

31 ธันวาคม 2563

กําไรสะสมยังไม�ได�จัดสรรยกมา

หัก - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

    - ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น  

กําไรสุทธิสําหรับป�  

รวมกําไรเพื่อการจัดสรร  

การจัดสรรผลกําไร  

1. เงินป�นผล  

2. สํารองตามกฎหมาย  

3. สํารองทั�วไป  

4. สํารองเพื่อขยายกิจการ  

    รวมกําไรที่จัดสรร  

กําไรสะสมยังไม�ได�จัดสรรยกไป  

31 ธันวาคม 2562
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การจัดสรรผลกําไร



 

     

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

        คณะกรรมการบรษัิท เทเวศประกันภยั จาํกดั (มหาชน) ได�แต�งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย กรรมการอิสระ จาํนวน

3 ท�าน ดังน�้ 

        1. นายศักดิ์    เอื้อชูเกียรติ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

        2. นายวีระศักดิ์    โตกะคุณะ   กรรมการตรวจสอบ

        3. นางพรรณโสภิต   ลิขิตธรรมนิตย�  กรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับป� 2563

มีการประชุมร�วมกับผู�บริหารระดับสูงของบริษัท และมีผู�สอบบัญชีเข�าร�วมประชุมด�วย จํานวน 4 ครั้ง ซึ�งสรุปสาระสําคัญ ดังน�้

        1. การสอบทานให�บริษัทมีรายงานงบการเงินอย�างถูกต�องและเพียงพอ

           สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจําป� โดยสอบถามรับฟ�งคําช้ีแจงจากผู�สอบบัญชีและ

           ผู�บรหิารระดบัสงู เกีย่วกบัความถกูต�องและเพียงพอ ในการเป�ดเผยข�อมูลของงบการเงนิ โดยมีความเห็นสอดคล�องกบัผู�สอบบัญชี

           ว�ารายงานงบการเงนิ ดงักล�าว มีความถกูต�องตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และมีการเป�ดเผย

           ข�อมูลอย�างเพียงพอ ครบถ�วน เชื่อถือได� 

        2. การสอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข�อกําหนดของกฎหมายอย�างเพียงพอและเหมาะสม

           ให�ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู�ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการ

           แลกเปลีย่นข�อคิดเห็นและให�ข�อเสนอแนะแก�ฝ�ายบรหิาร ในการตดิตามให�มีการปรบัปรงุแก�ไขประเดน็ท่ีสาํคญั โดยมีความเห็น

           ว�าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติที่เป�นไปตามข�อกําหนด

           ของกฎหมาย

        3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามกฎหมาย

           รับทราบรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน อันเป�นรายการท่ีเกิดข้ึนจริงทางการค�าเป�นธุรกิจปกติ และสมเหตุสมผล โดยมีความเห็นว�า

           บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด

        4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต�งตั้ง และเสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีของบริษัท

           พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะต�อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ให�แต�งตั้ง 

           ดร.ศภุมติร เตชะมนตรกีลุ และ/หรอื นายชวาลา เทียนประเสรฐิกจิ และ/หรอื นายวลัลภ วไิลวรวทิย� แห�งบรษัิท ดลีอยท� ทู�ช

           โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั เป�นผู�สอบบัญชีของบรษัิทสาํหรบัป� 2563 มีค�าตอบแทน 2,766,000 บาท โดยมีความเห็นว�า

           ผู�สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต�งตั้งมีความเหมาะสม

        5. อื่นๆ

           • รับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็นและให�ข�อเสนอแนะแก�ฝ�ายบริหาร

             เพื่อป�องกันผลกระทบที่อาจมีต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�อยู�ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�

           • ติดตามให�มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร�างความเชื่อมั�นแก�ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน ผู�มีส�วนได�เสียและผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย

           • รับทราบรายงานผลการตรวจสอบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Audit )

           • พิจารณาเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งผ�านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

        โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าที่และความรับผิดชอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการสอบทาน

รายการต�างๆ ดังกล�าวข�างต�น รวมท้ังให�ข�อสังเกตข�อเสนอแนะตามควร และเห็นว�าบริษัทได�ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

มีการเป�ดเผยข�อมูลที่ครบถ�วนเหมาะสม

(นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สรุปผลการดําเนินงานปี 2563

        ในป� 2563 บริษัทฯมีเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป�นรายได� เท�ากับ 3,318.4 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจากป� 2562 เท�ากับ 149.6 ล�านบาท

หรือคิดเป�นร�อยละ 4.7 และมีรายได�จากการลงทุน เท�ากับ 146.5 ล�านบาท ลดลงจากป� 2562 เท�ากับ 132.0 ล�านบาท หรือคิดเป�น

ร�อยละ 47.4 

        บริษัทฯ มีค�าใช�จ�ายหลัก 2 ประเภท คือค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยและค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน ในป� 2563 บริษัทฯ

มีค�าใช�จ�ายในการรบัประกนัภยั จาํนวน 3,102.6 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจาํนวน 202.2 ล�านบาท เน��องจากมีค�าสนิไหมทดแทนจ�ายสทุธิ

ลดลงจํานวน 245.2 ล�านบาท สําหรับค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานมีจํานวน 310.9 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจากป�ก�อนจํานวน 114.5  ล�านบาท

เน��องจากในป� 2562 มีการโอนกลับค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญจํานวน 100.6 ล�านบาท 

        ในป� 2563 บริษัทฯมีกําไรจากการรับประกันภัย เท�ากับ 318.3 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจากป�ก�อนจํานวน 316.0 ล�านบาท และมีกําไร

สุทธิเท�ากับ 386.2 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจากป�ก�อนจํานวน 138.4 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ 55.9

        ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย�รวม เท�ากับ 9,336.9 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจากป�ก�อนร�อยละ 8.8 สินทรัพย�ของ

บริษัทฯ ประกอบด�วย เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด เงินลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� ลูกหน�้จากการประกันภัยต�อ รายได�จาก

การลงทุนค�างรับ เบี้ยประกันภัยค�างรับ สินทรัพย�ไม�มีตัวตน สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี และสินทรัพย�อื่นๆ สินทรัพย�ของบริษัทฯ

ที่มีสาระสําคัญและมีสัดส�วนเปลี่ยนไปอย�างมีนัยสําคัญ ได�แก�

        1. เงินลงทุนในหลักทรัพย�จํานวน 5,399.1 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 57.8 ของสินทรัพย�รวม เพิ�มข้ึนจํานวน 288.5 ล�านบาท

           หรือคิดเป�นอัตราร�อยละ 5.6 เน��องจากมีการลงทุนในหน�วยลงทุนเพิ�มขึ้น

        2. สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อจํานวนรวม 1,434.2 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 15.4 ของสินทรัพย�รวม เพิ�มข้ึนจํานวน

           324.5 ล�านบาท หรือคิดเป�นอัตราร�อยละ 29.2 เน��องจากมีค�าสินไหมรายใหญ�ในส�วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต�อ

        3. เบ้ียประกนัภยัค�างรบัจาํนวน 519.2 ล�านบาท คดิเป�นร�อยละ 5.6 ของสนิทรพัย�รวม ลดลงจาํนวน 119.4 ล�านบาท หรอืคดิเป�น

           อัตราร�อยละ 18.7 เน��องจากมีการรับชําระกรมธรรม�รายใหญ�ในปลายป� 2563

        หน�ส้นิของบรษัิทฯ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 6,018.5 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจากป�ก�อน เท�ากบั 522.5 ล�านบาท หรอืคดิ

เป�นร�อยละ 9.5 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของหน�้สินจากสัญญาประกันภัย

        ส�วนของเจ�าของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวนเท�ากับ 3,318.4 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจากป�ก�อน เท�ากับ 232.2 ล�านบาท

หรือคิดเป�นร�อยละ 7.5 เน��องจากในป� 2563 มีการเพิ�มขึ้นของกําไรสะสมที่ยังไม�จัดสรร จากผลประกอบการป� 2563

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 057
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เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ

3,000

3,500

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2563

ล้านบาท

2561 2562

กําไรจากการรับประกันภัย

2,
79

3

3,
16

9

3,
31

8

300

350

250

200

150

100

50

0
2563

ล้านบาท

2561 2562

12
8

2 31
8

รายได้จากการลงทุน

300

350

250

200

150

100

50

0
2563

ล้านบาท

2561 2562

กําไรสุทธิ

15
4

27
8

14
7

300

350

400

450

500

250

200

150

100

50
0

2563

ล้านบาท

2561 2562

สินทรัพย์รวม

12,000

13,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2563

ล้านบาท

2561 2562

ส่วนของเจ้าของ

11
,2

22

8,
58

2

9,
33

7

3,000

3,500

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2563

ล้านบาท

2561 2562

2,
86

6

3,
08

6

3,
31

8

25
7

24
8

38
6

058



หน�วย : ล�านบาท 
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ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป�   

   สินทรัพย�รวม  

   หน�้สินรวม  

   ส�วนของเจ�าของ  

ผลประกอบการในรอบป�   

   เบี้ยประกันภัยรับ  

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิ  

   กําไรจากการรับประกันภัย  

   รายได�จากการลงทุน  

   รายได�อื่นสุทธิ  

   ค�าใช�จ�ายดําเนินงาน  

   ภาษีเงินได�  

   กําไรสําหรับป�  

อัตราส�วนทางการเงิน   

   อัตรากําไรสุทธิต�อเบี้ยประกันภัยรับ   

   อัตราผลตอบแทนต�อส�วนผู�ถือหุ�น   

   อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม   

   กําไรต�อหุ�น (บาท)  

   มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)  

   จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก (ล�านหุ�น)

"ปรับปรุงใหม่"
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งบการเงินโดยสรุป



 

 

 

เสนอคณะกรรมการ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ�งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2563 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส�วนของเจ�าของ และงบกระแสเงินสด
สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินข�างต�นน�้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบของผู�สอบ
บัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากบริษัทตามข�อกําหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ�งเป�นไปตามข�อกาํหนดเหล�าน� ้ข�าพเจ�าเชือ่ว�าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข�าพเจ�าได�รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�น
เกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

โดยมิได�เป�นการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข�าพเจ�าขอให�สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต�อไปน�้

1) ตามท่ีได�กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 2.4 บริษัทได�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช�า
   และแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเป�ดเผยข�อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย ซึ�งมีผลบังคับใช�สําหรับรอบ
   ระยะเวลาบัญชีที่เริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 

2) ตามที่ได�กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 4 ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได�เปลี่ยนนโยบายการบัญชีการรับรู�รายได�
   ค�าจ�างและค�าบําเหนจ็ท่ีเกีย่วกบัค�านายหน�ารบัจากการเอาประกนัภยัต�อ ค�าใช�จ�ายสาํหรบัค�าจ�างและค�าบําเหนจ็ท่ีเกีย่วข�องกบัค�านายหน�า
   จ�ายและค�าใช�จ�ายในการรบัประกนัภยัอ่ืนสาํหรบัส�วนท่ีทําให�ได�มาซึ�งสญัญาประกนัภยั โดยรบัรู�เป�นรายการรอตัดบัญชีและทยอยรบัรู�เป�น
   รายได�หรอืค�าใช�จ�ายตามอายกุารให�ความคุ�มครองของกรมธรรม�จากเดมิท่ีรบัรู�เป�นรายได�หรอืค�าใช�จ�ายตามงวดท่ีเกดิรายการ โดยบรษัิท
   ได�ปรบัปรุงย�อนหลงังบการเงนิสาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และยอดคงเหลอืยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ท่ีแสดงเป�น
   ข�อมูลเปรียบเทียบแล�ว 

ข้อมูลอ่ืน

ผู�บรหิารเป�นผู�รบัผดิชอบต�อข�อมูลอ่ืน ข�อมูลอ่ืนประกอบด�วยข�อมลูซึ�งรวมอยู�ในรายงานประจาํป� แต�ไม�รวมถงึงบการเงนิ และรายงานของ
ผู�สอบบัญชีที่อยู�ในรายงานนั้น ซึ�งคาดว�าจะถูกจัดเตรียมให�ข�าพเจ�าภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชี

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอื่นและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเชื่อมั�นต�อข�อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเกี่ยวเน��องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอ่ืนมีความขัดแย�งท่ีมีสาระสําคัญ
กบังบการเงนิหรอืกบัความรู�ท่ีได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หรอืปรากฏว�าข�อมูลอ่ืนมีการแสดงข�อมูลท่ีขดัต�อข�อเท็จจรงิอนัเป�นสาระ
สําคัญหรือไม�

เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจําป� หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องสื่อสาร
เรื่องดังกล�าวกับฝ�ายบริหารหรือผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลเพื่อดําเนินการแก�ไขให�เหมาะสมต�อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

ผู�บริหารมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล�าน�้โดยถูกต�องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บริหารพิจารณาว�าจําเป�นเพ่ือให�สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อ
ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด

060

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ในการจัดทํางบการเงิน ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต�อเน��อง การเป�ดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การดาํเนนิงานต�อเน��อง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชีสาํหรบัการดาํเนนิงานต�อเน��องเว�นแต�ผู�บรหิารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิ
บริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม�สามารถดําเนินงานต�อเน��องไปได�

ผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลมีหน�าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ได�ความเช่ือมั�นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อ
ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ�งรวมความเห็นของ
ข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชื่อมั�นอย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั�นในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคญัท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมลูท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิอาจเกดิ
จากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงแต�ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินเหล�าน�้

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินจิและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู�ประกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง 

    •  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
       ข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
       เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระ
       สําคัญซึ�งเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด เน��องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด
       การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลท่ีไม�ตรงตามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
       ควบคุมภายใน 
    •  ทําความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� 
       แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
    •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บรหิารใช�และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผยข�อมลู
       ที่เกี่ยวข�องซึ�งจัดทําขึ้นโดยผู�บริหาร 
    •  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต�อเน��องของผู�บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
       ท่ีได�รบั สรปุว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสาํคัญท่ีเกีย่วกบัเหตกุารณ�หรอืสถานการณ�ท่ีอาจเป�นเหตใุห�เกดิข�อสงสยัอย�างมีนยัสาํคญั
       ต�อความสามารถของบริษัทในการดําเนนิงานต�อเน��องหรอืไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรปุว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสาํคญัข�าพเจ�าต�อง
       กล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�สังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องในงบการเงิน หรือถ�าการเป�ดเผย
       ดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข้ึนอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได�รับจนถึง
       วนัท่ีในรายงานของผู�สอบบัญชขีองข�าพเจ�า อย�างไรกต็าม เหตกุารณ�หรอืสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตใุห�บรษัิทต�องหยุดการ
       ดําเนินงานต�อเน��อง
    •  ประเมินการนาํเสนอโครงสร�างและเน�อ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเป�ดเผยข�อมลูว�างบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ�
       ในรูปแบบที่ทําให�มีการนําเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหรือไม� 

ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต�าง ๆ ท่ีสําคัญ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได�วาง
แผนไว�และประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข�อบกพร�องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบใน
ระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า 

ข�าพเจ�าได�ให�คาํรบัรองแก�ผู�บรหิารหรอืผู�มีหน�าท่ีในการกาํกบัดแูลว�าข�าพเจ�าได�ปฏบัิตติามข�อกาํหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วข�องกบัความเป�น
อิสระและได�สื่อสารกับผู�บริหารหรือผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ�งข�าพเจ�าเช่ือว�ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว�ากระทบต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการท่ีข�าพเจ�าใช�เพ่ือป�องกนัไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ� 2564
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บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

รายงานและงบการเงิน



เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

รายได�จากการลงทุนค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

สินทรัพย�ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

สินทรัพย�สิทธิการใช�

สิทธิการเช�า

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

เบี้ยประกันภัยต�อจ�ายล�วงหน�า

สินทรัพย�อื่น

รวมสินทรัพย�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

สินทรัพย�

 

130,457,055 

883,062,171 

20,576,977 

4,023,067,812 

189,188,479 

5,025,160,790 

4,627,212 

72,561,138 

 -      

18,226,789 

84,165,903 

204,906,720 

290,432,835 

590,824,671 

11,537,258,552 

5

6

7, 42

8

9

10

11, 42

12

13

14

15

16

17

หมายเหตุ

 

354,532,615

519,183,448

19,248,127

1,434,193,945

155,933,473

5,399,133,844

5,622,816

51,574,486

45,016,811

14,550,205

89,121,054

189,970,279

413,497,345

645,321,547

9,336,899,995

172,996,080

638,610,309

19,523,619

1,109,747,832

171,398,838

5,110,587,417

6,523,201

59,683,169

 -      

16,388,497

90,135,288

192,841,709

370,254,188

623,460,989

8,582,151,136

หน�วย : บาท

"ปรับปรุงใหม่""ปรับปรุงใหม่"

1 มกราคม 256231 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 063



หน�้สิน

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย

หน�้สินตามสัญญาเช�า

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

เบี้ยประกันภัยรับล�วงหน�า

หน�้สินอื่น

   รวมหน�้สิน

หน�้สินและส�วนของเจ�าของ

 

 6,413,824,656 

 831,770,419 

 28,391,339 

 -      

 76,320,582 

 593,087,567 

 574,127,157 

8,517,521,720 

18

19

20

21

22

หมายเหตุ

 

 3,890,057,106

 577,805,877

 35,961,242

 43,007,488

 123,190,488

 781,765,337

 566,749,199

6,018,536,737

 3,553,575,263

 614,883,987

 12,430,045

 -      

 111,123,277

 642,494,140

 561,488,012

5,495,994,724

หน�วย : บาท

"ปรับปรุงใหม่""ปรับปรุงใหม่"

1 มกราคม 256231 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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ส�วนของเจ�าของ 

ทุนเรือนหุ�น  

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ�นสามัญ จํานวนหุ�น 50,000,000 หุ�น  

         มูลค�าหุ�นละ 10 บาท 

   ทุนที่ออกและชําระแล�ว 

      หุ�นสามัญ จํานวนหุ�น 50,000,000 หุ�น  

         มูลค�าหุ�นละ 10 บาท 

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ 

กําไรสะสม 

   จัดสรรแล�ว 

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 

      ทุนสํารองทั�วไป 

      ทุนสํารองเพื่อขยายกิจการ 

   ยังไม�ได�จัดสรร  

องค�ประกอบอื่นของส�วนของเจ�าของ  

   รวมส�วนของเจ�าของ 

รวมหน�้สินและส�วนของเจ�าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

หน�้สินและส�วนของเจ�าของ (ต�อ)

 

500,000,000 

500,000,000 

620,000,000 

 50,000,000 

 970,000,000 

 111,563,781 

 755,272,939 

12,900,112 

3,019,736,832 

11,537,258,552 

23

หมายเหตุ

 

 

500,000,000

500,000,000

620,000,000

 50,000,000

 970,000,000

 111,563,781

 1,057,253,423

9,546,054

3,318,363,258

9,336,899,995

 

500,000,000

500,000,000

620,000,000

 50,000,000

 970,000,000

 111,563,781

 833,543,367

1,049,264

3,086,156,412

8,582,151,136

หน�วย : บาท

"ปรับปรุงใหม่""ปรับปรุงใหม่"

1 มกราคม 256231 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 065



หน�วย : บาท

รายได�

   เบี้ยประกันภัยรับ

   หัก  เบี้ยประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อ

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

   หัก  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

           เพิ�มขึ้นจากป�ก�อน

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจากการประกันภัยต�อ

   รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   รายได�จากการลงทุนสุทธิ

   ผลกําไรจากเงินลงทุน

   ผลขาดทุนจากการปรับมูลค�ายุติธรรม

   รายได�อื่น

           รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย

   ค�าสินไหมทดแทน

   หัก  ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

   หน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

   ค�าใช�จ�ายอื่น

           รวมค�าใช�จ�าย

24

24

24

24

24

24

24

24

25

หมายเหตุ

 

 2563

 4,950,515,748 

 (1,642,528,445)

 3,307,987,303 

 (139,225,453)

 3,168,761,850 

 334,759,782 

 151,873,547 

 126,616,998 

 (132)

 50,821,043 

 3,832,833,088 

 2,223,540,862 

 (149,171,002)

 500,157,684 

 752,974,179 

 296,943,588 

 (100,551,549)

 1,269,959 

3,525,163,721 

"ปรับปรุงใหม่"

2562

 5,445,161,158 

 (2,080,698,509)

 3,364,462,649 

 (46,094,250)

 3,318,368,399 

 413,347,072 

 146,535,707 

 -      

 (80)

 41,674,766 

 3,919,925,864 

 2,637,508,281 

 (808,336,186)

 549,218,807 

 747,343,791 

 315,098,436 

 (4,227,526)

 1,983,933 

3,438,589,536 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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หน�วย : บาท

กําไรก�อนภาษีเงินได�

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 

กําไรสุทธิ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่ต�องจัดประเภทรายการใหม�เข�าไปไว�ใน

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ผลขาดทุนจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขาย

         ขาดทุนจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรมผ�าน

             กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

         ภาษีเงินได�เกี่ยวกับองค�ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่ไม�ต�องจัดประเภทรายการใหม�เข�าไปไว�ใน

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�

             ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน 

         ภาษีเงินได�เกี่ยวกับองค�ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - สุทธิจากภาษีเงินได�

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�

กําไรต�อหุ�น

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

16

28

28

28

28

28

30

บาท

หมายเหตุ

 

 

481,336,328 

 (95,136,407)

 386,199,921 

 

-      

 (8,008,219)

 1,601,644 

(6,406,575)

 (1,015,173)

 203,035 

 (812,138)

 (7,218,713)

 378,981,208 

7.72 

307,669,367 

 (59,895,659)

 247,773,708 

(14,813,560)

 -      

 2,962,712 

(11,850,848)

 (11,879,100)

 2,375,820 

 (9,503,280)

 (21,354,128)

 226,419,580 

4.96 

2563 2562

"ปรับปรุงใหม่"

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
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หน�วย : บาท

กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

   เงินสดรับ (จ�าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต�อ

   ดอกเบี้ยรับ

   เงินป�นผลรับ

   รายได�อื่น

   ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

   ค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

   ค�าใช�จ�ายอื่น

   ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�

   เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   เงินให�กู�ยืม

   เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกําหนดจ�ายคืนเกิน 3 เดือน

   เงินสดรับ - สินทรัพย�ทางการเงิน

      เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมลงทุน

   ขายอุปกรณ�

   ซื้ออุปกรณ�

   ซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

      เงินสดสุทธิใช�ไปจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุ

 

 2563 2562

  5,647,335,672 

 (1,146,739,778)

 146,403,041 

 410,029 

 41,674,766 

 (2,336,060,846)

 (77,878,036)

 (555,942,939)

 (724,291,752)

 (252,566,419)

 (1,095,702)

 (70,654,943)

-       

-       

-       

 (278,209,110)

 392,383,983 

-       

 (18,377,458)

 (8,607,528)

 (26,984,986)

  5,197,879,995 

 1,459,737,376 

 139,457,501 

 13,880,915 

 50,821,043 

 (4,972,644,094)

 (84,989,080)

 (484,282,674)

 (734,646,788)

 (333,831,021)

 (995,490)

 (58,453,410)

 647,194,624 

 (1,891,980)

 (600,000,000)

-       

 237,236,917 

 1,774,009 

 (22,541,899)

 (13,930,002)

 (34,697,892)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
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หน�วย : บาท

กระแสเงินสดใช�ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   จ�ายชําระหน�้สินตามสัญญาเช�า

   จ�ายเงินป�นผล

      เงินสดสุทธิใช�ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ�มขึ้นสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

31

5

หมายเหตุ

 

 2563 2562

   (23,862,462)

 (160,000,000)

 (183,862,462)

 181,536,535 

 172,996,080 

 354,532,615 

  -       

 (160,000,000)

 (160,000,000)

 42,539,025 

 130,457,055 

 172,996,080 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 071



1.  ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท

     บรษัิท เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) เป�นบรษัิทมหาชนซึ�งจดัตัง้และมภีมูลิาํเนาในประเทศไทย โดยม ีพระบาทสมเดจ็

     พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว เป�นผู�ถือหุ�นใหญ� บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการรับประกันวินาศภัย ท่ีอยู�ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทอยู�ท่ี

     เลขที่ 97 และ 99 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

     บริษัทมีรายการและความสัมพันธ�อย�างมีสาระสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวข�องกัน ดังนั้นงบการเงินน�้อาจจะไม�แสดงถึงเงื่อนไขท่ีอาจมีอยู�

     หรือผลการดําเนินงานซึ�งอาจเกิดขึ้นในกรณ�ที่บริษัทได�ดําเนินงาน โดยปราศจากความสัมพันธ�กันดังกล�าว

2.  เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน

     2.1  บริษัทจัดทําบัญชีเป�นเงนิบาทและจดัทํางบการเงนิตามกฎหมายเป�นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวิธปีฏบัิติ

          ทางการบัญชีที่รับรองทั�วไปในประเทศไทย

     2.2  งบการเงินของบริษัทได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ�งมีผลบังคับใช�สําหรับ

          งบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 เป�นต�นไป และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและ

          ส�งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เรือ่ง หลกัเกณฑ� วธิกีาร เงือ่นไข และระยะเวลาในการจดัทําและย่ืนงบการเงนิและ

          รายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 ซึ�งเริ�มมีผลบังคับใช�ตั้งแต�

          วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป�นต�นไป และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 ซึ�งเริ �มมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี

          1 มกราคม 2562 เป�นต�นไป

     2.3  งบการเงินน�้ได�จัดทําข้ึนโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของงบการเงิน ยกเว�นตามท่ีได�เป�ดเผยใน

          นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

     2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต�อการรายงานและการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีป�จจุบัน

          ในระหว�างป�บริษัทได�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม�รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดย

          สภาวิชาชีพบัญชี ซึ�งมีผลบังคับใช�สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

          การรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหรือจัดให�มีขึ้นเพื่อให�มีเน�้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

          ระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรบัปรงุถ�อยคาํและคําศัพท� การตคีวามและการให�แนวปฏบัิตทิางการบัญชีกบัผู�ใช�มาตรฐาน

          การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล�าวมาถือปฏิบัติน�้ไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�อ

          งบการเงินของบริษัทยกเว�นมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังต�อไปน�้

          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช�า (“TFRS 16”)

          ผู�บริหารของบริษัทนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงยอดยกมากับกําไรสะสม ดังน�้

          -  กําหนดให�บริษัทรับรู�ผลกระทบสะสมจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบัติใช�ครั้งแรกเป�นรายการปรับปรุงกําไรสะสมต�นงวด

             ณ วันที่นํา TFRS 16 มาใช�ครั้งแรก

          -  ไม�ปรับย�อนหลงัข�อมูลเปรยีบเทียบและยงัคงนาํเสนอข�อมูลเปรยีบเทียบตามมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 17 เรือ่ง สญัญาเช�า

             (“TAS 17”) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 เรือ่ง การประเมินว�าข�อตกลงประกอบด�วยสญัญาเช�า

             หรือไม� (“TFRIC 4”)

          ก) ผลกระทบของคํานิยามใหม�ของสัญญาเช�า

             การเปลี่ยนแปลงคํานิยามของสัญญาเช�าส�วนมากเกี่ยวข�องกับหลักการควบคุม TFRS 16 กําหนดหลักการว�าสัญญาเป�น

             สัญญาเช�าหรือประกอบด�วยสัญญาเช�าหรือไม� โดยลูกค�ามีสิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ท่ีระบุสําหรับช�วงเวลาหนึ�ง

             เพ่ือการแลกเปลีย่นกบัสิ�งตอบแทน ซึ�งแตกต�างกบัหลกัการ “ความเสีย่งและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17

             เร่ืองสัญญาเช�า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง การประเมินว�าข�อตกลง

             ประกอบด�วยสัญญาเช�าหรือไม� (“TFRIC 4”)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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         บริษัทนาํคาํนยิามของสญัญาเช�าและแนวทางท่ีเกีย่วข�องมาถอืปฏบัิตติาม TFRS 16 กบัสญัญาเช�าทุกสญัญาท่ีเข�าทําสญัญาหรอื

         เปลี่ยนแปลงในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 (ไม�ว�าจะเป�นท้ังทางฝ��งผู�ให�เช�าหรือจะเป�นการเช�าตามสัญญาเช�า) ในการนํา

         TFRS 16 มาปฏบัิติใช�คร้ังแรก บริษัทปฏบัิติตามคาํนยิามใหม�ตาม TFRS 16 จะไม�เปลีย่นแปลงขอบเขตของสญัญาท่ีเข�าเงือ่นไข

         ตามคํานิยามของสัญญาเช�าของบริษัทอย�างเป�นสาระสําคัญ

     ข)  ผลกระทบต�อการบัญชีด�านผู�เช�า

         สัญญาเช�าที่ก�อนหน�าจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดําเนินงาน

         TFRS 16 เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีของบริษัทสําหรับสัญญาเช�าท่ีก�อนหน�าถูกจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดําเนินงานตาม

         TAS 17 ซึ�งเป�นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

         การนํา TFRS 16 มาใช�กับทุกสัญญา (ยกเว�นจากที่อธิบายด�านล�าง) บริษัทปฏิบัติดังน�้

         1)  รับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช�และหน�้สินตามสัญญาเช�าในงบแสดงฐานะการเงิน วัดมูลค�าเริ�มแรกด�วยมูลค�าป�จจุบันของการจ�าย

             ชําระตามสัญญาเช�าในอนาคต สินทรัพย�สิทธิการใช�ปรับปรุงด�วยจํานวนเงินของการจ�ายชําระตามสัญญาเช�าท่ีจ�ายล�วงหน�า

             หรือค�างจ�ายตาม TFRS 16 

         2)  รับรู�ค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�สิทธิการใช�และดอกเบ้ียจากหน�้สินตามสัญญาเช�าใน งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

             เบ็ดเสร็จอ่ืน 

         3)  แยกแสดงจํานวนเงินรวมของการจ�ายชําระเงินสดสําหรับส�วนของเงินต�น (จัดประเภทเป�นกิจกรรมจัดหาเงิน) และดอกเบ้ีย

             (จัดประเภทเป�นกิจกรรมจัดหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด 

         สิ�งจูงใจตามสญัญาเช�า (เช�น ระยะเวลาปลอดค�าเช�า) รบัรู�เป�นส�วนหนึ�งของการวดัมูลค�าสนิทรพัย�สทิธกิารใช�และหน�ส้นิตามสญัญาเช�า

         แม�ว�าตาม TAS 17 สิ�งจูงใจตามสัญญาเช�าจะรับรู�โดยนําไปลดค�าเช�าด�วยวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า

         ภายใต� TFRS 16 สนิทรพัย�สทิธกิารใช�จะถกูทดสอบการด�อยค�าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เรือ่ง การด�อยค�าของสนิทรพัย�

         สําหรับสัญญาเช�าระยะสั้น (อายุสัญญาเช�า 12 เดือนหรือน�อยกว�า) และสัญญาเช�าซึ�งสินทรัพย�มีมูลค�าตํ่า เช�น คอมพิวเตอร�

         ส�วนบุคคลเครือ่งถ�ายเอกสาร รายการท่ีมมูีลค�าเลก็น�อย เช�น เครือ่งตกแต�งสาํนกังาน และโทรศัพท� บรษัิทเลอืกรบัรู�ค�าเช�าด�วยวิธี

         เส�นตรง ซึ�งได�รบัอนญุาตตาม TFRS 16 ค�าเช�าน�แ้สดงเป�นรายการ “ค�าใช�จ�ายอืน่” ในงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

         บริษัทใช�วิธีผ�อนปรนในทางปฏิบัติต�อไปน�้ เมื่อเลือกใช�วิธีปรับปรุงกับกําไรสะสมสําหรับสัญญาเช�าท่ีก�อนหน�าจัดประเภทเป�น

         สญัญาเช�าดําเนินงานตาม TAS 17 

         -  บริษัทใช�อัตราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ�มสัญญาเช�าที่มีลักษณะคล�ายคลึงกันอย�างสมเหตุสมผล

         -  บริษัทปรับปรุงสินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันท่ีนํามาปฏิบัติใช�ครั้งแรกด�วยจํานวนของประมาณการหน�้สินสําหรับสัญญาเช�าท่ี

            สร�างภาระซึ�งรบัรู�ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 เรือ่ง ประมาณการหน�ส้นิ หน�ส้นิท่ีอาจเกดิข้ึน และสนิทรพัย�ท่ีอาจเกดิขึน้

            ในงบแสดงฐานะการเงินก�อนวันที่นํามาปฏิบัติใช�ครั้งแรกเป�นทางเลือกในการทบทวนการด�อยค�า

         -  บรษัิทเลอืกท่ีจะไม�รบัรู�สนิทรพัย�สทิธกิารใช�และหน�ส้นิตามสญัญาเช�าสาํหรบัสญัญาเช�าท่ีอายุสญัญาเช�าสิน้สดุภายใน 12 เดือน

            นับจากวันที่นํามาปฏิบัติใช�ครั้งแรก

         -  บริษัทไม�รวมต�นทุนทางตรงเริ�มแรกในการวัดมูลค�าสินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันที่นํามาปฏิบัติใช�ครั้งแรก

         -  บริษัทใช�ข�อเท็จจริงที่ทราบภายหลัง หากสัญญาประกอบด�วยสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช�าหรือยกเลิกสัญญาเช�า

         สัญญาเช�าที่ก�อนหน�าจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าการเงิน

         สําหรับสัญญาเช�าท่ีก�อนหน�าจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าการเงินตาม TAS 17 มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ท่ีเช�าและหน�้สิน

         ตามสัญญาเช�าการเงินวัดมูลค�าตาม TAS 17 และจัดประเภทรายการใหม�เป�นสินทรัพย�สิทธิการใช�และหน�้สินตามสัญญาเช�า

         ตามลําดับ โดยไม�มีการปรับปรุง เว�นแต�ในกรณ�ที่บริษัทเลือกใช�การยกเว�นรับรู�สัญญาเช�าซึ�งสินทรัพย�มีมูลค�าตํ่า

         สินทรัพย�สิทธิการใช�และหน�้สินตามสัญญาเช�าบันทึกตาม TFRS 16 ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563

         ผลกระทบทางการเงินจากการนํา TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช�ามาปฏิบัติใช�เป�นครั้งแรก

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 073



    บริษัทรับรู�หน�้สินตามสัญญาเช�าท่ีเกี่ยวข�องกับสัญญาเช�าท่ีก�อนหน�าถูกจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดําเนินงานตามหลักการ TAS 17

    สินทรัพย�สิทธิการใช�วัดมูลค�าด�วยจํานวนเท�ากับหน�้สินตามสัญญาเช�า ปรับปรุงด�วยจํานวนเงินของการจ�ายชําระตามสัญญาเช�าที่จ�าย

    ล�วงหน�าหรือค�างจ�ายซึ�งเกี่ยวข�องกับสัญญาเช�าท่ีรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงินก�อนวันท่ีนํามาปฏิบัติใช�ครั้งแรกหน�้สินตามสัญญาเช�า

    วัดมูลค�าด�วยมูลค�าป�จจุบันของการจ�ายชําระตามสัญญาเช�าท่ีเหลืออยู�คิดลดด�วยอัตราดอกเบ้ียการกู�ยืมส�วนเพิ�มของบริษัท อัตรา

    ดอกเบ้ียการกู�ยืมส�วนเพิ�มของผู�เช�าถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักท่ีนํามาใช�กับหน�้สินตามสัญญาเช�าท่ีรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี

    1 มกราคม 2563 คือ ร�อยละ 5.78

    ตารางต�อไปน�้แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช�าดําเนินงานท่ีเป�ดเผยตาม TAS 17 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยคิดลดด�วยอัตรา

    ดอกเบ้ียการกู�ยืมส�วนเพิ�ม ณ วนัท่ีนาํมาปฏบัิตใิช�ครัง้แรก และหน�ส้นิตามสญัญาเช�ารบัรู�ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ีนาํมาปฏบัิติ

    ใช�ครั้งแรก

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

    สภาวชิาชีพบัญชีได�ออกประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 เรือ่ง สญัญาประกนัภยั ซึ�งประกาศในราชกจิจานเุบกษา

    แล�วเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 และจะมีผลบังคับใช�สาํหรบังบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563

    เป�นต�นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม�น�้ กําหนดทางเลือกสําหรับธุรกิจประกันภัยโดยยกเว�นการถือปฏิบัติตาม

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การ

    เป�ดเผยข�อมูลเครือ่งมือทางการเงนิ เป�นการชั�วคราว หากกจิการเข�าเงือ่นไขท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีปรับปรุง

    ใหม�น�้ โดยให�ผู�รับประกันภัยสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเป�ดเผยข�อมูล

    สําหรับธุรกิจประกันภัย สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานท่ีเริ�มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลา

    รายงานท่ีเริ�มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2567 หรือก�อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

    จะมีผลบังคับใช� หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามข�อยกเว�นดังกล�าว กิจการต�องเป�ดเผยข�อมูลว�ากิจการเข�าเงื่อนไขการยกเว�นการ

    ถอืปฏบิตัเิป�นการชั�วคราวอย�างไร

    ผู�บริหารของบริษัทได�ทดสอบเงื่อนไขการนําข�อยกเว�นชั�วคราวดังกล�าวมาถือปฏิบัติ และสรุปว�าบริษัทเข�าเงื่อนไขในการเลือกใช�

    ข�อยกเว�นชั�วคราวดงักล�าว เน��องจากบรษัิทไม�เคยถอืปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 9 มาก�อน และกจิกรรมของ

    บริษัทเกีย่วข�องกบัการประกนัภยัเป�นหลกั โดยมูลค�าตามบัญชีของหน�ส้นิจากสญัญาประกนัภยัมนียัสาํคัญเม่ือเทียบกบัมลูค�าตามบญัชี

    ของหน�้สินท้ังหมด และร�อยละของมูลค�าตามบัญชีรวมของหน�้สินท่ีเกี่ยวข�องกับการประกันภัยเม่ือเทียบกับมูลค�าตามบัญชีรวมของ

    หน�้สินทั้งหมด คิดเป�นมากกว�าร�อยละ 90

หน�วย : บาท

ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หัก สัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าซึ�งสินทรัพย�มีมูลค�าตํ่า 

ผลกระทบจากการคิดลดจํานวนเงินข�างต�น

หน�้สินตามสัญญาเช�าที่รับรู� ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

72,012,431 

(20,115,396)

51,897,035 

(6,249,603)

45,647,432 

หน�วย : บาท

สินทรัพย�

สินทรัพย�สิทธิการใช� 

หน�้สิน

หน�้สินตามสัญญาเช�า  

 

ผลกระทบจากการใช้
มาตรฐาน

การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับท่ี 16

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี
1 มกราคม 2563

ตามมาตรฐาน
การรายงาน

ทางการเงินใหม่

   45,647,432

45,647,432

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี
1 มกราคม 2563

ตามมาตรฐาน
การรายงาน

ทางการเงินเดิม

-       

-       

 45,647,432

45,647,432

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

074



หน�วย : บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม

ปรับปรุงรายการตามการปฎิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

   เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบัติ

   เป�นครั้งแรก

     กําไรจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรม

 ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได�

     การเปลี่ยนแปลงในมูลค�าตามบัญชีจากการวัดมูลค�ารายการใหม�

 จากผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี  

 

กําไรสะสม -
ยังไม่ได้จัดสรร

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิ

จากภาษีเงินได้

659,891,682 

-      

(1,677,727)

658,213,955 

1,049,264

14,903,365

-     

15,952,629

    ดังนั้น ผู�บริหารของบริษัทได�เลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องเครื่องมือทางการเงินและ การเป�ดเผยข�อมูลสําหรับ

    ธุรกิจประกันภัย ซึ�งส�งผลให�บริษัทจะยังไม�ได�ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

    และฉบับที่ 7 เรื่อง การเป�ดเผยข�อมูลเครื่องมือทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ�มในวันที่ 1 มกราคม 2563

    แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเป�ดเผยข�อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย 

    สภาวิชาชีพบัญชีได�ออกประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเป�ดเผยข�อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย

    ซึ�งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช�สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มใน

    หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป�นต�นไป

    แนวปฏบัิตทิางการบัญชีดังกล�าวกาํหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวัดมลูค�าเครือ่งมอืทางการเงนิด�วยมูลค�ายุติธรรมหรอื

    ราคาทุนตัดจําหน�ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด�อยค�าของเครื่องมือทาง

    การเงินโดยใช�แนวคิดของผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป�องกันความเสี่ยงรวมถึงการแสดง

    รายการและการเป�ดเผยข�อมูลเครื่องมือทางการเงิน

    ผลกระทบจากการนาํแนวปฏบัิติทางการบัญชีเกีย่วกบัเครือ่งมือทางการเงินสาํหรบัธรุกจิประกนัภยัและการเป�ดเผยข�อมลูมาถอืปฏบัิติ

    เป�นครั้งแรก แสดงได�ดังน�้

    บริษัทเลือกใช�วิธีรับรู�ผลกระทบสะสมย�อนหลังจากการปรับใช�แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล�าวเป�นรายการปรับปรุงกําไรสะสมและ

    องค�ประกอบอื่นของส�วนของเจ�าของต�นป�ป�จจุบันดังต�อไปน�้

    การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช�า

    TFRS 16 ได�มีการปรับปรุงสําหรับการยินยอมลดค�าเช�าท่ีเกี่ยวข�องกับ COVID-19 ซึ�งมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2563

    ท้ังน�อ้นญุาตให�กจิการถอืปฏบัิติก�อนวันท่ีมีผลบงัคับใช�ได� การปรบัปรงุน�เ้พ่ือเป�นการผ�อนปรนในทางปฏบัิตสิาํหรบัผู�เช�าโดยไม�จาํเป�น

    ต�องประเมินว�าการยนิยอมลดค�าเช�าท่ีเกดิข้ึนอันเป�นผลโดยตรงจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของ COVID-19 และเข�าเงื่อนไขตาม

    ท่ีระบุไว� ถือเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าหรือไม� โดยให�บันทึกการยินยอมลดค�าเช�านั้นเสมือนว�าไม�ใช�การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า

    นอกจากน�้ TFRS 16 ฉบับปรับปรุง ได�เพิ�มข�อกําหนดสําหรับข�อยกเว�นชั�วคราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ�างอิง โดย

    กจิการต�องถอืปฏบัิติตามการปรับปรงุดังกล�าวกบังบการเงนิประจาํป�สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565

    เป�นต�นไป ท้ังน�้อนุญาตให�กิจการถือปฏิบัติก�อนวันท่ีมีผลบังคับใช�ได� ซึ�ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงน�้ได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

    แล�วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

    บริษัทไม�ได�ใช�การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวในการจัดทํางบการเงินสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 075



 

     

    2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว แต�ยังไม�มีผลบังคับใช�

         สภาวชิาชีพบัญชีได�ออกประกาศเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบัญชีและ

         การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ�งประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล�ว และจะมีผลบังคบัใช�สาํหรบังบการเงนิท่ีมรีอบ

         ระยะเวลาบัญชีที่เริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป�นต�นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรุง

         หรือจัดให�มีข้ึนเพ่ือให�มีเน�้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรับปรุง

         การอ�างอิงกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ยกเว�นการปรบัปรงุคํานยิามและข�อกาํหนดทางการบัญชี ดังต�อไปน�้

         กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

         กรอบแนวคดิสาํหรับการรายงานทางการเงนิฉบับปรบัปรงุ ประกอบด�วยการปรบัปรงุคาํนยิามและเกณฑ�การรบัรู�สนิทรพัย�และหน�ส้นิ

         รวมท้ังการเพิ�มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค�า การตัดรายการสินทรัพย�และหน�้สิน การแสดงรายการและการเป�ดเผยข�อมูล

         นอกจากน�้กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินฉบับน�้ ยังได�อธิบายให�ชัดเจนขึ้นถึงความสามารถของฝ�ายบริหารในการ

         ดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม�แน�นอนในการวัดมูลค�าของข�อมูลทางการเงิน

         คํานิยามของธุรกิจ 

         มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ที่ปรับปรุงใหม� ได�อธิบายให�ชัดเจนขึ้นถึงคาํนยิามของธรุกจิและ

         เพิ�มทางเลอืกการทดสอบการกระจกุตัว โดยกจิกรรมและสนิทรพัย�ท่ีได�มาจะถกูพิจารณาว�าไม�ใช�ธุรกจิหากมูลค�ายุติธรรมส�วนใหญ�

         ของสนิทรพัย�ขัน้ต�นท่ีได�มานัน้กระจกุตัวอยู�ในสนิทรพัย�ท่ีสามารถระบุตวัตนได�รายการเดียวหรอืกลุ�มของสนิทรพัย�ท่ีคล�ายคลงึกนั

         มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน�้กําหนดให�ใช�วิธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว และสามารถ

         ถอืปฏบิตักิ�อนวนัทีม่ีผลบังคับใช�

         คํานิยามของความมีสาระสําคัญ

         การปรับปรุงคํานิยามของความมีสาระสําคัญ ทําให�เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

         และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข�อผิดพลาด รวมท้ัง

         มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่อ�างอิงถึงความมีสาระสําคัญ โดยการปรับปรุงน�้เพื่อให�คํานิยามเป�นแนวทางเดียวกัน

         กบักรอบแนวคิดโดยให�ใช�วิธเีปลีย่นทันทีเป�นต�นไปสาํหรบัการเปลีย่นแปลงดงักล�าว และสามารถถอืปฏบัิตกิ�อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช�

         การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ�างอิง

         เน��องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ�างอิง ทําให�มีการปรับปรุงข�อกําหนดของการบัญชีป�องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะในมาตรฐาน

         การรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 7 เรือ่ง การเป�ดเผย

         ข�อมูลเครื่องมือทางการเงิน

         ผู�บริหารของบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข�องมาเริ�มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการ

         รายงานทางการเงินดังกล�าวมีผลบังคับใช� โดยผู�บริหารของบริษัทได�ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

         ดงักล�าวและเห็นว�าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล�าวมาถอืปฏบัิตไิม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสาํคญัต�องบการเงนิ

         ของบริษัทในงวดที่จะเริ�มถือปฏิบัติ

3.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

    งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป�นภาษาไทย ในกรณ�ท่ีมีเน�้อความขัดแย�งกันหรือมีการตีความ

    ในสองภาษาที่แตกต�างกัน ให�ใช�งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป�นหลัก

    งบการเงนิสาํหรบัป�สิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 น�จ้ดัทําขึน้โดยใช�หลกัเกณฑ�นโยบายการบัญชแีละวธิกีารคาํนวณเช�นเดยีวกบัท่ีใช�

    ในงบการเงินสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่เป�ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญน�้ ยกเว�น

    (1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับการรับรู�รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ การรับรู�ค�าใช�จ�ายค�าจ�างและค�าบําเหน็จ และ

         ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น (ดูหมายเหตุข�อ 3.2 (2) และ 3.3 (3))

    (2)  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช�า มาใช� (ดหูมายเหตุ

         ข�อ 3.14)

    (3)  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชจีากการนาํแนวปฏบัิติทางการบัญชี เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงนิ และการเป�ดเผยข�อมูลสาํหรบั

         ธุรกิจประกันภัยมาใช� (ดูหมายเหตุข�อ 3.8)

 

076



    3.1  การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

         บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต�อ โดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญา

         ประกนัภยั คือสญัญาซึ�งผู�รบัประกนัภยัรับความเสีย่งด�านการรบัประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคัญจากคู�สญัญาอกีฝ�ายหนึ�ง (ผู�เอาประกนัภยั)

         โดยตกลงจะชดใช�ค�าสินไหมทดแทนให�แก�ผู�เอาประกันภัยหากเหตุการณ�ในอนาคตอันไม�แน�นอนท่ีระบุไว� (เหตุการณ�ท่ีเอา

         ประกนัภยั) เกดิผลกระทบในทางลบต�อผู�เอาประกนัภยั ในการพิจารณาว�ามีการรบัความเสีย่งด�านการรบัประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญั

         หรอืไม�นัน้จะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน�ท่ีจะต�องจ�ายกรณ�ท่ีมีสถานการณ�ท่ีรบัประกนัภยัเกดิข้ึนกบัภาระผกูพันท่ีจะต�องจ�าย

         ตามสญัญาหากไม�มีสถานการณ�ท่ีรบัประกนัภยัเกดิข้ึน ซึ�งหากไม�เข�าเงือ่นไขดังกล�าวข�างต�น บรษัิทจะจดัประเภทสญัญาประกนัภยั

         ดงักล�าวเป�นสญัญาการลงทุน ซึ�งสญัญาการลงทุน คอืสญัญาท่ีมรีปูแบบทางกฎหมายเป�นสญัญาประกนัภยัและทําให�ผู�รบัประกนัภยั

         มีความเสี่ยงทางการเงินแต�ไม�ได�ทําให�ผู�รับประกันภัยมีความเสี่ยงด�านการรับประกันภัยท่ีสําคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได�แก�

         ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาของเครื่องมือทางการเงิน เป�นต�น

         บรษัิทจดัประเภทของสญัญาโดยประเมนิความสาํคัญของความเสีย่งด�านการรบัประกนัภัยเป�นรายสญัญา หากสญัญาใดจดัประเภท

         เป�นสัญญาประกันภัยแล�ว จะยังคงเป�นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว�าสิทธิและภาระผูกพันท้ังหมดถูกทําให�สิ้นสุดหรือสิ้นผล

         บังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป�นสัญญาการลงทุนเม่ือวันเริ�มต�นสัญญา จะถูกจัดประเภทเป�นสัญญาประกันภัยในเวลา

         ต�อมา หากพบว�าบริษัทรับความเสี่ยงด�านการรับประกันภัยท่ีมีนัยสําคัญจากการทําสัญญาดังกล�าว

    3.2  การรับรู�รายได�

         (1)  เบี้ยประกันภัยรับ

              เบ้ียประกันภัยรับประกอบด�วย เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผู�เอาประกันภัย และเบ้ียประกันภัยต�อรับ หักด�วยมูลค�าของ

              กรมธรรม�ที่ยกเลิกและการส�งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด�วยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

              เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผู�เอาประกันภัยถือเป�นรายได�ตามวันท่ีท่ีกรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับใช�ตามจํานวนท่ีระบุ

