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 Public Disclosure – รายปี [ 2 ] 

สว่นที ่2 รายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มลู 
 
 
 
1. ประวตัขิองบรษิทัฯ นโยบาย วตัถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนนิธุรกจิเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายในการประกอบธุรกจิตามที่ก าหนดไว ้รวมถงึแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิ รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่ส าคญั ช่องทางการตดิต่อกบั
บรษิทัฯ วธิกีารและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีกรอ้งพจิารณาและชดใชเ้งนิหรอืค่าสนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
 
1.1 ประวตับิรษิทัฯ 
 
 ก่อนหนา้ปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลังตอ้งรับภาระจ่ายค่าเบีย้ประกันภัย
องคก์ารตา่ง ๆ ของรัฐบาลใหแ้กบ่รษัิทประกันภัยปีหนึง่ ๆ เป็นจ านวนมาก ซึง่เป็นปัญหาทีค่วรจะไดรั้บ
การแกไ้ข โดยใหห้น่วยงานของรัฐบาลจัดตั ้งบริษัทประกันภัยขึน้มาเสียเอง ดังนั้น นายวจิิตร  
ลลุติานนท ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังในสมัยนัน้ จงึไดแ้จง้นโยบายพเิศษใหส้ านักงานทรัพยส์นิ
สว่นพระมหากษัตรยิจั์ดตัง้บรษัิทประกันภัยขึน้ โดยเจตนารมณ์ทีแ่จง้เป็นวัตถปุระสงคไ์วใ้นการประชมุ 
“คณะกรรมการทีป่รกึษาจัดระเบยีบทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ”์ ครัง้ที ่9/2489 วันที ่16 กันยายน 
2489 วา่ “เพือ่รัฐบาลจะไดป้ระกันภัยองคก์ารของรัฐบาลไวก้ับบรษัิทนี้ ซ ึง่เท่ากับเป็นสว่นหนึง่ของ
องคก์ารรัฐบาล ก็จะเป็นการชว่ยรายจา่ยของรัฐบาลไดอ้ยา่งมากสว่นหนึง่” 
 อกี 28 วันต่อมา เมือ่วันที ่14 ตุลาคม 2489 นายวจิติร ลุลติานนท ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลัง ไดเ้ป็นประธานทีป่ระชมุคณะกรรมการจัดตัง้บรษัิทประกันภัยตามนโยบายพเิศษทีไ่ดใ้หแ้ก่
ส านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิไ์วแ้ลว้ และใหก้ารรับรองชือ่บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด 
ตามทีน่ายปราโมทย ์พึง่สนุทร ผูอ้ านวยการส านักงานทรัพยส์นิฯ เป็นผูเ้สนอ 
 บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด เปิดด าเนนิการเมือ่วันที ่17 มกราคม 2490 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 40,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมีพนักงานเพยีง 5 
คน ท างานเป็นเสมอืนหน่วยงานสว่นหนึง่ของส านักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ณ อาคารเลขที ่
173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และไดย้า้ยจากส านักงานทรัพย์สนิส่วน
พระมหากษัตรยิม์าด าเนนิธรุกจิทีม่ั่นคงดว้ยหลักการ “คุม้ภัยดว้ยหลักฐาน บรกิารดว้ยไมตร”ี เมือ่วันที ่
30 พฤศจกิายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชด าเนนิกลาง กรงุเทพมหานคร 10200 
 นอกจากการประกันอัคคภัียทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ซึง่เป็นวัตถุประสงคข์องบรษัิทฯ ใน
ระยะแรก ๆ แลว้ บรษัิทฯ ยังไดข้ยายกจิการรับประกันภัยอัคคภีัยท่ัวไป รับประกันภัยทางทะเลและ
ขนสง่ในปี 2518 และขยายกจิการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึง่มแีบบกรมธรรมท์ีส่ามารถให ้
ความคุม้ครองอย่างกวา้งขวางแก่ทุกประเภทของภัย โดยในปี 2532 บรษัิทฯไดข้ยายกจิการรับ
ประกันภัยรถยนต ์ซึง่ถอืวา่บรษัิทฯใหบ้รกิารรับประกันภัยครอบคลมุครบทกุรปูแบบ 
 ดว้ยวสิยัทัศนข์องการเป็นบรษัิทประกันวนิาศภัยทีพ่รอ้มในดา้นคณุภาพของการใหบ้รกิารและมี
การบรหิารจัดการภายใตห้ลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีเป็นทีย่อมรับขององคก์รธรุกจิและสาธารณชน