              ไว�ในกรมธรรม� ในกรณ�ท่ีกรมธรรม�มีอายุการคุ�มครองเกิน 1 ป� จะบันทึกเบ้ียประกันภัยรับเป�นรายการรับล�วงหน�าและ

              ทยอยรับรู�เป�นรายได�ตามอายุการให�ความคุ�มครองเป�นรายป�

              เบ้ียประกันภัยต�อรับถือเป�นรายได�เมื่อบริษัทได�รับใบคําขอเอาประกันภัยต�อหรือใบแจ�งการเอาประกันภัยต�อจาก

              บริษัทผู�เอาประกันภัยต�อ

              เบี้ยประกันภัยต�อจ�าย

              เบ้ียประกนัภยัต�อจ�ายจากการเอาประกนัภยัต�อรบัรู�เป�นค�าใช�จ�ายเม่ือได�โอนความเสีย่งจากการประกนัภยัให�บรษัิทรบัประกนัภยั

              ต�อแล�วตามจํานวนที่ระบุไว�ในกรมธรรม�

              ในกรณ�ท่ีเป�นการเอาประกนัภยัต�อท่ีมอีายุการคุ�มครองเกนิ 1 ป� จะบันทึกเป�นรายการจ�ายล�วงหน�าโดยทยอยรบัรู�เป�นค�าใช�จ�าย

              ตามอายุการให�ความคุ�มครองเป�นรายป�

         (2)  รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

              นโยบายที่ปฏิบัติใช�ก�อนวันที่ 1 มกราคม 2563

              รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต�อรับรู�เป�นรายได�ในป�ที่ได�ให�บริการ

              ในกรณ�ท่ีเป�นค�าจ�างและค�านายหน�าสาํหรบัการเอาประกนัภยัต�อท่ีมีอายคุุ�มครองเกนิ 1 ป� จะบันทึกเป�นรายการรบัล�วงหน�า

              และทยอยรับรู�เป�นรายได�ตามอายุการให�ความคุ�มครองเป�นรายป�

              นโยบายที่ปฏิบัติใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563

              ตัง้แต�วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทได�เปลีย่นนโยบายการบัญชกีารรบัรู�รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหนจ็ท่ีเกีย่วข�องกบัค�านายหน�า

              รบัจากการเอาประกนัภยัต�อโดยรบัรู�เป�นค�าจ�างและค�าบําเหนจ็รบัรอตดับัญชแีละทยอยรบัรู�เป�นรายได�ตามอายุการให�ความ

              คุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัยต�อจากเดิมที่รับรู�เป�นรายได�ตามงวดที่เกิดรายการ 

              ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได�แสดงไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 4
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         (3)  รายได�จากการลงทุน

              ดอกเบี้ยรับและเงินป�นผลรับจากเงินลงทุน

              ดอกเบ้ียรับถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท�จริง เงินป�นผลรับถือเป�นรายได�เม่ือบริษัทมี

              สิทธิในการรับเงินป�นผล

              ดอกเบี้ยรับจากเงินให�กู�ยืม

              ดอกเบี้ยรับจากเงินให�กู�ยืมถือเป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�างจากยอดเงินต�นที่ค�างชําระ

         (4)  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

              กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป�นรายได�หรือค�าใช�จ�าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

    3.3  การรับรู�ค�าใช�จ�าย

         (1)  ค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทน

              ค�าสนิไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจดัการค�าสนิไหมทดแทนประกอบด�วย ค�าสนิไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจดัการ

              ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต�อ และสําหรับท้ังความเสียหายท่ีได�รับรายงาน

              แล�วและท่ียังไม�ได�รับรายงาน ซึ�งแสดงตามมูลค�าของค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข�องและรายการปรับปรุง

              ค�าสินไหมของงวดป�จจุบันและงวดก�อนท่ีเกิดขึ้นในระหว�างป� หักด�วยมูลค�าซากและการรับคืนอื่น (ถ�ามี) และหักด�วย

              ค�าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต�อที่เกี่ยวข�อง

              ค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู�เมื่อได�รับแจ�งจาก

              ผู�เอาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผู�เอาประกนัภยัแจ�ง และโดยการประมาณการของฝ�ายบรหิาร มูลค�าประมาณการสนิไหมทดแทน

              สูงสุดจะไม�เกินทุนประกันของกรมธรรม�ที่เกี่ยวข�อง

              ค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต�อจะรับรู�เมื่อได�รับแจ�งจากบริษัท

              ประกันภัยต�อตามจํานวนที่ได�รับแจ�ง

         (2)  ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

              ค�าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต�อรับรู�เมื่อได�บันทึกค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมทดแทน

              โดยประมาณข้ึนตามสัดส�วนการเอาประกันภัยต�อและเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต�อท่ีเกี่ยวข�อง และแสดงเป�นรายการหัก

              จากค�าสินไหมทดแทน

         (3)  ค�าใช�จ�ายค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

              นโยบายที่ปฏิบัติใช�ก�อนวันที่ 1 มกราคม 2563

              ค�าจ�างและค�าบําเหน็จถือเป�นค�าใช�จ�ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

              ในกรณ�ที่เป�นค�าใช�จ�ายและค�าบําเหน็จสําหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุ�มครองเกิน 1 ป� จะบันทึกรายจ�ายเป�นรายการ

              จ�ายล�วงหน�า โดยทยอยรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามอายุการให�ความคุ�มครองเป�นรายป�

              นโยบายที่ปฏิบัติใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563

              ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทได�เปลี่ยนนโยบายการบัญชีการรับรู�ค�าใช�จ�ายสําหรับค�าจ�างและค�าบําเหน็จที่เกี่ยวข�อง

              กบัค�านายหน�าจ�ายและค�าใช�จ�ายในการรบัประกนัภยัอ่ืนสาํหรบัส�วนท่ีทําให�ได�มาซึ�งสญัญาประกนัภยัโดยรบัรู�เป�นค�าจ�างและ

              ค�าบําเหนจ็จ�ายรอตัดบัญชีและค�าใช�จ�ายในการรบัประกนัภยัอืน่รอตดับัญชีและทยอยรบัรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามอายุการให�ความ

              คุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัยจากเดิมที่รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในงวดที่เกิดรายการ 

              ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได�แสดงไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 4

         (4)  ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น 

              ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น คือค�าใช�จ�ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค�าใช�จ�ายทางตรงและทางอ�อม และให�รวม

              ถึงเงินสมทบต�าง ๆ โดยรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามเกณฑ�คงค�าง

         (5)  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 

              ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน คือค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานท่ีไม�เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค�าสินไหมทดแทน

              โดยรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามเกณฑ�คงค�าง
078



    3.4  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

         เงนิสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล�องสงู ซึ�งถงึกาํหนด

         จ�ายคืนภายในระยะเวลาไม�เกินสามเดือนนับจากวันที่ได�มาและไม�มีข�อจํากัดในการเบิกใช�

    3.5  เบี้ยประกันภัยค�างรับและค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

         เบ้ียประกันภัยค�างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต�อแสดงด�วยมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับ โดยบริษัทบันทึก

         ค�าเผือ่หน�ส้งสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิไม�ได� ซึ�งพิจารณาจากประสบการณ�การเกบ็เงนิ

         และตามสถานะป�จจุบันของเบี้ยประกันภัยค�างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

         ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญตั้งเพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชีเป�นค�าใช�จ�ายในระหว�างป�

    3.6  สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อและค�าเผื่อการด�อยค�า

         สนิทรพัย�จากการประกนัภยัต�อแสดงด�วยสาํรองประกันภัยส�วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต�อ ซึ�งประมาณขึ้นโดยอ�างอิงสัญญา

         ประกนัภยัต�อท่ีเกีย่วข�องของสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม�ถอืเป�นรายได� และสาํรองค�าสนิไหมทดแทนและค�าสนิไหมทดแทนค�างจ�าย

         ตามกฎหมายว�าด�วยการคํานวณสํารองประกันภัย

         ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทําการประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ โดยสินทรัพย�จากการ

         ประกันภัยต�อจะเกิดการด�อยค�าเม่ือมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอันเป�นผลมาจากเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการรับรู�สินทรัพย�

         จากการประกันภัยต�อเม่ือเริ�มแรก และทําให�บริษัทอาจไม�ได�รับชําระเงินตามเงื่อนไขของสัญญาและผลกระทบจากเหตุการณ�

         ดังกล�าวสามารถวัดมูลค�าได�อย�างน�าเชื่อถือ

         บริษัทจะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าเป�นค�าใช�จ�ายในระหว�างป�

    3.7  ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อและเจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ

         (1)  ลกูหน�จ้ากสญัญาประกนัภยัต�อแสดงด�วยจาํนวนเงนิค�างรบัจากการประกนัภัยต�อ และเงนิมัดจาํท่ีวางไว�จากการรบัประกนัภยัต�อ

              เงนิค�างรบัจากบรษัิทประกันภยัต�อประกอบด�วยค�าจ�างและค�าบําเหนจ็ค�างรบั ค�าสนิไหมทดแทนค�างรบั และรายการค�างรับ

              อ่ืน ๆ จากบริษัทประกันภัยต�อ หักค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดย

              ประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม�ได� ซึ�งพิจารณาจากประสบการณ�การเก็บเงิน และตามสถานะป�จจุบันของเงิน

              ค�างรับจากบริษัทประกันภัยต�อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

         (2)  เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อแสดงด�วยจํานวนเงินค�างจ�ายจากการประกันภัยต�อ และเงินมัดจําท่ีบริษัทถือไว�จากการ

              เอาประกันภัยต�อ

              เงนิค�างจ�ายจากบรษัิทประกนัภยัต�อประกอบด�วย เบ้ียประกนัภยัต�อค�างจ�าย ค�าสนิไหมทดแทนค�างจ�าย และรายการค�างจ�าย

              อื่น ๆ ให�กับบริษัทประกันภัยต�อ

              บริษัทแสดงรายการประกันภัยต�อด�วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหน�้จากการประกันภัยต�อหรือเจ�าหน�้ประกันภัยต�อ)

              เมือ่เข�าเงื่อนไขการหักกลบทุกข�อดังต�อไปน�้ 

                  (1)  กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู�ไว�ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกันและ

                  (2)  กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ�ายชําระจํานวนที่รับรู�ไว�ในงบแสดงฐานะการเงินด�วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน�

                       จากสินทรัพย�ในเวลาเดียวกับที่จ�ายชําระหน�้สิน

    3.8  สินทรัพย�ลงทุน

         นโยบายที่ปฏิบัติใช�ก�อนวันที่ 1 มกราคม 2563

         3.8.1    เงินลงทุนในหลักทรัพย�

                  (1)  เงินลงทุนในหลักทรัพย�เพ่ือค�าแสดงตามมูลค�ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมของหลักทรัพย�บันทึก

                       ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

                  (2)  เงนิลงทุนในหลกัทรพัย�เผือ่ขายแสดงตามมลูค�ายุติธรรม การเปลีย่นแปลงในมูลค�ายุติธรรมของหลกัทรพัย�ดงักล�าว

                       บันทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ และจะบนัทึกในส�วนของกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ได�จาํหน�ายหลกัทรพัย�นัน้ออกไป
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                  (3)  เงินลงทุนในตราสารหน�้ท่ีจะครบกําหนดชําระในหนึ�งป� รวมถึงท่ีจะถือจนครบกําหนด แสดงมูลค�าตามวิธีราคา

                       ทุนตัดจําหน�าย บริษัทตัดบัญชีส�วนเกิน/รับรู�ส�วนต่ํากว�ามูลค�าตราสารหน�้ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท�จริง ซึ�งจํานวน

                       ที่ตัดจําหน�าย/รับรู�น�้จะแสดงเป�นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

                   (4) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม�อยู�ในความต�องการของตลาดถือเป�นเงินลงทุนทั�วไป ซึ�งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค�า

                       เผื่อการด�อยค�า (ถ�ามี)

                       มูลค�ายุตธิรรมของหลกัทรพัย�ในความต�องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสดุ ณ สิน้วนัทําการสดุท�าย

                       ของป� ส�วนมูลค�ายุติธรรมของตราสารหน�ค้าํนวณโดยใช�อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน�ไ้ทย

                       มูลค�ายุติธรรมของหน�วยลงทุนคํานวณจากมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของหน�วยลงทุน

                       บริษัทใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักในการคํานวณต�นทุนของเงินลงทุน

                       ในกรณ�ท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป�นอีกประเภทหนึ�ง บริษัทจะปรับมูลค�าของเงิน

                       ลงทุนดังกล�าวใหม�โดยใช�มูลค�ายตุธิรรม ณ วันท่ีโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน ผลแตกต�างระหว�างราคาตามบัญชี

                       และมูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในส�วนของกาํไรหรอืขาดทุน หรอืแสดงเป�นองค�ประกอบอืน่ของส�วนของ

                       เจ�าของแล�วแต�ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

                       เม่ือมกีารจาํหน�ายเงนิลงทุน ผลต�างระหว�างสิ�งตอบแทนสทุธท่ีิได�รบักบัมูลค�าตามบัญชีของเงนิลงทุน จะถกูบันทึก

                       ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

         3.8.2    เงินให�กู�ยืมและค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

                  เงินให�กู�ยืมแสดงตามมูลค�าสุทธิท่ีจะได�รับ บริษัทต้ังค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญของเงินให�กู�ยืมสําหรับผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะ

                  เรียกเก็บจากลูกหน�้ไม�ได� โดยการวิเคราะห�และประเมินฐานะของลูกหน�้จากประสบการณ�ในการพิจารณาความเสี่ยง

                  และมูลค�าหลักประกันประกอบค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชีเป�นค�าใช�จ�ายในระหว�างป�

         นโยบายที่ปฏิบัติใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563

         การจัดประเภทรายการและวัดมูลค�า

         บริษัทจดัประเภทสนิทรพัย�ทางการเงนิและหน�ส้นิทางการเงนิท่ีมีอยู�ตามข�อกาํหนดของแนวปฏบัิตทิางการบัญช ีเรือ่ง เครือ่งมือ

         ทางการเงิน และการเป�ดเผยข�อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย โดยการจัดประเภทรายการและวัดมูลค�าใหม� สําหรับรายการดังน�้

         เงนิลงทุนทั�วไป จดัประเภทรายการใหม�เป�นเงนิลงทุนเผือ่ขายท่ีวัดมูลค�ายุตธิรรมผ�านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ รายการดงักล�าว

         วดัมลูค�าภายหลงัด�วยมูลค�ายุติธรรมกบักําไรและขาดทุนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงในมลูค�ายุตธิรรมท่ีรบัรู�ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

         อื่นและสํารองการวัดมูลค�าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกําไรหรือขาดทุนจะถูกจัดประเภทรายการใหม�เป�นกําไรหรือขาดทุนเม่ือตัด

         จาํหน�ายเงนิลงทุนในตราสารทุน เงนิป�นผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุนเหล�าน�ร้บัรู�ในกาํไรหรอืขาดทุน บรษัิทเลอืกกาํหนดให�เงนิ

         ลงทุนในตราสารทุนท้ังหมดท่ีไม�ใช�ถอืไว�เพ่ือการค�า แสดงด�วยมูลค�ายติุธรรมผ�านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน ณ วนัท่ีนาํแนวปฏบัิติ

         ทางการบัญชีมาปฏิบัติใช�ครั้งแรก

         เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ วัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจําหน�าย

         การรับรู�รายการผลขาดทุนด�านเครดิต

         บริษัทบันทึกผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนโดยใช�แบบจําลองผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน และบันทึกผล

         ขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนเหล�านั้น ณ แต�ละวันท่ี

         รายงานเพื่อสะท�อนการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด�านเครดิตตั้งแต�รับรู�สินทรัพย�ทางการเงินเมื่อเริ�มแรก
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    3.9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา

         ท่ีดินแสดงมูลค�าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ�แสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าของ

         สินทรัพย� (ถ�ามี)

         ค�าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ�คํานวณจากราคาทุนของสนิทรพัย�โดยวธิเีส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณดงัน�้

                     ส�วนปรับปรุงอาคารและอาคาร                                          5 ป� และ 20 ป�

                     เครื่องตกแต�งและอุปกรณ�สํานักงาน                                           3 ป� และ 5 ป�

                     ยานพาหนะ                                                                         5 ป�

         ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

         ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว�างก�อสร�าง

         บริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� ออกจากบัญชี เม่ือจําหน�ายสินทรัพย�หรือคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจ

         ในอนาคต รายการผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน�ายสนิทรพัย�จะรบัรู�ในส�วนของกาํไรหรอืขาดทุนเม่ือบรษัิทตดัรายการสนิทรพัย�

         นั้นออกจากบัญชี

    3.10 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนและค�าตัดจําหน�าย

         สินทรัพย�ไม�มีตัวตนแสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) ของสินทรัพย�นั้น

         บริษัทตัดจําหน�ายสินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีมีอายุการให�ประโยชน�จํากัดอย�างมีระบบตลอดอายุการให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจของ

         สนิทรพัย�นัน้ และจะประเมินการด�อยค�าของสนิทรพัย�ดงักล�าวเม่ือมีข�อบ�งช้ีว�าสนิทรพัย�นัน้เกดิการด�อยค�า บรษัิทจะทบทวนระยะ

         เวลาการตัดจําหน�ายและวิธีการตัดจําหน�ายของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนดังกล�าวทุกสิ้นป�เป�นอย�างน�อย ค�าตัดจําหน�ายรับรู�เป�น

         ค�าใช�จ�ายในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

         สนิทรัพย�ไม�มตีวัตนท่ีมอีายุการให�ประโยชน�จาํกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร� มอีายกุารให�ประโยชน� 5 ป� และ 10 ป�

         ไม�มกีารตดัจําหน�ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร�ระหว�างติดตั้ง

    3.11 สิทธิการเช�า

         บริษัททําสัญญาเช�าอาคารกับผู�ให�เช�าโดยจ�ายเงินกินเปล�าหรือเงินล�วงหน�าค�าเช�าเพ่ือให�ได�สิทธิในการเช�าอาคาร และเม่ือครบ

         กําหนดอายุการเช�า กรรมสิทธิ์ของอาคารยังเป�นของผู�ให�เช�าเดิม บริษัท (ผู�เช�า) มิได�รับการโอนส�วนใหญ�ของความเสี่ยงและ

         ผลตอบแทนท้ังหมดของทรพัย�สนิท่ีครอบครองอยู� บรษัิทจงึจดัประเภทสญัญาเช�าดงักล�าวเป�นสัญญาเช�าดําเนินงาน และบันทึก

         เงนิจ�ายล�วงหน�าดังกล�าวเป�นสทิธกิารเช�าและตัดจาํหน�ายไปตลอดอายุสญัญาเช�า 30 ป� โดยบรษัิทจะประเมนิการด�อยค�าของสทิธิ

         การเช�าเมื่อมีข�อบ�งชี้ที่อาจทําให�เกิดการด�อยค�าทุกรอบระยะเวลารายงาน

    3.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

         บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมโดยบริษัท

         ไม�ว�าจะเป�นโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรืออยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

         นอกจากน�้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ�อมซึ�งทําให�

         มอิีทธพิลอย�างเป�นสาระสาํคัญต�อบรษัิท ผู�บรหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษัิท ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคมุ

         การดําเนินงานของบริษัท

    3.13 หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

         หน�้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด�วย สํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย และสํารองเบี้ยประกันภัย

         (1)  สํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย

              ค�าสนิไหมทดแทนค�างจ�ายบันทึกตามจาํนวนท่ีจะจ�ายจรงิ ส�วนสาํรองค�าสนิไหมทดแทนจะบันทึกเม่ือได�รบัการแจ�งคาํเรยีก

              ร�องค�าเสยีหายจากผู�เอาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผู�เอาประกนัภยัแจ�ง และโดยการประมาณการของฝ�ายบรหิาร มูลค�าประมาณ

              การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม�เกินทุนประกันของกรมธรรม�ที่เกี่ยวข�อง 
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              ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร�ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุด

              ของค�าสนิไหมทดแทนท่ีคาดว�าจะจ�ายให�แก�ผู�เอาประกนัภยัในอนาคตสาํหรบัความสญูเสยีท่ีเกดิข้ึนแล�วก�อนหรอื ณ วนัท่ีใน

              รอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทได�รับรายงานแล�วและยังไม�ได�รับรายงาน และรวมถึงค�าใช�จ�าย

              ในการจัดการค�าสินไหมทดแทน โดยหักมูลค�าซากและการรับคืนอื่น ๆ ผลต�างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนท่ี

              คํานวณได�สูงกว�าค�าสินไหมทดแทนท่ีได�รับรู�ไปแล�วในบัญชี จะรับรู�เป�นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล�วแต�ยังไม�ได�รับรายงาน

              (Incurred but not reported claim: IBNR)

         (2)  สํารองเบี้ยประกันภัย

              สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบด�วย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได� และสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุด

              (2.1)  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

                     สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�คํานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก�อนการเอาประกันภัยต�อด�วยวิธีการดังน�้

                     การประกันภัยขนส�งเฉพาะเที่ยว           -     ร�อยละร�อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต�วันที่กรมธรรม� 

                         การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง             ประกันภัยเริ�มมีผลคุ�มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัท

                         ที่มีระยะเวลาคุ�มครองไม�เกิน 6 เดือน  ยังคงให�ความคุ�มครองแก�ผู�เอาประกันภัย

                     การประกันภัยอื่น                -   วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ�งส�วนสามร�อยหกสิบห�า)

                     สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียังไม�ถอืเป�นรายได�จากการเอาประกนัภยัต�อคาํนวณจากเบ้ียประกนัภยัจ�ายจากการเอาประกนั

                     ภัยต�อด�วยวิธีการเช�นเดียวกับกรมธรรม�ประกันภัยตรงท่ีได�โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให�บริษัทรับประกันภัย

                     ต�อแล�วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม�

              (2.2)  สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุด

                     สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุด เป�นจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดสํารองไว�เพ่ือชดใช�ค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายท่ี

                     เกี่ยวข�องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกันภัยท่ียังมีผลบังคับอยู� ซึ�งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร�

                     ประกันภัย บริษัทใช�การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค�าสินไหมทดแทนท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกัน

                     ทีเ่หลอือยู� โดยอ�างอิงจากข�อมูลในอดีต

                     ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค�าของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุดกับสํารองเบ้ีย

                     ประกันภัยท่ียังไม�ถือเป�นรายได� หากมูลค�าของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุดสูงกว�าสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียัง

                     ไม�ถือเป�นรายได� บริษัทจะรับรู�ส�วนต�างและแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุดในงบการเงิน

    3.14 สัญญาเช�าระยะยาว

         นโยบายที่ปฏิบัติใช�ก�อนวันที่ 1 มกราคม 2563

         สัญญาเช�าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ได�โอนไปให�กับผู�เช�าถือเป�น

         สัญญาเช�าการเงิน สัญญาเช�าการเงินจะบันทึกเป�นรายจ�ายฝ�ายทุนด�วยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ท่ีเช�าหรือมูลค�าป�จจุบันสุทธิ

         ของจํานวนเงินท่ีต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�มูลค�าใดจะต่ํากว�า ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าหักค�าใช�จ�ายทางการเงินจะบันทึก

         เป�นหน�ส้นิระยะยาว ส�วนดอกเบ้ียจ�ายจะบันทึกในส�วนของกาํไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช�า สนิทรพัย�ท่ีได�มาตามสญัญา

         เช�าการเงินจะคิดค�าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช�งานของสินทรัพย�ที่เช�าหรืออายุของสัญญาเช�าแล�วแต�ระยะเวลาใดจะตํ่ากว�า

         สญัญาเช�าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� ท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป�นเจ�าของส�วนใหญ�ไม�ได�โอนไปให�กบัผู�เช�าถอืเป�น

         สัญญาเช�าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ�ายตามสัญญาเช�าดําเนินงาน รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของกาํไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส�นตรง

         ตลอดอายุสัญญาเช�า

         นโยบายที่ปฏิบัติใช�ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563

         บริษัทที่เป�นผู�เช�า

         บริษัทประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหรือประกอบด�วยสัญญาเช�าหรือไม� ตั้งแต�วันเริ�มต�นของสัญญาเช�า บริษัทรับรู�สินทรัพย�

         สิทธิการใช�และหน�้สินตามสัญญาเช�าท่ีเกี่ยวข�องกับทุกข�อตกลงท่ีเป�นสัญญาเช�า ยกเว�นสัญญาเช�าระยะสั้น (อายุสัญญาเช�า 12

         เดือนหรือน�อยกว�า) และสัญญาเช�า ซึ�งสินทรัพย�มีมูลค�าต่ํา เช�น คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล เครื่องถ�ายเอกสาร รายการท่ีมีมูลค�า

         เล็กน�อย เช�น เคร่ืองตกแต�งสํานักงาน และโทรศัพท� สัญญาเช�าเหล�าน�้ บริษัทรับรู�การจ�ายชําระตามสัญญาเช�าเป�นค�าใช�จ�าย
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         ดําเนินงานด�วยวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�าเว�นแต�เกณฑ�ท่ีเป�นระบบอื่นท่ีดีกว�า ซึ�งเป�นตัวแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึง

         ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจจากการใช�สินทรัพย�ที่เช�า

         หน�้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าเริ�มแรกด�วยมูลค�าป�จจุบันของการจ�ายชําระตามสัญญาเช�าท่ียังไม�ได�จ�ายชําระ ณ วันนั้น โดยคิด

         ลดด�วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช�า แต�หากอัตรานั้นไม�สามารถกําหนดได� บริษัทใช�อัตราดอกเบี้ยการกู�ยืมส�วนเพิ�ม

         การจ�ายชําระตามสัญญาเช�าที่รวมอยู�ในการวัดมูลค�าของหน�้สินตามสัญญาเช�า ประกอบด�วย

              •  การจ�ายชําระคงที่ (รวมถึง การจ�ายชําระคงที่โดยเน�้อหา) หักลูกหน�้สิ�งจูงใจตามสัญญาเช�าใดๆ

              •  การจ�ายชาํระค�าเช�าผนัแปรท่ีข้ึนอยู�กบัดัชน�หรอือัตรา ซึ�งการวดัมูลค�าเริ�มแรกใช�ดัชน�หรอือัตรา ณ วนัท่ีสญัญาเช�าเริ�มมีผล

              •  จํานวนเงินที่คาดว�าผู�เช�าจะจ�ายชําระภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือ

              •  ราคาใช�สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลที่ผู�เช�าจะใช�สิทธิเลือกนั้น

              •  การจ�ายชําระค�าปรบัเพ่ือการยกเลกิสญัญาเช�า หากข�อกาํหนดสญัญาเช�าแสดงให�เห็นว�าผู�เช�าจะใช�สทิธเิลอืกในการยกเลกิ

                 สัญญาเช�า

         หน�้สินตามสัญญาเช�าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน

         การวัดมูลค�าภายหลังของหน�้สินตามสัญญาเช�า โดยการเพิ�มมูลค�าตามบัญชีเพ่ือสะท�อนดอกเบ้ียจากหน�้สินตามสัญญาเช�า

         (ใช�วิธีดอกเบี้ยที่แท�จริง) และลดมูลค�าตามบัญชีเพื่อสะท�อนการจ�ายชําระตามสัญญาเช�าที่จ�ายชําระ

         บริษัทวัดมูลค�าหน�้สินตามสัญญาเช�าใหม� (โดยการปรับปรุงสินทรัพย�สิทธิการใช�ที่เกี่ยวข�อง) เมื่อเกิดเหตุการณ�ดังต�อไปน�้

              •  มีการเปลีย่นแปลงอายุสญัญาเช�า หรอืมีเหตุการณ�สาํคัญ หรอืการเปลีย่นแปลงในสถานการณ�ท่ีส�งผลให�มีการเปลีย่นแปลง

                 ในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย�อ�างอิง ในกรณ�ดงักล�าวหน�ส้นิตามสญัญาเช�าวดัมลูค�าใหม�โดยคดิลดการจ�าย

                 ชําระตามสัญญาเช�าที่ปรับปรุงโดยใช�อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

              •  มีการเปลีย่นแปลงการจ�ายชําระตามสญัญาเช�า เน��องจากการเปลีย่นแปลงดชัน�หรอือัตรา หรอืการเปลีย่นแปลงจาํนวนเงนิ

                 ท่ีคาดว�าจะต�องจ�ายชําระภายใต�การรบัประกนัมูลค�าคงเหลอื ในกรณ�ดังกล�าวหน�ส้นิตามสญัญาเช�าวดัมูลค�าใหม�โดยคดิลด

                 การจ�ายชําระตามสญัญาเช�าท่ีปรบัปรงุโดยใช�อัตราคดิลดเดมิ (เว�นแต�การเปลีย่นแปลงการจ�ายชําระตามสญัญาเช�าเป�นผล

                 มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณ�ดังกล�าวใช�อัตราคิดลดที่ปรับปรุง)

              •  มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าหรือและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าไม�บันทึกเป�นสัญญาเช�าแยกต�างหาก ในกรณ�น�้หน�้สิน

                 ตามสญัญาเช�าวัดมูลค�าใหม�ข้ึนอยู�กบัอายุสญัญาเช�าของสญัญาเช�าท่ีเปลีย่นแปลงโดยคิดลดการจ�ายชําระตามสญัญาเช�า

                 ที่ปรับปรุงด�วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล

         บริษัทไม�มีรายการปรับใดๆ ดังกล�าวแสดงระหว�างป�

         สินทรัพย�สิทธิการใช�ประกอบด�วย การวัดมูลค�าเริ�มแรกกับหน�้สินตามสัญญาเช�าท่ีเกี่ยวข�อง การจ�ายชําระตามสัญญาเช�าใดๆ

         ท่ีจ�ายชําระ ณ วันท่ีสัญญาเช�าเริ�มมีผลหรือก�อนวันท่ีสัญญาเริ�มมีผลหักสิ�งจูงใจตามสัญญาเช�าท่ีได�รับใดๆ และต�นทุนทางตรง

         เริ�มแรกใดๆ การวดัมูลค�าภายหลงัของสนิทรพัย�สทิธกิารใช�โดยใช�ราคาทุนหักค�าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด�อยค�าสะสม

         สนิทรพัย�สทิธกิารใช�คดิค�าเสือ่มราคาตลอดช�วงเวลาท่ีสัน้กว�าของอายุสญัญาเช�าและอายุการใช�ประโยชน�ของสนิทรพัย�สทิธกิารใช�

         หากสญัญาเช�าโอนความเป�นเจ�าของในสนิทรพัย�อ�างอิงหรอืราคาทุนของสนิทรพัย�สทิธกิารใช� สะท�อนว�า บรษัิทจะใช�สทิธเิลอืกซ้ือ

         สินทรัพย�สิทธิการใช�ท่ีเกี่ยวข�องคิดค�าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช�ประโยชน�ของสินทรัพย�สิทธิการใช� การคิดค�าเสื่อมราคาเริ�ม

         ณ วันที่สัญญาเช�าเริ�มมีผล

         สินทรัพย�สิทธิการใช�แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน 

         บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 เรื่อง การด�อยค�าของสินทรัพย� เพ่ือประเมินว�าสินทรัพย�สิทธิการใช�ด�อยค�าหรือ

         ไม�และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด�อยค�าใดๆ ที่ระบุได�ตามที่กล�าวในนโยบายเรื่อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�”

         ค�าเช�าผันแปรที่ไม�ขึ้นอยู�กับดัชน�หรืออัตราไม�ถูกรวมในการวัดมูลค�าของหน�้สินตามสัญญาเช�าและสินทรัพย�สิทธิการใช� การจ�าย

         ชําระที่เกี่ยวข�องรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายสําหรับงวดที่มีเหตุการณ�หรือเงื่อนไขการจ�ายชําระเหล�านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู�ในบรรทัด

         “ค�าใช�จ�ายอื่น” ในกําไรหรือขาดทุน
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         ข�อผ�อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให�ผู�เช�าไม�แยกส�วนประกอบท่ีไม�เป�นการเช�าและบันทึกสัญญาเช�าใดๆ และ

         ส�วนประกอบที่ไม�เป�นการเช�าที่เกี่ยวข�องเป�นข�อตกลงเดียวกัน บริษัทใช�ข�อผ�อนปรนในทางปฏิบัติดังกล�าว

    3.15 เงินตราต�างประเทศ

         บริษัทแสดงงบการเงินเป�นสกุลเงินบาท ซึ�งเป�นสกุลเงินที่ใช�ในการดําเนินงานของบริษัท

         รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย�และหน�้สินท่ีเป�น

         ตัวเงินซึ�งอยู�ในสกุลเงินตราต�างประเทศได�แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

         กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได�รวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

    3.16 การด�อยค�าของสินทรัพย�

         ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษัิทจะทําการประเมนิการด�อยค�าของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ�และสนิทรพัย�ไม�มตีวัตนอ่ืนของ

         บริษัท หากมีข�อบ�งช้ีว�าสินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�า บริษัทจะรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าเม่ือมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนของ

         สินทรัพย�มีมูลค�าต่ํากว�ามูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�นั้น ท้ังน�้ มูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนหมายถึง มูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนใน

         การขายของสินทรัพย�หรือมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า 

         บริษัทจะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

         หากในการประเมินการด�อยค�าของสนิทรพัย� มีข�อบ�งช้ีท่ีแสดงให�เห็นว�าผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสนิทรพัย�ท่ีรบัรู�ในงวดก�อน

         ได�หมดไปหรอืลดลง บรษัิทจะประมาณมลูค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคนืของสนิทรพัย�นัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�า

         ท่ีรับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช�กําหนดมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนภายหลังจากการรับรู�ผลขาดทุน

         จากการด�อยค�าครัง้ล�าสดุ โดยมลูค�าตามบัญชขีองสนิทรพัย�ท่ีเพิ�มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าต�องไม�สงูกว�า

         มูลค�าตามบัญชีท่ีควรจะเป�นหากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ในงวดก�อน ๆ บริษัทจะบันทึกกลับ

         รายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�โดยรับรู�ไปในส�วนของกําไรหรือขาดทุนทันที

    3.17 ผลประโยชน�พนักงาน

         (1)  ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน

              บรษัิทรับรู�เงนิเดือน ค�าจ�าง โบนสั ผลประโยชน�วนัลาของพนกังานและเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป�นค�าใช�จ�ายเมือ่เกดิ

              รายการ

              ผลประโยชน�วันลาของพนักงานคํานวณโดยใช�วธิปีระมาณการอย�างง�าย โดยมีข�อสมมตฐิานว�าพนกังานท่ีมีวันลาจะใช�วนัลา

              ทั้งหมดภายในป�ถัดไป

         (2)  ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน 

              โครงการสมทบเงิน

              บริษัทและพนักงานได�ร�วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ�งประกอบด�วยเงินท่ีพนักงานจ�ายสะสมและเงินท่ีบริษัทจ�าย

              สมทบให�เป�นรายเดือน สินทรัพย�ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได�แยกออกจากสินทรัพย�ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ�ายสมทบ

              กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในป�ที่เกิดรายการ

              โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน 

              บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต�องจ�ายให�แก�พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษัทถือว�าเงินชดเชย

              ดังกล�าวเป�นโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

              บริษัทคํานวณหน�้สินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช�วิธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว�

              (Projected Unit Credit Method) โดยผู�เชีย่วชาญอิสระได�ทําการประเมินภาระผกูพนัดงักล�าวตามหลกัคณติศาสตร�ประกนัภยั

              ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร�ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน�หลงัออกจากงานของ

              พนักงานจะรับรู�ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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    3.18 ภาษีเงินได�

         ภาษีเงินได�ประกอบด�วยภาษีเงินได�ป�จจุบันและภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

         ภาษีเงินได�ป�จจุบัน

         บรษัิทบันทึกภาษีเงนิได�ป�จจบัุนตามจาํนวนท่ีคาดว�าจะจ�ายให�กบัหน�วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม

         หลักเกณฑ�ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

         ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

         บรษัิทบันทึกภาษีเงนิได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั�วคราวระหว�างราคาตามบัญชีของสนิทรพัย�และหน�ส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะ

         เวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัย�และหน�ส้นิท่ีเกีย่วข�องนัน้ โดยใช�อัตราภาษีท่ีมผีลบังคับใช� ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

         บริษัทรับรู�หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั�วคราวท่ีต�องเสียภาษีทุกรายการแต�รับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการ

         ตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั�วคราวที่ใช�หักภาษีในจํานวนเท�าที่มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่บรษิทัจะมกีาํไรทางภาษใีนอนาคต

         เพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั�วคราวที่ใช�หักภาษีนั้น

         บริษัทจะทบทวนมูลค�าตามบัญชีของสนิทรพัย�ภาษีเงนิได�รอการตดับัญชทุีกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรบัลดมูลค�า

         ตามบัญชีดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบริษัทจะไม�มีกําไรทางภาษีเพียงพอต�อการนําสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการ

         ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส�วนมาใช�ประโยชน�

         บรษัิทจะบันทึกภาษีเงนิได�รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถอืหุ�นหากภาษีท่ีเกดิข้ึนเกีย่วข�องกบัรายการท่ีได�บันทึกโดยตรง

         ไปยังส�วนของเจ�าของ

    3.19 ประมาณการหน�้สิน

         บริษัทจะบันทึกประมาณการหน�้สินไว�ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ�งเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตได�เกิดข้ึนแล�ว และมีความเป�น

         ไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณ

         มูลค�าภาระผูกพันนั้นได�อย�างน�าเชื่อถือ

    3.20 การวัดมูลค�ายุติธรรม

         มูลค�ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาท่ีคาดว�าจะได�รบัจากการขายสนิทรพัย�หรอืเป�นราคาท่ีจะต�องจ�ายเพ่ือโอนหน�ส้นิให�ผู�อ่ืนโดยรายการ

         ดงักล�าวเป�นรายการท่ีเกดิข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย (ผู�ร�วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค�า บรษัิทใช�ราคาเสนอซ้ือขาย

         ในตลาดที่มีสภาพคล�องในการวัดมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหน�้สินซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข�องกําหนด

         ให�ต�องวดัมูลค�าด�วยมลูค�ายตุธิรรม ยกเว�นในกรณ�ท่ีไม�มีตลาดท่ีมสีภาพคล�องสาํหรบัสนิทรพัย�หรอืหน�ส้นิท่ีมีลกัษณะเดยีวกนัหรอื

         ไม�สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล�องได� บริษัทจะประมาณมูลค�ายุติธรรมโดยใช�เทคนิคการประเมินมูลค�าท่ี

         เหมาะสมกบัแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�ข�อมูลท่ีสามารถสงัเกตได�ท่ีเกีย่วข�องกบัสนิทรพัย�หรอืหน�ส้นิท่ีจะวัดมลูค�ายตุธิรรม

         นั้นให�มากที่สุด

         ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรมที่ใช�วัดมูลค�าและเป�ดเผยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหน�้สินในงบการเงินแบ�งออกเป�นสามระดับ

         ตามประเภทของข�อมูลที่นํามาใช�ในการวัดมูลค�ายุติธรรม ดังน�้

         ระดับ 1 ใช�ข�อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย�หรือหน�้สินอย�างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล�อง

         ระดับ 2 ใช�ข�อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได�ของสินทรัพย�หรือหน�้สิน ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลทางตรงหรือทางอ�อม

         ระดับ 3 ใช�ข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได� เช�น ข�อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

         ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเป�นในการโอนรายการระหว�างลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรมสําหรับ

         สินทรัพย�และหน�้สินที่ถืออยู� ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค�ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

    3.21 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

         ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ี

         มีความไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล�าวน�้ส�งผลกระทบต�อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต�อ

         ข�อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว� การใช�ดุลยพินิจและ

         การประมาณการที่สําคัญมีดังน�้
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         3.21.1  ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ

                  ในการประมาณการค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจในการ

                  ประมาณการผลขาดทุนจากการด�อยค�าจากบริษัทประกันภัยต�อแต�ละราย โดยคํานึงถึงเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย

                  ต�อและเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นที่ส�งผลทําให�บริษัทอาจจะไม�ได�รับจํานวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา

         3.21.2  มูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

                  ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีไม�มีการซ้ือขายในตลาดและไม�สามารถหาราคาได�ในตลาด

                  ซ้ือขายคล�อง ฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพินจิในการประเมินมลูค�ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล�าว โดยใช�เทคนคิ

                  และแบบจาํลองการประเมนิมูลค�า ซึ�งตัวแปรท่ีใช�ในแบบจาํลองมาจากการเทียบเคียงกบัตัวแปรท่ีมอียู�ในตลาดโดยคาํนงึ

                  ถึงความเสีย่งทางด�านเครดิต สภาพคล�อง ข�อมูลความสมัพันธ� และการเปลีย่นแปลงมูลค�าของเครือ่งมือทางการเงนิใน

                  ระยะยาว การเปลีย่นแปลงของข�อสมมติฐานท่ีเกีย่วข�องกบัตัวแปรท่ีใช�ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต�อมูลค�ายุตธิรรม

                  และการเป�ดเผยลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม

         3.21.3  สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

                  บริษัทจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั�วคราวท่ีใช�หักภาษีเมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�าง

                  แน�ว�าบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั�วคราวนั้นได� ในการน�้ฝ�ายบริหาร

                  จาํเป�นต�องประมาณการว�าบรษัิทควรรบัรู�จาํนวนสนิทรพัย�ภาษีเงนิได�รอตดับัญชีเป�นจาํนวนเท�าใด โดยพิจารณาถงึจาํนวน

                  กําไรทางภาษีที่คาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา

         3.21.4  สํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย

                  ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษัิทต�องประมาณการสาํรองค�าสนิไหมทดแทนและค�าสนิไหมทดแทนค�างจ�ายโดยแยก

                  พิจารณาสองส�วน คือ ส�วนของค�าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและบริษัทได�รับรายงานความเสียหายแล�ว และส�วนของ

                  ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล�วแต�บริษัทยังไม�ได�รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ�งต�องใช�วิธีการทาง

                  คณิตศาสตร�ประกนัภยัท่ีเป�นมาตรฐานสากลในการประมาณการ

                  ข�อสมมติฐานหลกัท่ีใช�ในวิธกีารทางคณติศาสตร�ประกนัภยัดังกล�าวประกอบด�วยข�อมูลในอดตี ซึ�งได�แก� ป�จจยัการพัฒนา

                  ค�าสนิไหมทดแทน อัตราส�วนค�าสนิไหมทดแทนสมับูรณ�อตัราค�าใช�จ�ายในการจดัการสนิไหมทดแทนท่ีไม�สามารถจดัสรรได�

                  และรูปแบบในการพัฒนาการเรียกค�าสินไหมทดแทนเป�นต�น และในการประมาณการดังกล�าวต�องใช�ดุลยพินิจของ

                  ฝ�ายบริหารซึ�งสะท�อนถึงการประมาณการอย�างดีท่ีสุดในขณะนั้น ซึ�งเป�นการคาดการณ�เหตุการณ�ในอนาคต ผลลัพธ�

                  ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต�างกับที่ได�ประมาณการไว�

         3.21.5  สํารองความเสี่ยงภัยที่ไม�สิ้นสุด

                  สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร�ประกันภัย โดยใช�การประมาณ

                  การท่ีดีท่ีสดุของค�าสนิไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายท่ีเกีย่วข�องท่ีคาดว�าจะเกดิข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลอือยู� ซึ�งการ

                  ประมาณเงินสาํรองดังกล�าวจาํเป�นต�องใช�ดุลยพินจิของฝ�ายบรหิาร ซึ�งอ�างอิงจากข�อมูลในอดตีและประมาณการอย�างดี

                  ท่ีสุด ณ ขณะนั้น

         3.21.6  ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน�

                  หน�ส้นิตามโครงการผลประโยชน�หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร�ประกนัภัย ซึ�งต�องอาศยั

                  ข�อสมมติฐานต�าง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช�น อัตราคดิลด อตัราการข้ึนเงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และอัตรา

                  การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป�นต�น

                  ต�นทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขโครงการจะรบัรู�เป�นค�าใช�จ�ายในงบกาํไรขาดทุนเมือ่การแก�ไขโครงการมีผล

                  บังคับใช�

         3.21.7  คดีฟ�องร�อง

                  บริษัทมีหน�้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ�องร�องเรียกค�าเสียหาย ซึ�งฝ�ายบริหารได�ใช�ดุลยพินิจในการประเมินผลของ

                  คดีท่ีถกูฟ�องร�องแล�วและเช่ือมั�นว�าความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนจะไม�เกนิกว�าจาํนวนท่ีได�บันทึกไว�แล�ว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

                  รายงาน
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หน�วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย�

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

สินทรัพย�อื่น

หน�้สิน

หน�้สินอื่น

ส�วนของเจ�าของ

กําไรสะสม

   ยังไม�ได�จัดสรร  

ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

(43,412,921)

379,265,754 

162,201,148 

173,651,685 

ยอดคงเหลือ
ก�อนปรับปรุง

236,254,630

244,195,235

399,286,864

659,891,682

192,841,709

623,460,989

561,488,012

833,543,367

หน�วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

สินทรัพย�

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

สินทรัพย�อื่น

หน�้สิน

หน�้สินอื่น

ส�วนของเจ�าของ

กําไรสะสม

   ยังไม�ได�จัดสรร  

ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

(38,378,714)

353,596,930 

161,703,362 

153,514,854 

ยอดคงเหลือ
ก�อนปรับปรุง

243,285,434

237,227,741

412,423,795

601,758,085

204,906,720

590,824,671

574,127,157

755,272,939

4.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่องการรับรู�รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จท่ีเกี่ยวข�องกับค�านายหน�ารับจากการเอา

    ประกันภัยต�อโดยรับรู�เป�นค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชีและทยอยรับรู�เป�นรายได�ตามอายุการให�ความคุ�มครองของกรมธรรม�

    ประกันภัยต�อ และการรับรู�ค�าใช�จ�ายสําหรับค�าจ�างและค�าบําเหน็จท่ีเกี่ยวข�องกับค�านายหน�าจ�ายและค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

    สําหรับส�วนท่ีทําให�ได�มา ซึ�งสัญญาประกันภัยโดยรับรู�เป�นค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชีและค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

    รอตัดบัญชีและทยอยรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามอายุการให�ความคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัย ตามท่ีกล�าวในหมายเหตุประกอบงบ

    การเงินข�อ 3 แสดงได�ดังน�้
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หน�วย : บาท

กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได�

รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

ค�าใช�จ�าย

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�

กําไรต�อหุ�น

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาทต�อหุ�น)  

ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

(497,787)

(23,189,780)

(2,479,045)

5,034,208 

0.50 

ยอดคงเหลือ
ก�อนปรับปรุง

335,257,569

523,347,464

755,453,224

54,861,451

5.65

334,759,782

500,157,684

752,974,179

59,895,659

6.15

หน�วย : บาท

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคารประเภทไม�กําหนดระยะเวลาจ�ายคืน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได�นําเงินฝากธนาคารจํานวน 0.39 ล�านบาท ไปเป�นหลักทรัพย�เพ่ือค้ําประกันการ

     ออกหนงัสอืค้ําประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบรษัิทเพ่ือใช�ในการดาํเนนิงานตามปกติธุรกจิของบรษัิท (ดหูมายเหตขุ�อ 35 และ

     ข�อ 37.3)

 

2563 2562

3,566,864 

350,965,751 

354,532,615 

3,961,776

169,034,304

172,996,080

5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
     5.1  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

088



หน�วย : บาท

   เงินสดรับจากการขายอุปกรณ�

       ลูกหน�้จากการขายอุปกรณ�ต�นป�

       ขายอุปกรณ�

       หัก  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ�

       ลูกหน�้จากการขายอุปกรณ�ปลายป�

   เงินสดจ�ายจากการซื้ออุปกรณ�

       เจ�าหน�้จากการซื้ออุปกรณ�ต�นป�

       ซื้ออุปกรณ�

       หัก  เงินสดจ�ายเพื่อซื้ออุปกรณ�

       เจ�าหน�้จากการซื้ออุปกรณ�ปลายป�  

2563 2562

-      

-      

-      

-      

18,500 

18,358,958 

(18,377,458)

-      

-      

1,774,009 

(1,774,009)

-      

1,534,009 

21,026,390 

(22,541,899)

18,500 

หน�วย : บาท

   เงินสดจ�ายจากการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

       เจ�าหน�้จากการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนต�นป�

       ซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

       หัก  เงินสดจ�ายเพื่อซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

       เจ�าหน�้จากการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนปลายป�  

2563 2562

1,121,000 

9,886,028 

(8,607,528)

2,399,500 

1,418,000 

13,633,002 

(13,930,002)

1,121,000 

หน�วย : บาท

   เงินสดจ�ายจากการชําระหน�้สินตามสัญญาเช�า

       เจ�าหน�้จากหน�้สินตามสัญญาเช�าต�นป�

       เพิ�มหน�้สินตามสัญญาเช�า

       หัก  เงินสดจ�ายหน�้สินตามสัญญาเช�า

       เจ�าหน�้จากหน�้สินตามสัญญาเช�าปลายป�  

2563 2562

45,647,432 

21,222,518 

(23,862,462)

43,007,488 

-      

-      

-      

-      

        5.2  รายการที่ไม�เกี่ยวกับเงินสด

             (1)  เงนิสดรบั (จ�าย) เพ่ือการซ้ือขายอุปกรณ�สาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน�้

             (2)  เงนิสดจ�ายเพ่ือการซ้ือสนิทรพัย�ไม�มีตวัตนสาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน�้

             (3)  เงนิสดจ�ายจากการชาํระหน�ส้นิตามสญัญาเช�าสาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน�้
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หน�วย : บาท

ยังไม�ถึงกําหนดรับชําระ

ค�างรับไม�เกิน 30 วัน

ค�างรับ 31 - 60 วัน

ค�างรับ 61 - 90 วัน

ค�างรับเกินกว�า 90 วัน

รวมเบี้ยประกันภัยค�างรับ

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

รวมเบี้ยประกันภัยค�างรับ

    บรษัิทได�กาํหนดหลกัเกณฑ�การติดตามหน�ใ้ห�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยการเกบ็เบ้ียประกนัภยั โดยหน�ท่ี้เกนิกว�ากาํหนดรบัชําระบรษัิท

    ได�ดําเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน�าเป�นกรณ�ไป

 

2563 2562

447,885,313 

35,090,463 

14,906,886 

4,058,490 

18,961,274 

520,902,426 

(1,718,978)