ท่ัวไป บรษัิทฯ จงึไดพั้ฒนาระบบงานประกันภัยมาอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหทั้นต่อสภาพการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มทัง้เสรมิสรา้ง
ความมั่นคงและรากฐานทางเงนิของบรษัิทฯ ใหแ้ข็งแกรง่ตลอดทกุชว่งเวลาของการด าเนนิธรุกจิอย่าง
เหมาะสม ปัจจบุันบรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 50 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 การปรับลดมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้บรษัิทฯ จากเดมิหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท เป็นไป
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเงือ่นไขการด ารงสถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยที่บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตใิหเ้ขา้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเมือ่วันที่ 29 พฤศจกิายน 2533 และ
ภายหลังจากนัน้ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด เมือ่
วันที ่11 สงิหาคม 2537 เลขทะเบยีนบรษัิทที ่0107537002478 [เดมิเลขที ่บมจ. 494] อยา่งไรก็ด ี
ในปี 2550 ส านักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ซ ึง่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในขณะนั้น ไดเ้ริ่ม
ด าเนนิการซือ้หุน้บรษัิทฯ คนืจากผูถ้อืหุน้อืน่ [Tender Offer] เพือ่น าหุน้ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีน [Voluntary Delisting] และตอ่มาบรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตใิหเ้พกิถอนออกจากการเป็นบรษัิท
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2551 
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 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญอกีประการหนึง่ในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด 
[มหาชน] คือการปรับเปลีย่นภาพลักษณ์องคก์รใหม่ทัง้ภายในและภายนอก [Re-branding] ในปี 
2548 โดยมุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสภาพแวดลอ้มในการด าเนนิ
ธุรกจิ ปรับปรุงองค์กรใหม้ีประสทิธภิาพ สามารถรองรับการแข่งขันในตลาดรายย่อยไดอ้ย่างเต็ม
รูปแบบ และสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการประกันภัย พรอ้มทั้งก าหนดคุณลักษณะ 
[Brand Attributes] 4 ประการ คอื ลกูคา้คอืหัวใจ [Customer Centric], คงไวเ้กยีรตภิมู ิ[Dignified], 
รอบรูเ้ชีย่วชาญ [Masterly] และสบืสานความเชือ่มั่น [Assuring] 
 คณุลักษณะทัง้ 4 ประการขา้งตน้ เป็นแนวทางในการปลกูฝังและหลอ่หลอมใหบุ้คลากรทุกคน
ของบรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] มจีติส านกึและความรับผดิชอบ พรอ้มปฏบิัตหินา้ทีข่อง
ตนอยา่งดทีีส่ดุ ทัง้ในดา้นการด าเนนิธรุกจิหลักและการร่วมดแูลรับผดิชอบตอ่สังคม เพือ่บรรล ุ“พันธะ
สัญญา”[Brand Promise] ของบริษัทฯ ที่ก าหนดไวว้่า“Pride in Protection - เทเวศประกันภัย 
คุม้ครองเคยีงขา้งคณุ” 
 ตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] ยดึมั่นในแนวทางการ
บรหิารงานดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติโปร่งใส ต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น ตัง้มั่นในหลักธรรมาภบิาล มี
คุณธรรมจรยิธรรม และใหค้วามส าคัญต่อการดูแลสังคมและสิง่แวดลอ้มรอบขา้งใหไ้ดรั้บการพัฒนา
ปรับปรุงใหด้ีข ึน้ ดังนั้นผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน จงึไดม้ีความตระหนักถงึความส าคัญของการ
ด าเนนิธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของทุกฝ่าย บรษัิทฯ จงึมคีวาม
มุง่มั่นทีจ่ะธ ารงรักษาไวซ้ ึง่หลักการและแนวทางดังกลา่วตลอดไป 
 
1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิ 
 
 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] มีนโยบายการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรม ยดึมั่นในความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม ตามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
[Corporate Governance] มีจรรยาบรรณในการปฏิบัต ิต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสีย และ
ผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเป็นธรรม อกีทัง้ใหค้วามส าคัญตอ่การปรับเปลีย่นกลยทุธก์ารด าเนนิงานใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ความยั่งยนืขององคก์ร รวมถงึพัฒนากระบวนการด าเนนิงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ โดยผสานเทคโนโลยเีขา้กับทุกระบบงาน เพิม่ชอ่งทางตดิต่อสือ่สารใหก้ับ
ลกูคา้ผา่น Mobile Application, Line@ และเว็บไซต ์เพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุตามแนวทางระบบ
บรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 รวมถงึพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ความรอบรูเ้ชีย่วชาญ
ในงาน และสามารถแขง่ขนัในภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบุันได ้
 บรษัิทฯ ไดม้กีารก าหนดวสิัยทัศน์ [Vision] ในการด าเนนิธรุกจิดังนี้ “บรษิทัประกนัวนิาศภยั
ทีคุ่ณเลอืกใหค้วามไวว้างใจ ผูกพนัอย่างย ัง่ยนืดว้ยนวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภณัฑท์ี่
ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้” และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามปณธิานทีก่ าหนดไว ้บรษัิทฯ จงึ
ไดก้ าหนดพันธกจิ [Mission] ไวด้ังนี ้
 1. พัฒนาและธ ารงรักษาภาพลักษณ์องคก์รทีด่ ี
 2. บรหิารจัดการภายใตก้ารก ากับดแูลกจิการทีด่ ี
 3. ด าเนนิธรุกจิใหบ้รรลผุลประกอบการทีด่ ีเพือ่สรา้งผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
 4. พัฒนาระบบการใหบ้รกิารเพือ่บรรลคุวามพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคา้ 
 5. สง่เสรมิใหม้กีารจัดการทรัพยากรบคุคลทีด่ ี
 6. น าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาพัฒนาประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน และเพิม่ศักยภาพในการ
แขง่ขนั 
 ทัง้นี้เพือ่ใหบ้รรลพัุนธสัญญา [Brand Promise] ทีก่ าหนดไว ้การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ จงึ
มคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและสรา้ง
ความพงึพอใจแก่ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสยี และผูเ้กี่ยวขอ้ง บรษัิทฯ จงึไดพั้ฒนาระบบการ
ด าเนนิงานจนไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 จากบรษัิท ทูฟ 
นอรด์ [ประเทศไทย] จ ากัด ซึง่เป็นหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนที่มี
ภาระผูกพันที่จะตอ้งธ ารงค์รักษาไวซ้ ึง่ระบบบรหิารงานคุณภาพใหย้ั่งยืนตลอดไป บรษัิทฯ จงึได ้
ก าหนดนโยบายคณุภาพไวด้ังนี ้“มุง่ม ัน่พฒันาคณุภาพดว้ยนวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภณัฑ์
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้และพนัธมติรทางธุรกจิ” 



 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 4 ] 

สภาพแวดลอ้มในการด าเนนิธุรกจิ 
 การเตบิโตของธรุกจิประกนัวนิาศภัยไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิไทยและ
เศรษฐกจิโลก ท าใหบ้รษัิทตอ้งด าเนนินโยบายอยา่งระมัดระวงัทัง้ดา้นการรับประกันภัยและการลงทนุ 
โดยคาดการณ์วา่ประกันภัยรถยนต ์ ทรัพยส์นิ จะเจรญิเตบิโตชา้ลงตามสภาวเศรษฐกจิ  อยา่งไรก็ดี
คาดการณ์วา่ประกันภัยสขุภาพจะขยายตัวมากขึน้ เนือ่งจากความตระหนักทีเ่พิม่ข ึน้ของผูบ้รโิภค 
 
 กลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 
 บรษัิทฯ มุง่มั่นในการด าเนนิธรุกจิดว้ยความระมัดระวงัในเรือ่งความเสีย่งภัย และรักษาระดับการ
เตบิโตทีส่อดคลอ้งกับการด าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถงึมุง่เนน้การใหบ้รกิารทีด่ ี และมคีณุภาพ ตาม
มาตรฐานสากลระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 มกีารจัดท ากรมธรรมท์ีเ่หมาะสมกับความ
ตอ้งการของแตล่ะกลุม่ลกูคา้ ดว้ยอัตราเบีย้ประกันภัยทีเ่ป็นธรรมและสามารถแขง่ขนัได ้บรษัิทฯ จงึได ้
ก าหนดกลยทุธก์ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ไวด้ังนี้ 
 1. ปรับนโยบายการรับประกันภัย โดยเพิม่สัดสว่นการรับเสีย่งภัยไวเ้องส าหรับงานทีม่คีวาม
เสีย่งต ่า เพิม่ความสามารถของสัญญาประกันภัยต่อเพื่อรองรับงานที่มีขนาดใหญ่มากขึน้ พัฒนา
กระบวนการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน ควบคมุคา่ใชจ้่ายด าเนนิงานใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม 
และด าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชน 
 2. สรา้งก าไรจากการรับประกันภัยดว้ยการมุ่งเนน้การคัดเลอืกงานที่มคีุณภาพมากขึน้ เพื่อ
สรา้งผลก าไรอยูใ่นระดับสม า่เสมอ พัฒนาผลติภัณฑใ์หมแ่ละเพิม่ชอ่งทางการขยายธรุกจิใหม ่พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ด าเนนิงานขยายตลาดและสรา้งความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ 
 3. เพิม่เบีย้ประกันภัยรับใหอ้ยูใ่นระดับทีไ่มต่ า่กวา่การเจรญิเตบิโตของอตุสาหกรรมอยา่งมแีบบ
แผน โดยด าเนนิกจิกรรมทางการตลาด เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขัน และตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ในกลุม่ตา่ง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ 
 