519,183,448 

482,496,294 

68,926,755 

38,323,171 

5,692,827 

44,541,985 

639,981,032 

(1,370,723)

638,610,309 

หน�วย : บาท

รายได�จากการลงทุนค�างรับ  

2563 2562

19,248,127 19,523,619 

หน�วย : บาท

สํารองประกันภัยส�วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต�อ

สํารองค�าสินไหมทดแทน

สํารองเบี้ยประกันภัย

   - สํารองเบี้ยประกันภัยต�อที่ยังไม�ถือเป�นรายได� 

รวมสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ (ดูหมายเหตุข�อ 18)  

2563 2562

666,868,979 

767,324,966 

1,434,193,945 

424,687,314 

685,060,518 

1,109,747,832 

หน�วย : บาท

เงินค�างรับจากการประกันภัยต�อ

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อสุทธิ  

2563 2562

155,933,473 

-      

155,933,473 

176,069,591 

(4,670,753)

171,398,838 

6.  เบ้ียประกันภัยค้างรับ
    เบ้ียประกนัภัยค�างรบัจากการรบัประกนัภยัโดยตรงโดยจาํแนกอายุตามเงนิต�นท่ีค�างชําระนบัตัง้แต�วนัครบกาํหนดชําระตามกฎหมายว�าด�วย

    การเกบ็เบ้ียประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

7.  รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    รายได�จากการลงทุนค�างรบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

8.  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    สนิทรพัย�จากการประกนัภยัต�อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

9.  ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ
    ลกูหน�จ้ากสญัญาประกนัภยัต�อ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

ยังไม�ถึงกําหนดรับชําระ

ค�างรับไม�เกินระยะเวลา 12  เดือน    

ค�างรับเป�นระยะเวลา 1 - 2  ป�

ค�างรับเกินกว�า 2  ป�

รวมเงินค�างรับจากการประกันภัยต�อ

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

รวมเงินค�างรับจากการประกันภัยต�อสุทธิ  

2563 2562

65,888,499

89,242,678

737,456

64,840

155,933,473

-      

155,933,473

108,154,646 

55,208,786 

577,596 

12,128,563 

176,069,591 

(4,670,753)

171,398,838 

หน�วย : บาท

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุน

     ตราสารทุน

     บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

     รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุน

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

     ตราสารหน�้ภาคเอกชน

     ตราสารทุน

     รวม

     บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

     รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

     หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

     ตราสารหน�้ภาคเอกชน

     เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

     รวม

     หัก  ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

     รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�  

ราคาทุน /
ราคาทุนตัดจําหน�าย

มูลค�ายุติธรรม

805 

299 

1,104 

337,992,839 

7,235,910 

345,228,749 

11,932,568 

357,161,317 

2,267,287,426 

752,000,000 

2,023,622,236 

5,042,909,662 

(938,239)

5,041,971,423 

5,399,133,844 

1,104

-      

1,104

340,240,814

16,920,503

357,161,317

-      

357,161,317

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

      ยอดคงเหลอืของเงนิค�างรบัจากการประกนัภยัต�อจาํแนกอายุตามเงนิต�นท่ีค�างชําระแสดงได�ดงัน�้

10.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์
      เงนิลงทุนในหลกัทรพัย� ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

เงินลงทุนที่วัดด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

ตราสารหน�้ที่ไม�มีการเพิ�มขึ้นอย�างมี

   นัยสําคัญของความเสี่ยงด�านเครดิต (Stage 1)

   รวม  

ค�าเผื่อผลขาดทุน
ที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

มูลค�า
ตามบัญชี

(938,239)

(938,239)

มูลค�า
ตามบัญชีขั้นต�น

5,042,909,662

5,042,909,662

5,041,971,423

5,041,971,423

หน�วย : บาท

เงินลงทุนเพื่อค�า

   ตราสารทุน

   บวก  กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

   รวมเงินลงทุนเพื่อค�า

เงินลงทุนเผื่อขาย

   หน�วยลงทุน

   บวก  กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

   รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

   รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนทั�วไป

   ตราสารทุน

   หัก  ค�าเผื่อการด�อยค�า

   รวมเงินลงทุนทั�วไป

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�  

ราคาทุน /
ราคาทุนตัดจําหน�าย

มูลค�ายุติธรรม

805 

379 

1,184 

157,992,839 

1,311,579 

159,304,418 

2,267,394,605 

777,000,000 

1,899,651,300 

4,944,045,905 

7,327,910 

(92,000)

7,235,910 

5,110,587,417 

1,184

-      

1,184

159,304,418

-      

159,304,418

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค�าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว�าจะเกิดขึ้น
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หน�วย : บาท

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

รวมตราสารหน�้ - สุทธิ  

รวม

-      

1,737,287,426 

250,000,000 

-      

(343,001)

1,986,944,425 

337,992,839 

2,267,287,426 

752,000,000 

2,247,975 

(605,397)

3,358,922,843 

มากกว�า 5 ป�ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

337,992,839 

-      

100,000,000 

2,247,975 

(26,223)

440,214,591 

-      

530,000,000 

402,000,000 

-      

(236,173)

931,763,827 

2563

ระยะเวลาครบกําหนด

หน�วย : บาท

เงินลงทุนในตราสารหน�้ที่จะถือจนครบกําหนด

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   หุ�นกู�

   รวม

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   หุ�นกู�

   รวม

รวมเงนิลงทุนในตราสารหน�ท่ี้จะถือจนครบกําหนด - สทุธิ  

รวม

1,437,394,602

300,000,003

1,737,394,605

250,000,000

250,000,000

1,987,394,605

1,437,394,602

830,000,003

2,267,394,605

777,000,000

777,000,000

3,044,394,605 

มากกว�า 5 ป�ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

-      

-      

-      

35,000,000

35,000,000

35,000,000

-      

530,000,000

530,000,000

492,000,000

492,000,000

1,022,000,000

2562

ระยะเวลาครบกําหนด

หน�วย : บาท

สินทรัพย�ทางการเงินที่กระแสเงินสดเกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย�ทางการเงิน

ในวันท่ีกําหนดไว�เป�นการรับชําระเงินต�นและดอกเบ้ียจากจํานวนเงินต�นคงค�าง

เท�านั้น โดยไม�รวมสินทรัพย�ทางการเงินท่ีเข�านิยามการถือเพ่ือค�าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (เม่ือมีการประกาศใช�) หรือท่ีบริษัทบริหาร

และประเมินผลงานด�วยการประเมินมูลค�ายุติธรรม

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาในวันท่ีกําหนดไว�ไม�เป�นการรับชําระเงินต�น

และดอกเบี้ยจากจํานวนเงินต�นคงค�างเท�านั้น

 

มูลค�ายุติธรรม 
ณ สิ้นงวดประเภทสินทรัพย�ทางการเงิน

จํานวนการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค�า
ยุติธรรมระหว�างงวด

3,520,434,070

340,240,814

44,859,443

936,395

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน�้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีระยะเวลาครบกําหนดดังน�้

มูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหน�้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หน�วย : บาท

เงินให�กู�ยืมที่ไม�มีการเพิ�มขึ้นอย�างมีนัยสําคัญ

 ของความเสี่ยงด�านเครดิต (Stage 1)

รวมเงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ  

อื่น ๆ รวม

2,548,190

2,548,190

ทรัพย�สินจํานองเป�นประกัน

3,074,626

3,074,626

5,622,816

5,622,816

การจัดชั้น

2563

หน�วย : บาท

 

อื่น ๆ รวมทรัพย�สินจํานองเป�นประกัน

ระยะเวลาค�างชําระ

2562

ยังไม�ถึงกําหนดชําระ

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

4,009

4,009

6,519,192

6,519,192

2,622,750

2,622,750

2,928

2,928

3,896,442

3,896,442

1,081

1,081

6,523,201

6,523,201

ดอกเบี้ย
ค�างรับ

ดอกเบี้ย
ค�างรับ

ดอกเบี้ย
ค�างรับเงินต�น เงินต�น เงินต�น รวม

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทได�นาํหลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวิสาหกจิ และเงนิฝากสถาบันการเงนิท่ีครบกาํหนดเกนิ

      กว�า 3 เดอืนจาํนวน 2.22 ล�านบาท และ 3.25 ล�านบาท ตามลาํดบั ไปวางเป�นหลกัทรพัย�คํา้ประกนัการออกหนงัสอืคํา้ประกนัท่ีออก

      โดยธนาคารในนามของบริษัทเพ่ือใช�ในการย่ืนประกันกรณ�ท่ีผู�เอาประกันท่ีเป�นผู�ขับข่ีรถยนต�ตกเป�นผู�ต�องหา (ดูหมายเหตุข�อ 35

      และข�อ 37.3)

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 50.28 ล�านบาท และ 40.25 ล�านบาท ตามลาํดบั

      ได�ถกูนาํไปวางเป�นหลกัทรพัย�คํา้ประกนัการออกหนงัสอืค้ําประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบรษัิท เพือ่ใช�ในการดาํเนนิงานตาม

      ปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 35 และข�อ 37.3)

      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได�วางหลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีราคาตามบัญชีจํานวน 369.05 ล�านบาท

      และ 369.14 ล�านบาท ตามลาํดับ เป�นหลกัทรพัย�ประกนัและทรพัย�สนิท่ีจดัสรรไว�เป�นเงนิสาํรองวางไว�กบันายทะเบียนตามพระราช

      บัญญัติประกันวินาศภัย (ดูหมายเหตุข�อ 34)

11.  เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ
      เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

  

อัตราดอกเบี้ยวงเงินหลักประกันโครงการ

เงินกู�กรณ�ฉุกเฉิน

เงินกู�เคหะสงเคราะห�

บุคคล

ที่ดินและ/หรือ

สิ�งปลูกสร�าง

ไม�เกิน 5 หรือ 10 เท�าของเงินเดือนขึ้นอยู�กับ

อายุงาน แต�ไม�เกิน 100,000 บาท

วงเงนิแรกไม�เกนิ 60 เท�าของเงนิเดือน แต�ไม�เกนิ

  1.2 ล�านบาท และไม�เกนิร�อยละ 80 ของราคา

  ประเมินหลักประกัน

วงเงินท่ีสองวงเงินท่ีเกิน 60 เท�าของเงินเดือน

  หรอืเกนิ 1.2 ล�านบาท และไม�เกนิร�อยละ 80

  ของราคาประเมินหลกัประกนั ท้ังน�ว้งเงนิแรก

  และวงเงนิท่ีสองรวมกนัต�องไม�เกนิ 5 ล�านบาท

ร�อยละ 0.5 ต�อป�บวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจําประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ป�

ร�อยละ 2 ต�อป�บวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจําประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ป�

ร�อยละ 0.5 ต�อป�บวกอัตราดอกเบี้ย

ลูกค�ารายใหญ�ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR)

เงินให�กู�ยืมแก�พนักงาน มีรายละเอียดดังน�้

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยดังกล�าวใช�อัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)
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หน�วย : บาท  

    

ราคาทุน

   1 มกราคม 2562

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2562

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2563

ค�าเสื่อมราคาสะสม

   1 มกราคม 2562

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

   ส�วนที่จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2562

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

   ส�วนที่จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2563

มูลค�าสุทธิตามบัญชี 

   31 ธันวาคม 2562

   31 ธันวาคม 2563

211,292 

3,556,729 

(3,620,521)

-      

147,500 

2,525,010 

(2,672,510)

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

147,500 

-      

14,000 

1,877,850 

-     

(1,877,850)

14,000 

-     

-     

-     

14,000 

13,999 

90,548 

(90,548)

13,999 

-     

-     

13,999 

1 

1 

151,777,428 

1,263,473 

3,170,677 

(86,696)

156,124,882 

444,844 

2,230,081 

-      

158,799,807 

136,301,171 

6,860,394 

(86,695)

143,074,870 

5,227,521 

-      

148,302,391 

13,050,012 

10,497,416 

11,088,422

-     

-     

-     

11,088,422

-     

-     

-     

11,088,422

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

11,088,422

11,088,422

178,377,470 

14,328,338 

449,844 

(17,056,243)

176,099,409 

15,389,104 

442,429 

(18,641)

191,912,301 

132,592,304 

25,154,208 

(17,044,337)

140,702,175 

21,238,204 

(16,725)

161,923,654 

 

35,397,234 

29,988,647 

341,468,612 

21,026,390 

 -      

(19,020,789)

343,474,213 

18,358,958 

-      

(18,641)

361,814,530 

268,907,474 

32,105,150 

(17,221,580)

283,791,044 

26,465,725 

(16,725)

310,240,044 

59,683,169 

51,574,486 

ที่ดิน

เครื่องตกแต�ง
และอุปกรณ�
สํานักงาน

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ รวม

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทมีอาคารและอุปกรณ�จาํนวนหนึ�ง ซึ�งตัดค�าเสือ่มราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู�ราคาทุน

      ของสินทรัพย�ดังกล�าวมีจํานวนเงิน 261.78 ล�านบาท และ 219.90 ล�านบาท ตามลําดับ

      ค�าเสือ่มราคาสาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 26.46 ล�านบาท และ 32.11 ล�านบาท ตามลาํดับ ได�รวม

      อยู�ในค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

12.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

ราคาทุน

   1 มกราคม 2563

   เพิ�มขึ้น

   31 ธันวาคม 2563

ค�าเสื่อมราคาสะสม

   1 มกราคม 2563

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2563

มูลค�าสุทธิตามบัญชี 

   1 มกราคม 2563

   31 ธันวาคม 2563  

ยานพาหนะ รวม

18,908,205

11,700,051

30,608,256

-      

9,626,971

9,626,971

18,908,205

20,981,285

อาคารและ
ส�วนปรับปรุงอาคาร

26,739,227

9,522,467

36,261,694

-      

12,226,168

12,226,168

26,739,227

24,035,526

45,647,432

21,222,518

66,869,950

-      

21,853,139

21,853,139

45,647,432

45,016,811

หน�วย : บาท

จํานวนเงินที่รับรู�ในกําไรหรือขาดทุน

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย�สิทธิการใช�

   ค�าใช�จ�ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข�องกับหน�้สินตามสัญญาเช�า

   ค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับสัญญาเช�าระยะสั้นและสินทรัพย�ที่มีมูลค�าตํ่า

   รายได�จากการให�เช�าช�วงสินทรัพย�สิทธิการใช�  

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

21,853,139

634,029

28,557,487

2,000,000

13.  สินทรัพย์สิทธิการใช้
      สินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด�วย

      ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 21.85 ล�านบาท ได�รวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

      บริษัทเช�าสินทรัพย�หลายประเภทประกอบด�วย อาคาร ส�วนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะ อายุสัญญาเช�าเฉลี่ยเท�ากับ 5 ป� และ

      20 ป� 

      สญัญาเช�าอาคาร ส�วนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะร�อยละ 7 หมดอายุในป�บัญชีป�จจบัุน สญัญาท่ีหมดอายุถกูแทนท่ีด�วยสญัญา

      เช�าใหม�สําหรับสินทรัพย�อ�างอิงที่เหมือนกัน ส�งผลให�มีการเพิ�มขึ้นของสินทรัพย�สิทธิการใช�จํานวน 20.91 ล�านบาทในป� 2563

      การวิเคราะห�การครบกําหนดของหน�้สินตามสัญญาเช�าแสดงไว�ในหมายเหตุข�อ 20

 

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดจ�ายทั้งหมดสําหรับสัญญาเช�าเท�ากับ 23.86 ล�านบาท
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หน�วย : บาท

ราคาทุน

   1 มกราคม 2562

   31 ธันวาคม 2562

   31 ธันวาคม 2563

ค�าตัดจําหน�ายสะสม

   1 มกราคม 2562

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2562

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2563

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

   31 ธันวาคม 2562

   31 ธันวาคม 2563  

สิทธิการเช�าอาคาร

70,479,640 

70,479,640 

70,479,640 

(52,252,851)

(1,838,292)

(54,091,143)

(1,838,292)

(55,929,435)

16,388,497 

14,550,205 

14.  สิทธิการเช่า
      สิทธิการเช�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 1.84 ล�านบาท ได�รวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน
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หน�วย : บาท

ราคาทุน

   1 มกราคม 2562

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   31 ธันวาคม 2562

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   31 ธันวาคม 2563

การตัดจําหน�ายสะสม

   1 มกราคม 2562

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2562

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2563

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

   31 ธันวาคม 2562

   31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมคอมพิวเตอร�
ระหว�างติดตั้ง รวม

26,843,750 

7,969,602 

(9,530,700)

25,282,652 

4,809,028 

(24,196,680)

5,895,000 

-       

-       

-       

-       

-       

25,282,652 

5,895,000 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�

139,259,000

5,663,400

9,530,700

154,453,100

5,077,000

24,196,680

183,726,780

81,936,847

7,663,617

89,600,464

10,900,262

100,500,726

64,852,636

83,226,054

166,102,750

13,633,002

-       

179,735,752

9,886,028

-       

189,621,780

81,936,847

7,663,617

89,600,464

10,900,262

100,500,726

90,135,288

89,121,054

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน
      สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร�จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค�าตัดจําหน�ายหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู� 

      ราคาทุนของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนดังกล�าวมีจํานวนเงิน 65.26 ล�านบาท 

      ค�าตดัจาํหน�ายสาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 10.90 ล�านบาท และ 7.66 ล�านบาท ตามลาํดบั ได�รวม

      อยู�ในค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

098



หน�วย : บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี  

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
“ปรับปรุงใหม�”

ณ วันที่
1 มกราคม 2562
“ปรับปรุงใหม�”

192,841,709

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

189,970,279 204,906,720

หน�วย : บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค�างรับ

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้อื่น

สํารองค�าสินไหมทดแทน

ภาระผูกพันและผลประโยชน�พนักงานค�างจ�าย

สํารองค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

   ที่ยังไม�ได�รับรายงาน

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นค�างจ�าย

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชี

ค�าส�งเสริมการขายค�างจ�าย

อื่น ๆ

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

-     

-     

-     

-     

-     

203,035

-     

-     

-     

-     

-     

203,035

4,700,823 

69,651 

(1,099,523)

(7,117)

(11,640,690)

2,522,637 

5,840,389 

(642,862)

(3,409,407)

345,445 

(40,381)

(3,361,035)

69,828,165 

260,684 

2,972,533 

935,379 

130,251,490 

23,229,175 

(5,621,666)

4,000,325 

32,440,230 

8,163,615 

2,497,246 

268,957,176 

69,828,165 

260,684 

2,972,533 

935,379 

130,251,490 

23,229,175 

(5,621,666)

4,000,325 

32,440,230 

8,163,615 

2,497,246 

268,957,176 

74,528,988

330,335

1,873,010

928,262

118,610,800

25,954,847

218,723

3,357,463

29,030,823

8,509,060

2,456,865

265,799,176

ณ วันที่
1 มกราคม

2563
“ปรับปรุงใหม�”

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี

กําไรจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรม

   ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สินทรัพย�/หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ

-     

-     

   

1,601,644

     1,601,644

     1,804,679

(303,261)

2,714,029 

-      

2,410,768 

(950,267)

(56,717,946)

(19,135,205)

(262,316)

(76,115,467)

192,841,709 

(56,717,946)

(19,135,205)

(3,988,158)

(79,841,309)

189,115,867 

(57,021,207)

(16,421,176)

(2,386,514)

 (75,828,897)

189,970,279 

16.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
      สนิทรพัย�ภาษีเงนิได�รอตดับัญชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดงัน�้

      รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ

      วันที่ 1 มกราคม 2562 ประกอบด�วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต�อไปน�้
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หน�วย : บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค�างรับ

ค�าเผือ่หน�ส้งสยัจะสญู - สนิทรพัย�จากการประกนัภยัต�อ

ค�าเผือ่หน�ส้งสยัจะสญู - ค�าสนิไหมค�างรบัจากคู�กรณ�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้อื่น

สํารองค�าสินไหมทดแทน

ภาระผูกพันและผลประโยชน�พนักงานค�างจ�าย

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นค�างจ�าย

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชี

ค�าส�งเสริมการขายค�างจ�าย

อื่น ๆ

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สาํรองค�าสนิไหมทดแทนท่ีเกดิข้ึนท่ียงัไม�ได�รบัรายงาน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี

กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลค�าเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สินทรัพย�/หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ  

-      

      -      

-      

-      

-      

-      

2,375,820 

-      

-      

-      

-      

2,375,820 

-      

-      

-      

2,962,712 

2,962,712 

5,338,532 

69,828,165 

260,684 

      -      

2,972,533 

935,379 

130,251,490 

23,229,175 

4,000,325 

32,440,230 

8,163,615 

2,497,246 

274,578,842 

(5,621,666)

(56,717,946)

(19,135,205)

(262,316)

(81,737,133)

192,841,709  

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

ณ วันที่
1 มกราคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน

74,101,095 

260,684 

20,637,063 

3,228,429 

1,443,799 

122,291,138 

16,259,443 

4,064,109 

32,340,672 

7,504,580 

2,790,321 

284,921,333 

(6,070,199)

(52,079,990)

(18,639,396)

(3,225,028)

(80,014,613)

204,906,720 

(4,272,930)

-      

   (20,637,063)

(255,896)

(508,420)

7,960,352 

4,593,912 

(63,784)

99,558 

659,035 

(293,075)

(12,718,311)

448,533 

(4,637,956)

(495,809)

-      

(4,685,232)

(17,403,543)
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        ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย
หน�วย : บาท

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�

รายการปรับปรุงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�นิติบุคคลของป�ก�อน

รายการปรับปรุงภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข�องกับ

   ผลต�างชั�วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ตามงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

2563 2562
“ปรับปรุงใหม�”

94,214,850 

(28,710)

950,267 

95,136,407 

42,541,531 

(49,415)

17,403,543 

59,895,659 

หน�วย : บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค�างรับ

ค�าเผือ่หน�ส้งสยัจะสญู - สนิทรพัย�จากการประกนัภยัต�อ

ค�าเผือ่หน�ส้งสยัจะสญู - ค�าสนิไหมค�างรบัจากคู�กรณ�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้อื่น

สํารองค�าสินไหมทดแทน

ภาระผูกพันและผลประโยชน�พนักงานค�างจ�าย

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นค�างจ�าย

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชี

ค�าส�งเสริมการขายค�างจ�าย

อื่น ๆ

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สาํรองค�าสนิไหมทดแทนท่ีเกดิข้ึนท่ียังไม�ได�รบัรายงาน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี

กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลค�าเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สินทรัพย�/หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ  

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

74,101,095 

260,684 

20,637,063 

3,228,429 

1,443,799 

122,291,138 

16,259,443 

4,064,109 

32,340,672 

7,504,580 

2,790,321 

284,921,333 

(6,070,199)

   (52,079,990)

   (18,639,396)

(3,225,028)

(80,014,613)

204,906,720  

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
1 มกราคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน

74,101,095 

260,684 

20,637,063 

3,228,429 

1,443,799 

122,291,138 

16,259,443 

4,064,109 

-      

7,504,580 

2,790,321 

252,580,661 

(6,070,199)

-      

-      

(3,225,028)

(9,295,227)

243,285,434 

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

32,340,672 

-      

-      

32,340,672 

-      

(52,079,990)

   (18,639,396)

-      

(70,719,386)

(38,378,714)
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หน�วย : บาท

ลูกหน�้อื่น

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

ลูกหน�้อื่น - สุทธิ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ� - สุทธิ

เงินมัดจําและเงินประกัน

ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า

เงินวางไว�สําหรับโครงการประกันภัยข�าวนาป�

เงินวางไว�สําหรับโครงการประกันภัยข�าวโพด

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี

อื่น ๆ

รวมสินทรัพย�อื่น  

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

ณ วันที่
1 มกราคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

18,510,175 

(4,676,895)

13,833,280 

94,741,316 

(14,862,665)

79,878,651 

16,380,074 

13,946,694 

46,386,826 

6,738,614 

341,053,241 

95,676,026 

9,567,583 

623,460,989 

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563

48,542,250 

(4,641,309)

43,900,941 

85,781,544 

(9,365,052)

76,416,492 

15,455,610 

23,622,150 

2,189,605 

311,272 

358,749,934 

115,266,666 

9,408,877 

645,321,547 

16,224,116 

(7,218,996)

9,005,120 

127,180,296 

(16,142,144)

111,038,152 

22,918,201 

15,345,087 

7,451,223 

-      

325,818,990 

 93,196,982 

6,050,916 

590,824,671 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแท�จริง สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังน�้

17.  สินทรัพย์อ่ืน
      สินทรัพย�อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังน�้

หน�วย : บาท

กําไรทางบัญชีก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�

อัตราภาษีเงินได�นิติบุคคล

รายการปรับปรุงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�

   นิติบุคคลของป�ก�อน

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายการที่ไม�ถือเป�น

   รายได�หรือค�าใช�จ�ายทางภาษี

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ตามงบกําไรขาดทุน

   และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

20.00 

      (0.02)

(0.52)

19.46 

307,669,367 

61,533,873 

(49,415)

(1,588,799)

59,895,659  

อัตราภาษี
ร�อยละ

จํานวนเงินอัตราภาษี
ร�อยละ

จํานวนเงิน

2563 2562
“ปรับปรุงใหม�”

20.00 

      (0.01)

(0.23)

19.76 

481,336,328 

96,267,266 

(28,710)

(1,102,149)

95,136,407 

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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หน�วย : บาท

สํารองค�าสินไหมทดแทน

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได�รับรายงานแล�ว

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม�ได�รับรายงาน

สํารองเบี้ยประกันภัย

   สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

     รวม  

หน�้สินส�วนที่
เอาประกันภัยต�อ
(ดูหมายเหตุข�อ 8)

สุทธิ

(590,644,818)

(76,224,161)

(767,324,966)

(1,434,193,945)

หน�้สินตาม
สัญญาประกันภัย

1,326,984,366

77,317,775

2,485,754,965

3,890,057,106

736,339,548

1,093,614

1,718,429,999

2,455,863,161

หน�วย : บาท

ยอดคงเหลือต�นป�

ค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว�างป�

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค�าสินไหมทดแทน

   และข�อสมมติฐานในการคํานวณสํารองค�าสินไหมทดแทน

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายระหว�างป�

ยอดคงเหลือปลายป�  

2563 2562

1,196,178,997 

2,372,605,572 

263,162,522 

(2,427,644,950)

1,404,302,141 

4,093,707,288 

2,456,462,085 

(119,346,721)

(5,234,643,655)

1,196,178,997 

2563

หน�วย : บาท

สํารองค�าสินไหมทดแทน

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได�รับรายงานแล�ว

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม�ได�รับรายงาน

สํารองเบี้ยประกันภัย

   สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

     รวม  

หน�้สินส�วนที่
เอาประกันภัยต�อ
(ดูหมายเหตุข�อ 8)

สุทธิ

(362,720,175)

(61,967,139)

(685,060,518)

(1,109,747,832)

หน�้สินตาม
สัญญาประกันภัย

1,162,320,187

33,858,810

 

2,357,396,266

3,553,575,263

799,600,012 

(28,108,329)

1,672,335,748 

2,443,827,431 

2562

18.  หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
      หน�้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

      18.1  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

             18.1.1  สาํรองค�าสนิไหมทดแทน

                      สาํรองค�าสนิไหมทดแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

ยอดคงเหลือต�นป� 

เบี้ยประกันภัยรับสําหรับป�

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�ในป�

ยอดคงเหลือปลายป�  

2563 2562

2,357,396,266 

5,445,161,158 

(5,316,802,459)

2,485,754,965 

2,320,117,368 

4,950,515,748 

(4,913,236,850)

2,357,396,266 

หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

19,030,169 

19,245,880 

19,257,723 

14,586,524 

14,672,759 

14,398,553 

14,441,227 

14,441,393 

(14,384,300)

57,093 

2,102,930 

2,119,059 

2,000,639 

1,986,015 

1,979,646 

1,977,995 

1,978,115 

(1,968,971)

9,144 

2,252,446 

2,283,982 

2,121,144 

2,115,444 

2,112,989 

2,113,112 

(2,103,702)

9,410 

2,134,667 

2,201,911 

2,113,322 

2,100,336 

2,100,786 

(2,066,236)

34,550 

2,017,992 

2,000,933 

1,966,745 

1,967,265 

(1,943,988)

23,277 

2,446,900 

2,552,196 

2,563,601 

(2,394,548)

169,053 

2,381,379 

2,446,779 

(1,410,613)

1,036,166 

27,611,051 

(26,272,358)

1,338,693 

65,609 

1,404,302 

  

      18.2  ตารางพัฒนาการค�าสินไหมทดแทน

           18.2.1  ตารางค�าสินไหมทดแทนก�อนการประกันภัยต�อ

           18.1.2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

           18.1.3  สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุด

                     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม�มีการตั้งสํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุด เน��องจากสํารองการเสี่ยงภัยท่ียัง

                     ไม�สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจํานวน 1,447.17 ล�านบาท ก�อนการรับประกันภัยต�อ และมีจํานวน 1,143.13

                     ล�านบาท สุทธิจากการประกันภัยต�อ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 : จํานวน 1,340.78 ล�านบาท และ 1,168.14

                     ล�านบาท ตามลําดับ) ซึ�งมีจํานวนตํ่ากว�าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

6,847,925 

6,802,380 

6,728,959 

6,727,218 

6,718,402 

6,713,388 

6,711,496 

6,711,423 

(6,714,404)

(2,981)

1,443,389 

1,520,635 

1,414,337 

1,407,796 

1,406,327 

1,404,723 

1,404,820 

(1,400,886)

3,934 

1,797,524 

1,868,443 

1,736,539 

1,737,058 

1,737,042 

 

 

1,737,212 

(1,730,272)

6,940 

1,736,414 

1,722,722 

1,657,473 

1,647,574 

1,648,264 

(1,620,186)

28,078 

1,612,218 

1,542,963 

1,524,750 

1,525,042 

(1,514,287)

10,755 

1,886,278 

1,845,329 

1,854,925 

(1,779,600)

75,325 

1,743,730 

1,734,917 

(1,168,729)

566,188 

16,616,603 

(15,928,364)

688,239 

49,194 

737,433 

หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2557 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

18,266,338 

17,618,870 

17,794,305 

17,916,946 

13,239,529 

13,327,263 

13,100,194 

13,100,341 

(13,047,259)

53,082 

1,411,299 

1,451,575 

1,340,777 

1,346,995 

1,345,497 

1,342,869 

1,342,946 

(1,337,933)

5,013 

2,102,930 

2,119,059 

2,000,639 

1,986,015 

1,979,646 

1,979,795 

(1,970,077)

9,718 

2,252,446 

2,283,982 

2,121,144 

2,115,444 

2,115,664 

(2,101,270)

14,394 

2,134,667 

2,201,911 

2,113,322 

2,114,697 

(2,048,812)

65,885 

2,017,992 

2,000,933 

1,977,987 

(1,901,351)

76,636 

2,446,900 

2,500,484 

(1,587,021)

913,463 

25,131,914 

(23,993,723)

1,138,191 

57,988 

1,196,179 

               18.2.2  ตารางค�าสินไหมทดแทนสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2557 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

5,720,151 

5,723,238 

5,650,887 

5,653,740 

5,649,228 

5,641,177 

5,637,032 

5,636,908 

(5,642,377)

(5,469)

1,124,687 

1,151,493 

1,075,219 

1,077,990 

1,077,225 

1,076,356 

 

1,076,430 

(1,073,302)

3,128 

1,443,389 

1,520,635 

1,414,337 

1,407,796 

1,406,327 

1,406,427 

(1,402,193)

4,234 

1,797,524 

1,868,443 

1,736,539 

1,737,058 

1,737,244 

(1,729,353)

7,891 

1,736,414 

1,722,722 

1,657,473 

1,658,710 

(1,607,759)

50,951 

1,612,218 

1,542,963 

1,519,199 

(1,486,847)

32,352 

1,886,278 

1,879,207 

(1,263,632)

615,575 

14,914,125 

(14,205,463)

708,662 

62,830 

771,492 

      18.3  วิธีการที่ใช�ในการประมาณการสํารองค�าสินไหมทดแทน

            18.3.1   วิธีประมาณการค�าสินไหมทดแทน

                     ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรง และรับประกันภัยต�อเฉพาะราย

                     บริษัทประมาณการสํารองค�าสินไหมทดแทน โดยใช�วิธีทางคณิตศาสตร�ประกันภัย 3 วิธีดังน�้

                     (1)  วิธีบันไดลูกโซ� (Chain Ladder method, CL) สําหรับข�อมูลค�าสินไหมทดแทนจ�ายและค�าสินไหมทดแทน

                          ท่ีเกดิขึน้

                     (2)  วิธีเบอร�นฮุตเตอร� เฟอร�กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับข�อมูลค�าสินไหมทดแทนจ�าย

                          และค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

                     (3)  วิธีค�าคาดหวังอัตราส�วนค�าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)

                     ในการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค�าสินไหมทดแทนท่ีคาดว�าจะจ�ายให�แก�ผู�เอาประกันภัยในอนาคตสําหรับความ

                     สูญเสียท่ีเกิดข้ึนแล�วก�อน หรือ ณ วันท่ีในรอบระยะเวลารายงาน บริษัทพิจารณาและเลือกใช�วิธีบันไดลูกโซ�เป�น

                     วิธีหลัก ส�วนเบอร�นฮุตเตอร� เฟอร�กูสันและวิธีคาดหวังอัตราส�วนสินไหมทดแทน (ELR) บริษัทเลือกใช�เป�นกรณ�

                     ไปตามความเหมาะสมของข�อมูล

                     ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต�อตามสัญญาแบบสัดส�วน

                     บริษัทได�ใช�วิธีการอย�างง�ายในการประมาณการสํารองสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต�ยังไม�ได�รับรายงาน (IBNR)

                     สําหรับการรับประกันภัยต�อตามสัญญา โดยประมาณการข้ึนจากอัตราส�วนเดียวกันกับสัดส�วนสํารองต�อสินไหม

                     ทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต�ยังไม�ได�รับรายงาน (IBNR) ต�อสํารองค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรงและการ

                     รับประกันภัยต�อเฉพาะราย

            18.3.2  วิธีประมาณค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนท่ีไม�สามารถจัดสรรได� (Unallocated Loss Adjustment

                     Expenses - ULAE)

                     บริษัทใช�วิธีของ Kittel ซึ�งเป�นวิธีการทางคณิตศาสตร�ประกันภัยในการประมาณการค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหม

                     ทดแทนท่ีไม�สามารถจัดสรรได� ซึ�งคํานวณค�าใช�จ�ายดังกล�าวคิดเป�นสัดส�วนของค�าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนรวม

                     ท้ังน�้ บริษัทได�แยกการคํานวณแบ�งเป�นสองประเภทภัยหลักคือ ค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมทดแทนของ

                     ประกันภัยรถยนต�และประกันภัยอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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      18.4  สมมติฐานที่ใช�ในการประมาณการสํารองค�าสินไหมทดแทน

            18.4.1  ป�จจัยการพัฒนาค�าสินไหมทดแทน

                     บริษัทคัดเลือกป�จจัยการพัฒนาค�าสินไหมทดแทน (Loss Development Factors - LDF) โดยอิงเกณฑ�ต�าง ๆ

                     ซึ�งรวมถงึรปูแบบของการจ�ายค�าสนิไหมทดแทนและค�าสนิไหมทดแทนท่ีเกดิข้ึนในอดตี โดยทั�วไป ป�จจยัการพัฒนา

                     ค�าสนิไหมทดแทน จะข้ึนอยู�กบัป�จจยัการพัฒนาค�าสนิไหมทดแทนโดยเฉลีย่สาํหรับในการพัฒนาค�าสนิไหมทดแทน

                     แต�ละไตรมาส นอกจากน�้ บริษัทยังได�พิจารณาถึงค�าเฉลี่ยต�าง ๆ ท่ีอาจไม�เหมาะสม เช�น ค�าเฉลี่ยนั้นไม�ได�สะท�อน

                     ถงึการเปลีย่นแปลงในการดําเนนิงานของบรษัิท ค�าเฉลีย่นัน้ไม�เหมาะสมอนัเน��องมาจากการบดิเบือนโดยค�าสนิไหม

                     ทดแทนที่มีขนาดใหญ� และค�าเฉลี่ยนั้นแตกต�างจากแนวโน�มของอัตราส�วนในช�วงที่ผ�านมา เป�นต�น

                     ท้ังน� ้บรษัิทได�พิจารณาถงึป�จจยัต�าง ๆ ท้ังเชงิคณุภาพและเชิงปรมิาณอืน่ ๆ ในการคัดเลอืกป�จจยัพัฒนาค�าสนิไหม

                     ทดแทน (LDF) เพ่ือให�ได�สํารองสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต�ยังไม�ได�รับรายงาน ท่ีสะท�อนถึงภาระหน�้สินของ

                     ค�าสินไหมทดแทนในอนาคตของบริษัทได�อย�างเหมาะสม ณ วันที่ประเมิน

            18.4.2  อัตราส�วนค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ�

                     อัตราส�วนค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ�ของแต�ละประเภทการประกันภัยจําแนกตามไตรมาสอุบัติเหตุตามรูปแบบ

                     การพัฒนาของเบ้ียประกนัภยัรบัตามวิธบัีนไดลกูโซ� ซึ�งคาํนวณจากค�าสนิไหมทดแทนสมบูรณ�หารด�วยเบ้ียประกนัภยั

                     ที่ถือเป�นรายได�แยกเป�นประเภทการรับประกันภัย

            18.4.3  อัตราค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนที่ไม�สามารถจัดสรรได� (Unallocated Loss Adjustment Expenses

                     (ULAE))

                     เพ่ือให�การต้ังสํารองครอบคลุมในส�วนของการบริหารจัดการสินไหม บริษัทจึงประมาณการค�าใช�จ�ายในการจัดการ

                     ค�าสินไหมทดแทนท่ีไม�สามารถระบุได�ชัดเจนว�าเป�นของค�าสินไหมทดแทนรายการใด หรือกรมธรรม�ใดโดยเฉพาะ

                     ได�แก� เงินเดือนพนักงาน และค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานอื่นของฝ�ายสินไหมเป�นส�วนหนึ�งของสํารองค�าสินไหม

                     ทดแทน โดยประมาณการจากค�าใช�จ�ายฝ�ายจัดการสินไหมสําหรับป� 2563 เทียบกับค�าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน

            18.4.4  ข�อสมมติฐานอื่น

                     บริษัทคาดว�ารูปแบบในการพัฒนาการเรียกค�าสินไหมทดแทนนั้นมีความสม่ําเสมอและคงท่ีเป�นเวลาหลายป� และ

                     สาํหรบัการเรยีกร�องค�าสนิไหมทดแทนในป�อุบัตเิหต ุพ.ศ. 2549 และก�อนหน�าน�บ้รษัิทถอืว�าการเรยีกร�องค�าสินไหม

                     ทดแทนนั้นได�ถึงระดับค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ�แล�ว ดังนั้นจึงไม�ได�คาดว�าจะมีสํารองค�าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน

                     แต�ยังไม�ได�รับรายงานเพิ�มเติมจากการเรียกค�าสินไหมทดแทนเหล�านั้น

19.  เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ
      เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

หน�วย : บาท

เงินถือไว�จากการประกันภัยต�อ

เงินค�างจ�ายเกี่ยวกับการประกันภัยต�อ

รวมเจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ  

2563 2562

295,890,034

281,915,843

577,805,877

258,168,378

356,715,609

614,883,987
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20.  หน้ีสินตามสัญญาเช่า
      หน�ส้นิตามสญัญาเช�า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบด�วย

21.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
      การเปลีย่นแปลงในมลูค�าป�จจบัุนของภาระผกูพันผลประโยชน�ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562

      มีดงัน�้

หน�วย : บาท

การวิเคราะห�ตามการครบกําหนด :

   ป�ที่ 1

   ป�ที่ 2

   ป�ที่ 3

   ป�ที่ 4

   ป�ที่ 5

   ถัดจากป�ที่ 5

รวม

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

รวม

2563

17,000,431 

12,850,602 

7,608,510 

4,628,841 

2,869,066 

6,094,270 

51,051,720 

(8,044,232)

43,007,488 

หน�วย : บาท

มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันต�นป�

ต�นทุนบริการป�ป�จจุบัน  

ต�นทุนบริการในอดีต 

ต�นทุนดอกเบี้ย

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�

   ประกันภัย

   - จากการเปลี่ยนแปลงข�อสมมติด�านประชากรศาสตร�

   - จากการเปลี่ยนแปลงข�อสมมติทางการเงิน

   - จากการปรับปรุงประสบการณ�

ผลประโยชน�ที่จ�ายระหว�างป�

มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันปลายป�  

2563 2562

111,123,277 

13,785,378 

-      

2,056,393 

5,786,060 

(3,526,439)

(1,244,448)

(4,789,733)

123,190,488 

76,320,582 

7,392,906 

22,945,998 

2,961,360 

7,425,213 

10,235,006 

(5,781,119)

(10,376,669)

111,123,277 

108



      บริษัทคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงาน ซึ�งคํานวณโดยผู�เช่ียวชาญด�านคณิตศาสตร�ประกันภัย
      โดยใช�วธิคีดิลดแต�ละหน�วยที่ประมาณไว� โดยสมมติฐานประกอบด�วย

      การวิเคราะห�ข�อสมมติฐานทางการเงินท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบเพิ�มขึ้น (ลดลง) ต�อมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

      ผลประโยชน�

      การวิเคราะห�ความอ�อนไหวข�างต�นอาจไม�ได�แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน เน��องจาก

      เป�นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข�อสมมติฐานต�าง ๆ จะเกิดขึ้นแยกต�างหากจากข�อสมมติฐานอื่นซึ�งอาจมีความสัมพันธ�กัน

      นอกจากน�้ในการแสดงการวิเคราะห�ความอ�อนไหวข�างต�น มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะ

      เวลารายงาน คํานวณโดยใช�วิธีคิดลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) ซึ�งเป�นวิธีเดียวกันกับการ

      คํานวณหน�้สินภาระผูกพันผลประโยชน�ของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

หน�วย : บาท

ข�อสมมติฐานทางการเงิน

   อัตราคิดลด 

     เพิ�มขึ้นร�อยละ 1

     ลดลงร�อยละ 1

   อัตราการเพิ�มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว�

     เพิ�มขึ้นร�อยละ 1

     ลดลงร�อยละ 1

ข�อสมมติฐานด�านประชากรศาสตร�

   อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 

     เพิ�มขึ้นร�อยละ 10

     ลดลงร�อยละ 10  

2563 2562

(12,960,835)

15,519,054 

14,147,913 

(12,150,781)

(3,985,573)

4,261,251 

(11,628,057)

13,915,396 

12,655,909 

(10,881,124)

(4,053,108)

4,369,438 

ข�อสมมติฐานทางการเงิน

   อัตราคิดลด (ร�อยละต�อป�)

   อัตราการเพิ�มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว� (ร�อยละต�อป�) 

ข�อสมมติฐานด�านประชากรศาสตร�

   อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร�อยละต�อป�)

   อายุเกษียณ (ป�)

   อัตรามรณะ

 

2563 2562

1.76

5.00 - 6.00

0 - 12

60

ตารางมรณะไทย

ป� 2560

1.89

5.30 - 6.40

0 - 14

60

ตารางมรณะไทย

ป� 2560
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หน�วย : บาท

เจ�าหน�้ค�าเสียหาย

ค�านายหน�าจากการรับประกันภัยโดยตรงค�างจ�าย

ค�านายหน�าจากการรับประกันภัยต�อรับล�วงหน�า

เจ�าหน�้อื่น

เงินรอตัดบัญชีค�าเบี้ยประกันภัยค�างรับ

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

อื่น ๆ

รวมหน�้สินอื่น  

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

ณ วันที่
1 มกราคม

2562
“ปรับปรุงใหม�”

1,656

65,435,272

79,284,127

35,455,919

8,057,069

162,201,148

152,782,554

58,270,267

561,488,012

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563

-      

49,359,745

74,423,090

35,911,646

11,771,165

145,154,117

191,195,980

58,933,456

566,749,199

12,648,979

55,793,611

88,487,444

37,587,508

17,280,931

161,703,362

159,029,873

41,595,449

574,127,157

หน�วย : บาท

  ภายใน 1 ป�

  มากกว�า 1 ป� - 5 ป�

  เกินกว�า 5 ป�

    รวม  

2563 2562

2,966,219

32,231,186

87,993,083

123,190,488

6,949,706

26,056,111

78,117,460

111,123,277

      การวิเคราะห�การครบกําหนดของการจ�ายชําระผลประโยชน�ของภาระผูกพันผลประโยชน�ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันท่ี

      31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังน�้

22.  หน้ีสินอ่ืน
      หน�ส้นิอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ประกอบด�วย

23.  ทุนสํารองตามกฎหมาย
      ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษัิทต�องจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํป�ส�วนหนึ�งไว�เป�นทุนสาํรองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 

      ของกําไรสุทธิสําหรับป� หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน�้จะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุน

      จดทะเบียนทุนสํารองน�้จะนํามาจัดสรรจ�ายเป�นเงินป�นผลไม�ได� และในป�จจุบันบริษัทได�จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว�ครบถ�วนแล�ว

24.  การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน
      การจาํแนกส�วนงานทางธรุกจิได�จดัทําขึน้ตามเกณฑ�ท่ีใช�ในการจดัทํารายงานภายในท่ีเสนอต�อผู�บรหิารของบรษัิท ผลการดําเนนิงาน

      จําแนกตามส�วนงานทางธุรกิจท่ีนําเสนอต�อผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานเพ่ือใช�ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

      ทรพัยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนงานดําเนินงานมีการวัดค�าที่เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

      บริษัทมี 5 ส�วนงานท่ีรายงาน ซึ�งแบ�งตามประเภทการรับประกันภัยท่ีสําคัญของบริษัทได�แก� ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล

      และขนส�ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

      บริษัทดําเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท�านั้น ดังนั้น จึงไม�มีการแสดงข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงานทาง

      ภูมิศาสตร�

      สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไม�มีรายได�จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ�งท่ีมี

      จํานวนเงินตั้งแต�ร�อยละ 10 ขึ้นไปของรายได�รวม
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หน�วย : บาท

รายได�จากการรับประกันภัย

   เบี้ยประกันภัยรับ

   หัก  เบี้ยประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อ

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

   บวก (หัก)  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

                 (เพิ�ม) ลดจากป�ก�อน

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจากการประกันต�อ

   รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   รวมรายได�จากการรับประกันภัย

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

   ค�าสินไหมทดแทน

   หัก ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   รวมค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

กําไรจากการรับประกันภัย

 

 

ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส�ง

ประกันภัยรถ

2563

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

197,481,553 

(75,170,509)

122,311,044 

(28,973,680)

93,337,364 

21,905,738 

115,243,102 

25,475,322 

(945,055)

38,713,049 

35,445,132 

98,688,448 

16,554,654 

128,942,064 

(100,922,708)

28,019,356 

1,324,337 

29,343,693 

19,548,500 

48,892,193 

26,200,529 

(14,707,324)

4,072,392 

8,867,383 

24,432,980 

24,459,213 

3,113,688,183 

(203,006,939)

2,910,681,244 

(19,146,712)

2,891,534,532 

127,751,878 

3,019,286,410 

1,744,507,737 

(112,069,423)

390,096,099 

597,138,113 

2,619,672,526 

399,613,884 

463,061,283 

(373,599,859)

89,461,424 

6,983,720 

96,445,144 

103,629,489 

200,074,633 

92,924,401 

(60,147,954)

54,823,758 

28,815,221 

116,415,426 

83,659,207 

1,541,988,075 

(1,327,998,494)

213,989,581 

(6,281,915)

207,707,666 

140,511,467 

348,219,133 

748,400,292 

(620,466,430)

61,513,509 

77,077,942 

266,525,313 

81,693,820 

5,445,161,158 

(2,080,698,509)

3,364,462,649 

(46,094,250)

3,318,368,399 

413,347,072 

3,731,715,471 

 

2,637,508,281 

(808,336,186)

549,218,807 

747,343,791 

3,125,734,693 

605,980,778 

หน�วย : บาท

รายได�จากการรับประกันภัย

   เบี้ยประกันภัยรับ

   หัก  เบี้ยประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อ

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

   บวก (หัก)  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

                 (เพิ�ม) ลดจากป�ก�อน

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจากการประกันต�อ

   รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   รวมรายได�จากการรับประกันภัย

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

   ค�าสินไหมทดแทน

   บวก (หัก) ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   รวมค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

 

 

ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส�ง

ประกันภัยรถ

2562

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

128,417,629 

(60,564,198)

67,853,431 

(3,920,317)

63,933,114 

13,090,091 

77,023,205 

11,847,958 

100,370 

29,140,699 

16,347,302 

57,436,329 

19,586,876 

111,378,146 

(78,779,239)

32,598,907 

(869,626)

31,729,281 

19,649,474 

51,378,755 

21,930,562 

(10,405,407)

4,494,959 

8,721,868 

24,741,982 

26,636,773 

3,204,777,699 

(313,874,486)

2,890,903,213 

(142,928,418)

2,747,974,795 

160,063,018 

2,908,037,813 

1,772,196,261 

(128,509,384)

384,775,803 

634,916,476 

2,663,379,156 

244,658,657 

247,062,614 

(139,595,688)

107,466,926 

5,575,409 

113,042,335 

35,494,498 

148,536,833 

131,324,368 

(77,949,915)

31,476,573 

27,185,085 

112,036,111 

36,500,722 

1,258,879,660 

(1,049,714,834)

209,164,826 

2,917,499 

212,082,325 

106,462,701 

318,545,026 

286,241,713 

67,593,334 

50,269,650 

65,803,448 

469,908,145 

(151,363,119)

4,950,515,748 

(1,642,528,445)

3,307,987,303 

(139,225,453)

3,168,761,850 

334,759,782 

3,503,521,632 

 

2,223,540,862 

(149,171,002)

500,157,684 

752,974,179 

3,327,501,723 

176,019,909 

      การรายงานข�อมูลตามประเภทการรับประกันภัย สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงดังต�อไปน�้ 

      บรษัิทไม�ได�แสดงสนิทรัพย�และหน�ส้นิของแต�ละส�วนงาน เน��องจากผู�มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุได�บรหิารสนิทรพัย�ของบรษัิทโดยภาพรวม

      ไม�ได�แยกเป�นรายส�วนงานดาํเนนิงาน
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หน�วย : บาท

ค�าใช�จ�ายพนักงาน

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ�

ค�าภาษีอากร

ค�าโฆษณาและค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมการขาย

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานอื่น

รวมค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน  

2563 2562

142,394,414

103,296,388

519,368

13,270,397

55,617,869

315,098,436

140,199,133

98,621,039

379,456

15,037,661

42,706,299

296,943,588

หน�วย : บาท

ค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมทดแทน

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ�

ค�าโฆษณาและค�าใช�จ�ายส�งเสริมการขาย

หน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

ค�าใช�จ�ายอื่น

รวมค�าใช�จ�าย  

2563 2562

1,672,664,607 

466,737,055 

549,218,807 

501,814,289 

180,990,737 

13,270,397 

(4,227,526)

58,121,170 

3,438,589,536 

1,924,684,089 

437,986,933 

500,157,684 

517,823,011 

185,670,179 

15,037,661 

(100,551,549)

44,355,713 

3,525,163,721 

25.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
      ค�าใช�จ�ายในการดาํเนนิงานสาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

26.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
      ค�าใช�จ�ายตามลักษณะสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

27.  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
      บริษัทและพนักงานของบริษัทได�ร�วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

      ซึ�งประกอบด�วยเงินท่ีพนักงานและบริษัทจ�ายสะสมเป�นรายเดือนในอัตราร�อยละ 3 ถึง 9 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน�้

      บรหิารโดยบรษัิทหลกัทรพัย�จดัการกองทุนไทยพาณชิย� จาํกดั และจะจ�ายให�พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว�าด�วย

      กองทนุของบริษัท ในระหว�างป� 2563 บริษัทได�จ�ายสมทบเข�ากองทุนเป�นจํานวน 15.93 ล�านบาท (ป� 2562: 15.05 ล�านบาท)
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หน�วย : บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

2563

938,239

กําไรสุทธิ (บาท)

จํานวนหุ�นสามัญ (หุ�น)

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท)  

2563 2562

386,199,921

50,000,000

7.72

247,773,708

50,000,000

4.96

หน�วย : บาท

รายการที่ต�องจัดประเภทรายการใหม�

   เข�าไปไว�ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค�า

   เงินลงทุนเผื่อขาย

ขาดทุนจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนที่วัดมูลค�า

   ยุติธรรมผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ต�องไม�จัดประเภทรายการใหม�

   เข�าไปไว�ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

   สําหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน

รวม

 

 

จํานวน
ก�อนภาษี

ผลประโยชน�
(ค�าใช�จ�าย)

ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

25622563

จํานวน
ก�อนภาษี

ผลประโยชน�
(ค�าใช�จ�าย)

ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

-      

(8,008,219)

(1,015,173)

(9,023,392)

-      

1,601,644

203,035

1,804,679

-      

(6,406,575)

(812,138)

(7,218,713)

(14,813,560)

-      

(11,879,100)

(26,692,660)

2,962,712

-      

2,375,820

5,338,532

(11,850,848)

-      

(9,503,280)

(21,354,128)

28.  ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
      ผลกระทบทางภาษีท่ีเกีย่วข�องกบัแต�ละองค�ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่สาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562

      สรุปได�ดังน�้

29.  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
      ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงดังน�้

30.  กําไรต่อหุ้น
      กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐานสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงดังน�้

31.  เงินปันผล

      31.1  เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นได�มีมติอนุมัติจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นจากผลการดําเนินงานสําหรับ

             ป� 2561 ในอัตราหุ�นละ 3.20 บาท รวมเป�นเงิน 160 ล�านบาท โดยได�จ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นแล�วในวันที่ 18 เมษายน 2562

      31.2  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมสามัญผู�ถอืหุ�นได�มมีตอินมัุตจิ�ายเงนิป�นผลให�แก�ผู�ถอืหุ�นจากผลการดาํเนนิงานสาํหรบั

             ป� 2562 ในอัตราหุ�นละ 3.20 บาท รวมเป�นเงิน 160 ล�านบาท โดยได�จ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นแล�วในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
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หน�วย : พันบาท

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

เบี้ยประกันภัยรับตรง

ดอกเบี้ยรับ

รายได�อื่น

ค�าสินไหมทดแทน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจากการ

   รับประกันภัยโดยตรง

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน                               

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน  

2563 2562

1,062,191

14,319

22,116

23,163

294,199

322,027

218,590

125,735

77,892

760

1,689

761,507

45,078

2,579

22,403

40,736

106,059

135,477

60,980

73,504

760

5,451

 

สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�

ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)

บรษัิท ปูนซีเมนต�ไทย จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทในเครือ

บริษัท สยามสินธร จํากัด

บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม�นท� จํากัด

บริษัท กลางคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ จํากัด

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ� จํากัด

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ�อาหาร จํากัด

กรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

กรรมการบางส�วนร�วมกัน

(ก�อนเดือนธันวาคม 2562)

กรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-

ธนาคาร

วัสดุก�อสร�าง

อสังหาริมทรัพย�

บริการ

ประกันภัย

การวิจัยและพัฒนา

เชิงทดลองด�านวิศวกรรม

และเทคโนโลยี อื่นๆ

การผลิตนํ้าผลไม�และนํ้าผัก

รายช่ือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน ลักษณะความสัมพันธ� ประเภทธุรกิจ

32.  รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
      สินทรัพย�หน�้สินรายได�และค�าใช�จ�ายส�วนหนึ�ง เป�นรายการท่ีเกิดกับกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันซึ�งเกี่ยวข�องกันโดยการถือหุ�นหรือการมี

      ผู�ถือหุ�นหรือกรรมการบางส�วนร�วมกัน ซึ�งฝ�ายบริหารเช่ือว�าบริษัทไม�มีอิทธิพลอย�างมีสาระสําคัญในกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันดังกล�าว

      ดังนั้นงบการเงินน�้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล�าว ซึ�งเป�นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว�ในสัญญาท่ีทําร�วมกัน และเป�นเงื่อนไข

      การค�าทั�วไปตามปกติทางธุรกิจ รายการดังกล�าวที่สําคัญมีดังน�้

      ลักษณะความสัมพันธ�ระหว�างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข�องกันมีดังน�้

      ในระหว�างป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน รายการ

      ธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าและเกณฑ�ตามท่ีตกลงกันระหว�างบริษัทและบุคคลหรือกิจการดังกล�าว ซึ�งเป�นไปตาม

      ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได�ดังน�้
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หน�วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย� - เงนิฝากสถาบันการเงนิท่ีครบกําหนดจ�ายคนืเกิน 3 เดอืน
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

เบี้ยประกันภัยค�างรับ
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

รายได�จากการลงทุนค�างรับ
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

สินทรัพย�สิทธิการใช�
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

สินทรัพย�อื่น - ลูกหน�้อื่น
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย - สํารองค�าสินไหมทดแทน
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จค�างจ�าย
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

หน�้สินตามสัญญาเช�า
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

หน�้สินอื่น - ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน  

2563 2562

209,639,893

1,118,422,236

104,900,439
3,156,762

71,001

12,857,393

33,012,715

263,786,479
855,455

10,700,943

12,456,911

5,445,817
17,628,440

100,401,659

1,117,451,300

67,470,069
15,691,616

173,789

-      

21,797,000

31,747,210
2,193,626

8,293,505

-      

2,866,763
17,041,959

 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 เบี้ยประกันภัยรับตรง
 ดอกเบี้ยรับ
 รายได�อื่น
 ค�าสินไหมทดแทน
 ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจากการรับประกันภัย
  โดยตรง
 ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย
 ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

อัตราค�าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจ
ร�อยละ 0.5 - 4.4 ต�อป� ตามที่สถาบันการเงินคิดให�กับลูกค�าทั�วไป
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจ
ตามอัตราตามปกติธุรกิจ
ตามประกาศนายทะเบียนเรื่องอัตราค�าจ�างหรือค�าบําเหน็จ สําหรับนายหน�า
 ประกันวินาศภัย
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจ
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจ

นโยบายการกําหนดราคา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทได�แสดงรายการสนิทรพัย�และหน�ส้นิท่ีมสีาระสาํคญัท่ีเกีย่วข�องกบับรษัิทท่ีเกีย่วข�องกนั

ดังน�้
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หน�วย : บาท

ผลประโยชน�ระยะสั้น

ผลประโยชน�หลังออกจากงาน

ค�าตอบแทนกรรมการ

รวมค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารสําคัญ  

2563 2562

37,492,524

1,597,609

9,745,927

48,836,060

36,386,251

1,863,261

9,839,730

48,089,242

หน�วย : บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย�ที่มีภาระผูกพันที่วางไว�กับ

   สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

      หลักทรัพย�ประกันวางไว�กับนายทะเบียน

         หลักทรัพย�พันธบัตรรัฐบาล

      หลักทรัพย�ที่จัดสรรไว�เป�นเงินสํารองวางไว�กับนายทะเบียน

         หลักทรัพย�พันธบัตรรัฐบาล

   รวมหลักทรัพย�ประกันวางไว�กับนายทะเบียน  

2563 2562

14,000,000

355,053,346

369,053,346

14,000,000

355,141,038

369,141,038

หน�วย : บาท

เงินฝากธนาคารวางเป�นหลักทรัพย�คํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกัน

   ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อใช�ในการดําเนินงานปกติธุรกิจ

   ของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 5 และข�อ 37.3)

หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดจ�ายคืน

   เกิน 3 เดือนวางเป�นหลักทรัพย�ในการยื่นประกันกรณ�ที่ผู�เอาประกันที่เป�น

   ผู�ขับขี่รถยนต�ตกเป�นผู�ต�องหา (ดูหมายเหตุข�อ 10 และข�อ 37.3)

หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใช�เป�นหลักประกัน - หนังสือคํ้าประกัน

   ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใช�การดําเนินงานตามปกติธุรกิจ

   ของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 10 และข�อ 37.3)

รวม  

2563 2562

393,225

2,220,636

50,284,077

52,897,938

393,225

3,250,000

40,253,564

43,896,789

33.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ
      ในระหว�างป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทมีค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนกังานท่ีให�แก�กรรมการและผู�บรหิารท่ีสาํคญั

      ดังต�อไปน�้

34.  หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กับนายทะเบียน
      ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวิสาหกจิบางส�วนของบรษัิทได�ถกูนาํไปวางไว�เป�นประกนั

      และทรัพย�สนิท่ีจดัสรรไว�เป�นเงนิสาํรองวางไว�กบันายทะเบียน (ดหูมายเหตขุ�อ 10) เพ่ือให�เป�นไปตามพระราชบัญญัตปิระกนัวนิาศภยั

      และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส�งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง อตัรา หลกัเกณฑ� และวธิกีารวางเงนิสาํรอง

      สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ตกเป�นรายได�ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ดังน�้

35.  ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีข้อจํากัดและภาระผูกพัน
      บริษัทได�วางเงินฝากธนาคารและสินทรัพย�ลงทุนบางส�วนไว�เป�นหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังน�้
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หน�วย : บาท

ค�าเช�าจากสัญญาเช�าดําเนินงาน  

2562

44,690,662

2563

28,557,487

หน�วย : บาท

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต�นป�

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป�

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป�  

2563 2562

106,004,536

13,455,750

119,460,286

93,750,703

12,253,833

106,004,536

หน�วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อื่น ๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กิจการที่เกี่ยวข�องกัน

อื่น ๆ 

 

-       

-       

8,183,734

-      

8,183,734

17,548,650

17,548,650

19,391,494

52,620,937

72,012,431 

รวมจํานวนเงิน
ที่ต�องจ�ายตาม

อายุสัญญาเช�าที่เหลือ
ประเภท มากกว�า 5 ป�ไม�เกิน 1 ป� เกิน 1 ป�

แต� ไม�เกิน 5 ป�

11,248,274

11,248,274

2,849,904

   31,155,276

34,005,180

6,300,376

6,300,376

8,357,856

21,465,661

29,823,517

ระยะเวลาที่เหลืออยู�

  

36.  เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
      บริษัทมีเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ดังน�้

37.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหน้าและภาระผูกพัน
      37.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร�

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ภาระผกูพันเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร�จาํนวน 4.15 ล�านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

             รายจ�ายฝ�ายทุนและโปรแกรมคอมพิวเตอร� จํานวน 0.14 ล�านบาท และ 4.74 ล�านบาท ตามลําดับ)

      37.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช�าดําเนินงาน

    บริษัทได�ทําสญัญาเช�าท่ีเกีย่วข�องกบัการเช�าอุปกรณ�ท่ีมีมูลค�าตํา่และบรกิารอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข�อง อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดย

    ประมาณ 1 ป� ถึง 5 ป�

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ�ายค�าเช�าและค�าบริการตามสัญญาดังกล�าวดังน�้

    สาํหรบัป�สิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทบันทึกรบัรู�ค�าเช�าท่ีเกดิขึน้จากสญัญาเช�าดาํเนนิงานเป�นค�าใช�จ�าย

    ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังน�้

      37.3  หนังสือคํ้าประกัน

             (1)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได�นําเงินฝากธนาคารจํานวน 0.39 ล�านบาท ไปเป�นหลักทรัพย�เพ่ือ

                  ค้ําประกนัการออกหนงัสอืคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบรษัิทเพ่ือใช�ในการดําเนนิงานตามปกตธุิรกจิของบรษัิท

                  (ดูหมายเหตุข�อ 5 และข�อ 35)
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             (2)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทได�นาํหลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวสิาหกจิและเงนิฝากสถาบันการเงนิท่ีครบ

                  กําหนดจ�ายคืนเกิน 3 เดือนธนาคารจํานวน 2.22 ล�านบาท และ 3.25 ล�านบาท ตามลําดับ ไปวางเป�นหลักทรัพย�

                  คํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพ่ือใช�ในการย่ืนประกันกรณ�ท่ีผู�เอาประกันท่ี

                  เป�นผู�ขับขี่รถยนต�ตกเป�นผู�ต�องหา (ดูหมายเหตุข�อ 10 และข�อ 35)

             (3)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวิสาหกจิ จาํนวน 50.28 ล�านบาท และ 40.25 ล�านบาท

                  ตามลาํดับ ได�ถกูนาํไปวางเป�นหลกัทรพัย�คํา้ประกนัการออกหนงัสอืคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบรษัิท เพ่ือ

                  ใช�ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 10 และข�อ 35)

      37.4  คดีฟ�องร�อง

             (1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทมีคดถีกูฟ�องร�องเรยีกค�าเสยีหายจาํนวนประมาณ 107.93 ล�านบาท และ

                  116.65 ล�านบาท ตามลําดับ จากการเป�นผู�รับประกันภัย ดังน�้

                  (1.1)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คดีฟ�องร�องจํานวน 0.11 ล�านบาท อยู�ในระหว�างการพิจารณาพิพากษาของศาล

                        ฎีกาซึ�งบริษัทได�พิจารณาและบันทึกสํารองค�าสินไหมทดแทนตามสัดส�วนของบริษัทหลังจากหักเงินสํารอง

                        ค�าสินไหมทดแทนส�วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต�อท่ีเกี่ยวข�องสําหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเต็มจํานวน

                        ดังกล�าวแล�ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม�มี)

                  (1.2)  คดีฟ�องร�องจํานวน 107.93 ล�านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562: จํานวน 116.54 ล�านบาท) อยู�ในระหว�าง

                        การพิจารณาพิพากษาของศาลช้ันต�นและศาลอุทรณ� ซึ�งบริษัทได�พิจารณาและบันทึกสํารองค�าสินไหมทดแทน

                        ตามสัดส�วนของบริษัทหลังจากหักเงินสํารอง ค�าสินไหมทดแทนส�วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต�อที่เกี่ยวข�อง

                        สําหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเป�นจํานวน 8.58 ล�านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562: จํานวน 26.27

                        ล�านบาท) ซึ�งผลของการพิจารณาคดีดังกล�าวยังไม�สิ้นสุดและฝ�ายบริหารได�พิจารณาแล�วเห็นว�าเพียงพอ

             (2)  เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2553 บรษัิทมีคดีถกูฟ�องร�องค�าเสยีหายจากเหตุการณ�ไฟไหม�อันเน��องจากการก�อความไม�สงบ

                  ของผู�ชุมนมุทางการเมือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทบันทึกสาํรองค�าสนิไหมทดแทนจากคดคีวามดงักล�าว

                  จํานวน 1,693.02 ล�านบาท พร�อมดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวข�องจํานวน 816.98 ล�านบาท และค�าเสียหายเชิงลงโทษพร�อม

                  ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข�องอีกจํานวน 387.24 บาท รวมทั้งสิ้น 2,897.24 ล�านบาท

                  ในระหว�างป� 2562 ศาลฎีกามีคําพิพากษาคดีความบางส�วนให�บริษัทจ�ายค�าสินไหมทดแทนพร�อมดอกเบ้ียให�แก�

                  ผู �เอาประกันภัยในเดือนมีนาคม 2562 จํานวน 37.74 ล�านบาทพร�อมดอกเบ้ียจํานวน 12.07 ล�านบาท และ

                  เดอืนพฤษภาคม 2562 จาํนวน 12.32 ล�านบาทพร�อมดอกเบ้ียจาํนวน 3.67 ล�านบาท ต�อมาในเดือนพฤศจกิายน 2562

                  บริษัทและผู�เอาประกันภัยสามารถตกลงค�าสินไหมทดแทนสําหรับคดีความดังกล�าว โดยบริษัทจ�ายค�าสินไหมทดแทน

                  ให�แก�ผู�เอาประกนัภยัจากคดีความดงักล�าวจาํนวน 1,642.96 ล�านบาท พร�อมดอกเบ้ียท่ีเกีย่วข�องจาํนวน 968.94 ล�านบาท

                  รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,611.90 ล�านบาท ดังนั้นคดีดังกล�าวที่อยู�ในระหว�างการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาเป�นที่ยุติ

38.  การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
      วตัถปุระสงค�ในการบรหิารจดัการทุนของบรษัิท คอื การดํารงไว�ซึ�งความสามารถในการดาํเนนิงานอย�างต�อเน��อง เพ่ือให�ผลตอบแทน

      ต�อผู�ถือหุ�นและผู�ท่ีเกี่ยวข�อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร�างทางการเงินและการดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให�เป�นไปตาม

      ข�อกําหนดของ คปภ.

39.  ความเส่ียงของบริษัทประกันวินาศภัย
      39.1  ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

             ความเสีย่งจากการรบัประกนัภยั หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกดิจากความผนัผวนของความถี ่ความรนุแรง และเวลาท่ีเกดิความ

             เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากข�อสมมติฐานท่ีใช�ในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยการคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณา

             รับประกันภัย
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หน�วย : พันบาท

อัคคีภัย

ทางทะเลและขนส�ง

รถยนต�

อุบัติเหตุส�วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด

รวม

 

 

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

2563
สํารองเบี้ยประกันภัย

2562
สํารองเบี้ยประกันภัย

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

106,232

27,693

1,564,750

126,979

660,101

2,485,755

(27,026)

(15,669)

(91,957)

(73,635)

(559,038)

(767,325)

79,206

12,024

1,472,793

53,344

101,063

1,718,430

71,680

27,287

1,598,354

101,501

558,574

2,357,396

(21,448)

(13,938)

(144,708)

(41,174)

(463,792)

(685,060)

50,232

13,349

1,453,646

60,327

94,782

1,672,336

หน�วย : พันบาท

อัคคีภัย

ทางทะเลและขนส�ง

รถยนต�

อุบัติเหตุส�วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด

รวม

 

 

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

2563
สํารองค�าสินไหมทดแทน

2562
สํารองค�าสินไหมทดแทน

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

7,583

39,677

668,019

53,473

635,550

1,404,302

(1,009)

(29,360)

(43,122)

(34,379)

(558,999)

(666,869)

6,574

10,317

624,897

19,094

76,551

737,433

5,034

33,661

685,855

34,607

437,022

1,196,179

(879)

(23,530)

(47,274)

(19,373)

(333,631)

(424,687)

4,155

10,131

638,581

15,234

103,391

771,492

      บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ดังน�้

      ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย�างสมํ่าเสมอโดยวิเคราะห�เปรียบเทียบข�อมูลผลการดําเนินงานและส�วนแบ�งการตลาดใน

      อตุสาหกรรมประกนัวินาศภยัทุกเดือน สาํรวจความต�องการของลกูค�าเพ่ือปรบัปรงุผลติภัณฑ�ประกนัภยัให�ตอบสนองต�อความต�องการ

      ของลกูค�าและพัฒนาความสามารถในการแข�งขนัในอุตสาหกรรมให�สงูขึน้ อกีท้ังมุ�งเน�นให�ความสาํคญัในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

      มาใช�ในการเพิ�มประสิทธิภาพในการให�บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ�ประกันภัย

      กาํหนดนโยบายการรบัประกนัภยัท่ีชัดเจนมากข้ึน ครอบคลมุทุกประเภทภยัท่ีบริษัทสามารถให�ความคุ�มครองได� ทบทวนสดัส�วนการ

      รับประกันภัยของแต�ละประเภทภัยท่ีบริษัทสามารถรับได�อย�างรอบคอบมากข้ึนโดยพิจารณาจากอัตราส�วนค�าสินไหมทดแทนของ

      บริษัทเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยอย�างเหมาะสมโดยอ�างอิงอัตราเบ้ียประกันภัยตามท่ีสํานักงาน คปภ.

      กาํหนดและรบัประกันภยัโดยคํานงึถงึความสามารถในการรบัความเสีย่งภยัและการโอนความเสีย่งภยัในรปูแบบต�าง ๆ ให�เหมาะสม

      กับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและประเภทความเสี่ยงของบริษัทท้ังยังกําหนดขีดจํากัดความเสี่ยงท่ียอมรับได�ตามประเภท

      การประกันภัยด�วย

      รายละเอียดของหน�้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามประเภทการรับประกันภัยมีดังน�้

      การทดสอบความอ�อนไหวเป�นการวิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีหน�้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ�มขึ้นหรือลดลงเน��องมาจากความผันผวน

      ของข�อสมมติฐานท่ีใช�ในการคํานวณ ซึ�งจะกระทบต�อภาระผูกพันด�านสินไหมทดแทนท้ังก�อนการรับประกันภัยต�อ และหลังการรับ

      ประกนัภยัต�อ โดยความเสีย่งอาจเกดิจากความถีแ่ละความรนุแรงท่ีเกดิความเสยีหาย หรอื ค�าใช�จ�ายท่ีใช�ในการจดัการสนิไหมทดแทน

      ไม�เป�นไปตามที่คาดไว�

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 119



อัตราส�วนค�าสินไหม
   ทดแทนสัมบูรณ� 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

ป�จจัยพัฒนาการ
   ค�าสินไหมทดแทน 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

อัตราส�วนค�าใช�จ�ายในการ
   จัดการสินไหมทดแทนที่
   ไม�สามารถจัดสรรได�

ข�อสมมติฐาน
ที่เปลี่ยนแปลง

ก�อนการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ภาระผูกพันด�านสินไหมทดแทน

หน�วย : ล�านบาท
2563

หลังการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

กําไรก�อนภาษี
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ส�วนของเจ�าของ
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

+2%
(โดยการบวก)

-2%
(โดยการบวก)

+2%
(โดยการคูณ)

-2%
(โดยการคูณ)

+20%
(โดยการคูณ)

-20%
(โดยการคูณ)

121 

(117)

134 

(128)

4 

(4)

76 

(75)

99 

(94)

4 

(4)

(76)

75 

(99)

94 

(4)

4 

(61)

60 

(79)

75 

(3)

3 

อัตราส�วนค�าสินไหม
   ทดแทนสัมบูรณ� 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

ป�จจัยพัฒนาการ
   ค�าสินไหมทดแทน 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

อัตราส�วนค�าใช�จ�ายในการ
   จัดการสินไหมทดแทนที่
   ไม�สามารถจัดสรรได�

ข�อสมมติฐาน
ที่เปลี่ยนแปลง

ก�อนการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ภาระผูกพันด�านสินไหมทดแทน

หน�วย : ล�านบาท
2562

หลังการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

กําไรก�อนภาษี
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ส�วนของเจ�าของ
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

+2%
(โดยการบวก)

-2%
(โดยการบวก)

+2%
(โดยการคูณ)

-2%
(โดยการคูณ)

+20%
(โดยการคูณ)

-20%
(โดยการคูณ)

112 

(112)

131 

(127)

4 

(4)

72 

(72)

104 

(100)

4 

(4)

(72)

72 

(104)

100 

(4)

4 

(58)

58 

(83)

80 

(3)

3 

 

 

 

      ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงข�อสมมตฐิานท่ีสาํคัญต�อภาระผกูพันด�านสนิไหมทดแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดงัน�้

      นอกจากน�้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะดํารงอัตราส�วนความเพียงพอของเงินกองทุนให�สูงกว�าท่ีสํานักงาน คปภ. กําหนด ซึ�งในป�จจุบัน

      ได�กําหนดไว�ที่ร�อยละ 120
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      39.2  ความเสี่ยงทางการเงิน

             39.2.1   ความเสี่ยงด�านเครดิต

                      ความเสีย่งด�านเครดิต คือ ความเสีย่งท่ีบรษัิทอาจได�รบัความเสยีหายมาจากการท่ีคู�สญัญาของบรษัิทจะไม�สามารถ

                      ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว�ได� รวมถึงโอกาสที่คู�สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน�าเชื่อถือ

                      ความเสี่ยงด�านเครดิตจากการลงทุนในตราสารหน�้แล�วไม�ได�รับชําระเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียตามท่ีตราไว�บน

                      ตราสารหน� ้บรษัิทบรหิารความเสีย่งโดยมอบหมายให�ฝ�ายลงทุนจดัทําแผนการลงทุนประจาํป� เพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑ�

                      ในการเลอืกลงทุนในตราสารหน� ้ตราสารทุน และสนิทรพัย�อืน่ ๆ และหลกัเกณฑ�การกาํหนดผลขาดทุนสงูสดุท่ีบรษัิท

                      ยอมรับได� ท้ังน�้ แผนการลงทุนดังกล�าวต�องอยู�ในเกณฑ�ท่ีสามารถลงทุนได�ตามกรอบของสํานักงาน คปภ. และ

                      ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท

                      ความเสี่ยงด�านเครดิตจากเบ้ียประกันภัยค�างรับ สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ ลูกหน�้จากการประกันภัยต�อ

                      ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�และเงินให�กู�ยืมโดยมีทรัพย�สินจํานองเป�นประกัน บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยกําหนด

                      นโยบายและวธิกีารในการควบคุมวงเงนิสนิเชือ่ จดัสรรการประกนัภยัต�อไปยังบรษัิทผู�รบัประกนัภยัต�อ โดยพิจารณา

                      จากการจดัอันดับความน�าเชือ่ถอืของแต�ละบรษัิทรบัประกนัภยัต�อต�างประเทศ ท่ีระดบัไม�ตํา่กว�า A- และ พิจารณา

                      อัตราส�วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทท่ีรับประกันภัยต�อภายในประเทศ ติดตามสถานะการรับคืนค�า

                      สนิไหมทดแทนจากบรษัิทรบัประกนัภยัต�ออย�างสม่ําเสมอ และบรหิารจดัการการเอาประกนัภยัต�อให�มกีารกระจาย

                      ความเสี่ยงอย�างเหมาะสม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซึ�งเกิดจากเบ้ียประกันภัยค�างรับไม�มีสาระ

                      สาํคญั เน��องจากผู�เอาประกนัภยัของบรษัิทกระจายอยู�ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต�างกนัและภมิูภาคต�าง ๆ ในประเทศไทย

                      นอกจากน� ้บรษัิทได�กาํหนดแนวทางการปฏบัิติในการประเมินความเสีย่งด�านเครดิตของคู�สญัญา บรษัิทประกนัภยัต�อ

                      และผู�ออกตราสารหน� ้ท่ีอาจไม�สามารถปฏบิตัติามภาระท่ีตกลงกนัไว� รวมถงึโอกาสท่ีบรษัิทประกนัภยัต�อและผู�ออก

                      ตราสารหน�้จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด�านเครดิต

                      บรษัิทไม�คาดว�าจะมีความเสีย่งด�านเครดิตซึ�งเกดิข้ึนจากการให�กู�ยืมโดยมีทรพัย�สนิจาํนองเป�นประกนั เน��องจากบรษัิท

                      พิจารณาให�กู�ยืมแก�พนักงานของบริษัท โดยหลักทรัพย�ท่ีนํามาจํานองเป�นประกันหน�้มีมูลค�าเพียงพอท่ีบริษัทจะได�

                      รับชําระหน�้โดยสิ้นเชิง และสัดส�วนเงินให�กู�ยืมต�อมูลค�าหลักประกันจะเป�นไปตามข�อกําหนดของสํานักงาน คปภ.

                      ดังนัน้ บรษัิทจงึไม�คาดว�าจะได�รบัความเสยีหายท่ีเป�นสาระสาํคญัจากความเสีย่งด�านเครดติจาํนวนเงนิสงูสดุท่ีบรษัิท

                      อาจต�องสญูเสยีจากการให�สนิเช่ือคอืมูลค�าตามบัญชีของสนิทรพัย�ดังกล�าวหักด�วยค�าเผ่ือหน�ส้งสยัจะสญูตามท่ีแสดง

                      อยู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

             39.2.2   ความเสี่ยงด�านตลาด

                      ความเสี่ยงด�านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจได�รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย

                      อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย� ซึ�งส�งผลกระทบต�อฐานะการเงินของบริษัท

                      (1)  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

                           ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค�าของสินทรัพย�และหน�้สินจะเปลี่ยนแปลงไปเน��องจากการ

                           เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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หน�วย : บาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากธนาคารพาณิชย�

   ตราสารทุน

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ  

3,566,864

-      

340,240,814

-      

16,921,607

-      

519,183,448

666,868,979

155,933,473

76,416,492

1,404,302,141

577,805,877

354,532,615

2,267,041,117

1,091,881,726

2,023,289,394

16,921,607

5,622,816

519,183,448

666,868,979

155,933,473

76,416,492

 1,404,302,141

577,805,877 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวมอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

2563

-       

2,267,041,117

751,640,912

2,023,289,394

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

350,965,751

-      

-      

-      

-      

5,622,816

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย�ที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได�ดังน�้
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เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากธนาคารพาณิชย�

ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

หน�วย : บาท
2563

มากกว�า 5 ป� รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

-      

99,973,778

1,723,333,328

530,000,000

401,763,827

299,956,066

1,737,041,117

249,903,307

-      

2,267,041,117

751,640,912

2,023,289,394

2.33 - 5.90

1.76 - 5.04

0.30 - 1.50

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย�ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ

             วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม� (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�ถึงก�อน) ได�ดังน�้

หน�วย : บาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากธนาคารพาณิชย�

   ตราสารทุน/หน�วยลงทุน

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ  

3,961,776

-      

-      

-      

166,541,512

-      

638,610,309

424,687,314

171,398,838

79,878,651

1,196,178,997

614,883,987

172,996,080

2,267,394,605

777,000,000

1,899,651,300

166,541,512

6,523,201

638,610,309

424,687,314

171,398,838

79,878,651

1,196,178,997

614,883,987 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวมอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

2562

-       

2,267,394,605

777,000,000

1,899,651,300

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

169,034,304

-      

-      

-      

-      

6,523,201

-      

-      

-      

-      

-      

-      
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เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากธนาคารพาณิชย�

ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

หน�วย : บาท
2562

มากกว�า 5 ป� รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

-      

35,000,000

1,899,651,300

530,000,000

492,000,000

-      

1,737,394,605

250,000,000

-      

2,267,394,605

777,000,000

1,899,651,300

2.33 - 5.90

3.09 - 5.04

1.00 - 1.90

สกุลเงิน สินทรัพย�ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

(บาทต�อหน�วยเงินตราต�างประเทศ)(พัน)
2563

(พัน)
2562 2563 2562

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.0 2.0 29.8674 29.9767

  

             บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดนโยบายการลงทุน และแผนธุรกิจประจําป� เพ่ือให�สามารถป�องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะ

             เกิดขึ้นและทําให�ผลการดําเนินงานเป�นไปตามแผนและเป�าหมายที่วางไว�

             (2)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

                 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน��องกับการทําประกันภัยต�อกับบริษัทประกันวินาศภัย

                 ในต�างประเทศ ซึ�งบรษัิทไม�ได�ทําสญัญาซ้ือขายเงนิตราต�างประเทศล�วงหน�าเพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

                 ท่ีอาจเกดิข้ึน อย�างไรกต็าม บรษัิทพิจารณาแล�วเห็นว�ารายการดังกล�าวไม�มีผลกระทบท่ีมนียัสาํคัญต�องบการเงนิ

                 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัย�ท่ีเป�นสกลุเงนิตราต�างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั

                 ดังน�้

             (3)  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�

                 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ

                 ตราสารทุนที่อาจทําให�เกิดความผันผวนต�อรายได�หรือมูลค�าของสินทรัพย�ทางการเงิน

                 บรษัิทบรหิารความเสีย่งโดยกาํหนดหลกัเกณฑ�ในการพจิารณา คดัเลอืกผู�จดัการกองทุน หน�วยลงทุนและตราสารทุนอืน่

                 ท่ีจะลงทุน และเกณฑ�ในการกําหนดผลขาดทุนสูงสุดท่ีบริษัทจะยอมรับได� นอกจากน�้ ในการดําเนินการตามข้ันตอน

                 การขายหน�วยลงทุนและเงินลงทุนจะต�องได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนก�อน

                 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย�ซึ�งราคาจะเปลี่ยนแปลง

                 ไปตามภาวะตลาด

      39.3   ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง

             ความเสีย่งด�านสภาพคล�อง คือ ความเสีย่งท่ีบรษัิทจะไม�สามารถปฏิบัตติามภาระผกูพันได�เม่ือครบกาํหนด เน��องจากไม�สามารถ

             เปลีย่นสนิทรพัย�เป�นเงนิสดได� หรอืไม�สามารถจดัหาเงนิได�เพียงพอตามความต�องการในเวลาท่ีเหมาะสมหรอืสามารถหาเงนิ

             มาชําระได�แต�ด�วยต�นทุนท่ีสูงเกินกว�าระดับท่ียอมรับได� ซึ�งอาจส�งผลกระทบต�อรายได�และเงินกองทุนของบริษัทและอาจทํา

             ให�เกิดความเสียหายได�

             บริษัทได�บริหารความเสี่ยงด�านสภาพคล�องโดยการลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีมีสภาพคล�องท่ีสอดคล�องกับลักษณะของหน�้สิน

             และภาระผกูพันของบรษัิทอย�างเหมาะสม และจดัให�มสีนิทรพัย�ท่ีมีสภาพคล�องเพียงพอในกรณ�ท่ีมีความจาํเป�นต�องใช�เงนิสด

             มีการติดตามและวัดผลปริมาณสินทรัพย�ท่ีมีสภาพคล�องทุกเดือน นอกจากน�้ บริษัทยังเน�นให�มีการดํารงฐานะสภาพคล�อง

             ในระดับที่สูงกว�าข�อกําหนดของสํานักงาน คปภ.
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หน�วย : พันบาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ

  
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

2563

มากกว�า 5 ป� ไม�มีกําหนด รวม

354,533

340,241

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

1,823,307

10

519,183

666,869

155,933

-    

1,404,302

577,806

-    

1,231,720

2,538

-    

-    

-    

76,416

-    

-    

-    

1,986,944

3,075

-    

-    

-    

-    

-    

-    

  -   

16,922

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

354,533

5,399,134

5,623

519,183

666,869

155,933

76,416

1,404,302

577,806

หน�วย : พันบาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ

  
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

2562

มากกว�า 5 ป� ไม�มีกําหนด รวม

172,996

159,304

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

1,934,651

-    

638,610

424,687

171,399

-    

992,829

614,884

-    

1,022,000

3,021

-    

-    

-    

79,879

203,350 

-    

-    

1,987,395

3,502

-    

-    

-    

-    

-    

-    

  -   

7,237

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

172,996

5,110,587

6,523

638,610

424,687

171,399

79,879

1,196,179

614,884

             สินทรัพย�และหน�้สินแยกตามวันท่ีครบกําหนดโดยนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ

             2562 มีดังน�้
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สินทรัพย�ทางการเงินที่วัดด�วยมูลค�ายุติธรรม

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุน

   ตราสารทุน

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   ตราสารทุน

สินทรัพย�ทางการเงินที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

ระดับ 1 ระดับ 2

หน�วย : พันบาท
2563

ระดับ 3 รวม
มูลค�า

ตามบัญชี

1

-      

-      

354,533

-      

 -      

2,023,622

-      

-     

340,241

-     

-     

2,741,435

778,999

-     

-     

-    

-    

16,921

-    

-    

-    

-    

 5,789

1

340,241

16,921

354,533

2,741,435

778,999

2,023,622

5,789

1

340,241

16,921

354,533

2,267,041

751,641

2,023,289

5,623

มูลค�ายุติธรรม

สินทรัพย�ทางการเงินที่วัดด�วยมูลค�ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค�า

   ตราสารทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย

   หน�วยลงทุน

สินทรัพย�ทางการเงินที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

   ตราสารหน�้

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

เงินลงทุนทั�วไป

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

ระดับ 1 ระดับ 2

หน�วย : พันบาท
2562

ระดับ 3 รวม
มูลค�า

ตามบัญชี

1

-      

172,996

-      

1,899,651

-      

-      

-     

159,304

-     

3,590,401

-     

-     

-     

-    

-    

-    

-    

-    

25,866

6,953

1

159,304

172,996

3,590,401

1,899,651

25,866

6,953

1

159,304

172,996

3,044,395

1,899,651

7,236

6,523

มูลค�ายุติธรรม

40.  มูลค่ายุติธรรม
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษัิทมีสนิทรพัย�ท่ีวดัมูลค�าด�วยมูลค�ายติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัช้ันของมลูค�ายุตธิรรม ดงัน�้
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สินทรัพย�ทางการเงิน

รายได�จากการลงทุนค�างรับ

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   เงินลงทุนทั�วไป

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

มูลค�า
ตามบัญชีเดิม

จากการ
จัดประเภท
รายการใหม�

จากการวัดมูลค�ารายการใหม�

หน�วย : บาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค�าตามบัญชี

ผ�านกําไร
หรือขาดทุน

ผ�านกําไร
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค�า
ตามบัญชีใหม�

19,527,628

159,304,418

7,235,910

6,519,192

192,587,148

(4,009)

7,235,910 

(7,235,910)

4,009 

-      

-

-

-

-

-

-     

18,629,207

-     

-     

18,629,207

19,523,619

185,169,535

-      

6,523,201

211,216,355

สินทรัพย�ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม�อยู�
  ในความต�องการของตลาด

ดอกเบี้ยค�างรับจากเงินให�กู�ยืม

หมายเหตุ

หน�วย : บาท

การจัด
ประเภทใหม�

การจัด
ประเภทเดิม

มูลค�า
ตามบัญชีเดิม
ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

มูลค�า
ตามบัญชีใหม�
ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

10

11

เงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรมผ�าน
  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  - ตราสารทุน    

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

เงินลงทุนทั�วไป  
 

รายได�จากการลงทุน
  ค�างรับ       

7,235,910

6,519,192

25,865,117

6,523,201

       บริษัทใช�เทคนิคการประมาณการมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ทางการเงิน ดังน�้

       (1)  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู�ในความต�องการของตลาด แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยการใช�ราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ

           สุดท�ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

       (2)  เงนิลงทุนในตราสารหน�ภ้าคเอกชนท่ีเป�นหน�วยลงทุนแสดงมูลค�ายุตธิรรมโดยการใช�มูลค�าสทุธ ิณ สิน้วนัทําการสดุท�ายของรอบ

           ระยะเวลารายงานของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน

       (3)  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม�อยู�ในความต�องการของตลาดคํานวณโดยประมาณจากมูลค�าป�จจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว�า

           จะได�รับคิดลดด�วยอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข�อง

       (4)  สินทรัพย�ทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได�แก� เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดแสดงมูลค�ายุติธรรมโดย

           ประมาณตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   

       (5)  เงนิลงทุนในหลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวสิาหกจิและตราสารหน�ภ้าคเอกชนคํานวณมูลค�ายุตธิรรมโดยใช�อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศ

           โดยสมาคมตลาดตราสารหน�้ไทย

       (6)  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยคํานวณจากมูลค�าทางบัญชีก�อนหัก

           ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

       (7)  มลูค�ายุตธิรรมของเงนิให�กู�ยมืโดยมีทรพัย�สนิจาํนองเป�นประกนัและอ่ืนๆประมาณจากมูลค�าป�จจบัุนของกระแสเงินสดคิดลดด�วย

           อัตราดอกเบี้ยตลาดป�จจุบันของเงินให�สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

           ในระหว�างป�ป�จจุบัน ไม�มีการโอนรายการระหว�างลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม

41.  การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเม่ือนําแนวปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับ
       ธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก 
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 ดอกเบี้ยค�างรับจากเงินให�กู�ยืม รายได�จากการลงทุนค�างรับ เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

รายการ รายการท่ีแสดงไว�เดิม รายการท่ีแสดงใหม�

4,009

จํานวนเงิน

หน�วย : บาท

42.  การจัดประเภทรายการใหม่
      รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได�มีการจัดประเภทรายการใหม�เพ่ือให�สอดคล�องกับการ

      แสดงรายการในงบการเงินป�ป�จจุบัน การจัดประเภทรายการดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อกําไรสุทธิ กําไรเบ็ดเสร็จรวมและส�วนของ

      เจ�าของตามที่ได�รายงานไว� การจัดประเภทรายการใหม� มีดังต�อไปน�้

43.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
      เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพันธ� 2564 คณะกรรมการบรษัิทได�มีมติเห็นชอบให�เสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถอืหุ�น ซึ�งจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน

      2564 เรือ่งการจ�ายเงนิป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นจากผลการดาํเนนิงานสาํหรบัป� 2563 ในอัตราหุ�นละ 5.50 บาท รวมเป�นเงนิ 275 ล�านบาท 

      โดยเงินป�นผลดังกล�าวจะจ�ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป�ผู�ถือหุ�นแล�ว

44.  การอนุมัติงบการเงิน
      งบการเงินน�้ได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ� 2564
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เลขทะเบียนบริษัท

วันเดือนปีท่ีก่อต้ัง

ทุนจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ท่ีต้ัง

หน่วยงานบริการลูกค้า

หน่วยงานบริการผู้ถือหุ้น

- 0107537002478 (เดิมเลขท่ี บมจ. 494)

- 17 มกราคม 2490

- 500 ล�านบาท (ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 50 ล�านหุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท)

- ประกันวินาศภัย

- 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง

  แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท�   : 0-2080-1599

  โทรสาร    : 0-2280-1670

  เว็บไซต�    : www.deves.co.th

- ฝ�ายบริการลูกค�า

  โทรศัพท�   : 0-2080-1599 (24 ชั�วโมง)

  โทรสาร    : 0-2280-1672

  สายด�วน   : 1291

  Line ID    : @devesinsurance

  Facebook  : devesinsurance 

  E-mail      : callcenter@deves.co.th

- สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค�กร

  โทรศัพท�    : 0-2080-1599 ต�อ 8201 และ 8208

  โทรสาร      : 0-2080-1670

  E-mail      : pr_deves@deves.co.th

รายงานประจําปี 2563  บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 129

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)



นายทะเบียนหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้สอบบัญชี

หรือ

หรือ

ท่ีปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท� 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

SET Contact Center 0-2009-9999

-ไม�มี-

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

นายวัลลภ วิไลวรวิทย�

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร� ชั้น 23-27 

11/1 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท� 0-2034-0000

โทรสาร 0-2034-0100

บริษัท สํานักกฎหมายประมวลชัย จํากัด

44 อาคารศรีจุลทรัพย� ชั้น 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1 

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท� 0-2219-2031-2

โทรสาร 0-2215-1238
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เชียงใหม่
418/12-13 ถ.เชียงใหม�-ลําปาง ต.หนองป�าครั�ง อ.เมือง             
จ.เชียงใหม� 50300
โทรศัพท� 0-5324-0181-3
โทรสาร 0-5324-0185
chiangmai@deves.co.th

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

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

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

 

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

อุดรธานี
111/4 ถ.ทหาร ต.หมากแข�ง อ.เมือง  
จ.อุดรธาน� 41000
โทรศัพท� 0-4234-0992-3 ต�อ 13
โทรสาร 0-4234-0994
udon@deves.co.th

ลําปาง
149-151 ถ.ไฮเวย�ลําปาง-งาว ต.สบตุ�ย อ.เมือง 
จ.ลําปาง 52100
โทรศัพท� 0-5435-2109, 0-5435-2244, 0-5422-7593-4 
โทรสาร 0-5435-2415
lampang@deves.co.th

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

เซ็นทรัล แอร์พอร์ตเชียงใหม่
ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม�แอร�พอร�ต 
เลขที่ 2 ถ.มหิดล 252-252/1 ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม� 50100
โทรศัพท� 0-83097-5041, 0-5327-2129 
centralchiangmai@deves.co.th

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

 มุกดาหาร
122/3 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท� 0-4263-2593-4 
โทรสาร  0-4263-2590
mukdahan@deves.co.th
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สํานักงานใหญ่ สาขา และ Deves Station 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



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

อยุธยา
165/18 หมู� 3 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท� 0-3532-9113
โทรสาร 0-3532-9113
ayutaya@deves.co.th

บุรีรัมย์
525/2 หมู�ที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย� 
จ.บุรีรัมย� 31000 
โทรศัพท� 0-4460-1014-15
โทรสาร 0-4460-1016
burirum@deves.co.th

ย่อยเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซ�า ขอนแก�น ชั้น 2 บูธเลขที่ K212 
เลขที่ 99,99/1 ถ.ศรีจันทร� ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000
โทรศัพท� 084-752-6616
centralkhonkaen@deves.co.th

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

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

นครสวรรค์
49/48 หมู� 5 ต.นครสวรรค�ตก อ.เมือง 
จ.นครสวรรค� 60000
โทรศัพท� 0-5633-0093-4, 084-388-0071
โทรสาร 0-5633-0095
nakhonsawan@deves.co.th

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

นครปฐม
1064/3 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร� อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท� 0-3421-0224-5, 0-3421-0291-2
โทรสาร 0-3428-0013
nkpthom@deves.co.th
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ซีคอน ศรีนครินทร์
ชั้น 3 ศูนย�การค�า ซีคอนสแควร� ห�องเลขที่ MK3/19   
เลขที่ 55 ถนนศรีนครินทร� แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท� 1291#5116, 0-2808-1316, 096-898-7895 
seacon_srinakarin@deves.co.th

สํานักงานใหญ่
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง 
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท� 0-2080-1599
www.deves.co.th, dvsins@deves.co.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ห�องเลขที่ BM-1-077
ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท� 1291#5106, 0-2080-1306, 083-097-5033 
Government@deves.co.th

 

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ชั้น 5 (ศูนย�บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ) หมายเลข SRS-509
เลขที่ 30/39-50 หมู� 2 ถนนงามวงศ�วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท� 1291#5100, 0-2080-1350, 083-097-5032 
Themall_ngam@deves.co.th

SME Bank 
อาคาร SME Bank ชั้น U เลขที่ 310  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� 1291#5104, 0-2080-1304, 083-097-5035 
Sme@deves.co.th

เดอะไนน์ พระราม9
ชั้น 1 หมายเลข TNC.F01.KK011/00 
เลขที่ 999,999/1-4 
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท� 1291#5112, 0-2080-1312, 083-097-5031 
Thenine_rama9@deves.co.th

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
182 หมู� 2 ต.หนองหงส� อ.ทุ�งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท� 0-7542-1271, 0-7542-1274  
โทรสาร 0-7542-1274
thungsong_minibr@deves.co.th

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

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

เกาะสมุย
10/79 หมู� 1 ตําบลแม�นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธาน� 84330
โทรศัพท� 0-7742-5347-8, 092-246-5783, 093-246-5793
โทรสาร 0-7742-5346
kohsamui@deves.co.th

กระบ่ี
299/1 หมู� 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท� 0-7570-0083, 064-180-1651
krabi@deves.co.th

สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 235/65-66 ม.4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร�ธาน� จ.สุราษฎร�ธาน� 84000
โทรศัพท� 0-7728-9486-7, 0-7722-4496 
โทรสาร 0-7728-9488
srthanee@deves.co.th

 

ชุมพร
252/6 หมู� 1 ต.วังไผ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท� 0-7750-2071-2
โทรสาร 0-7750-2073
chumphon@deves.co.th
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เซ็นทรัลเวิลด์ 
ชั้น 4 ห�อง K421/1 Zone Beacon  
เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดําริห� แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท� 1291#5110, 0-2080-1310, 064-001-1972 
Centralworld1@deves.co.th

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
อาคาร West ชั้น G ห�องเลขที่ 2120 
เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท� 1291#5101,5102,5013, 0-2080-1351, 
081-343-3010,064-001-1971,095-845-2748
Scbstation@deves.co.th, Scbstation2@deves.co.th,
Scbstation3@deves.co.th

เดอะ พาซิโอ (ลาดกระบัง)
ห�อง K 136 ชั้น 1 เลขที่ 318/5 ถนนลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท� 1291#5107, 0-2080-1307, 088-002-8540 
Paseo@deves.co.th

ซีคอน บางแค 
ชั้น B ห�องเลขที่ MKB/1-06, MKB/1-02 
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว�า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160  
โทรศัพท� 1291#5108, 0-2080-1308, 090-980-6682 
Seacon_bangkae@deves.co.th

เดอะมอลล์ บางกะปิ
ชั้น 3 ห�องเลขที่ RMU303
เลขที่ 3522 ถนนลาดพร�าว แขวงคลองจั�น
เขตบางกะป� กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท� 1291#5114, 0-2080-1314, 095-845-7675 
Themall_bangkapi@deves.co.th
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อาคาร 2
97 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

นับตั้งแตการกอตั้งในป 2490 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต

มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทฯ

มุงหวังผลสําเร็จที่ยั่งยืนเพื่ออยูเคียงคู และผูกพันเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยตลอดไป

สะทอนคํามั่นสัญญาขององคกรที่กําหนดไววา

“เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ”



 

@devesinsurance devesinsurance www.deves.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)                               
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย                               

  ถนนราชดําเนินกลาง                         
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร                   

กรุงเทพมหานคร 10200             
โทรศัพท์ : 1291       

E-mail : callcenter@deves.co.th