1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 บรษัิทฯ ด าเนนิธุรกจิรับประกันวนิาศภัย ตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการ 
รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 รายไดห้ลักจากการประกอบธรุกจิ คอื เบีย้ประกันภัย บรษัิทฯ ไดน้ าไปลงทนุในสนิทรัพยล์งทนุ
ประเภทตา่ง ๆ เพือ่กอ่ใหเ้กดิรายไดใ้นรูปแบบอืน่ ๆ ภายใตข้อ้ก าหนดของส านักงาน คปภ. เชน่ การ
ใหกู้ย้มืเงนิ การลงทุนในหลักทรัพย ์ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ พันธบัตร หุน้กู ้การฝากเงนิในธนาคาร เป็นตน้ 
นอกจากนี้ยังรวมถงึการบรกิารดา้นสนิไหมทดแทนส าหรับผูเ้อาประกันภัยและผูรั้บผลประโยชน์ตาม
ขอ้ก าหนดเงือ่นไขในกรมธรรม ์
 
1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑ ์บรกิารทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้
ประกนัภยั แยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั  
 
 ผลติภัณฑห์ลักของบรษัิทฯ คอื ประกันภัยรถยนต ์โดยมสีดัสว่นการประกันภัยภาคสมัครใจมาก
ที่สุดคดิเป็นรอ้ยละ 46.04 ภาคบังคับรอ้ยละ 11.81 รองลงมาเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดรอ้ยละ 
36.92 การประกันภัยทางทะเลและขนสง่รอ้ยละ 2.40 และการประกันอัคคภีัยรอ้ยละ 2.83 ตามล าดับ  
ซึง่มรีายละเอยีดลักษณะผลติภัณฑ ์ดังนี ้
 การประกนัภยัรถยนต ์แบง่เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 1. การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ [Compulsory Third Party Insurance] เป็นการประกันภัย
รถยนตท์ีบ่ังคับใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองรถทุกคันตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายพระราชบัญญัตคิุม้ครอง
ผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยจะใหค้วามคุม้ครองตอ่การสญูเสยีชวีติ ร่างกาย หรอือนามัยของ
ผูป้ระสบภัยทัง้ที่เป็นบุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้ับขี ่เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าสนิไหม
ทดแทน แตจ่ะจ ากัดวงเงนิไมเ่กนิจากทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์
 2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ [Voluntary Motor Insurance] เป็นการประกันภัย
รถยนตท์ีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองรถทกุคันสมัครใจท าประกันภัยเอง โดยจะใหค้วามคุม้ครองตอ่ความ
เสียหายที่เกดิขึน้กับชวีติร่างกายหรืออนามัย และความเสียหายในทรัพย์สนิของผูป้ระสบภัยทัง้ 
บุคคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และผูข้ับขี ่โดยขอบเขตและวงเงนิในความคุม้ครองจะแตกต่างกันตาม
ประเภทของประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ การใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายของการประกันภัย
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รถยนตภ์าคสมัครใจ จะใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายสว่นทีเ่กนิวงเงนิความคุม้ครองของประกันภัย
รถยนตภ์าคบังคับ เพราะในบางกรณีทีเ่กดิอบุัตเิหตขุ ึน้จรงิ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้มากกวา่ทีก่รมธรรม์
ประกันภัยภาคบังคับจะรับผดิชอบไดต้ามเงือ่นไขท าใหค้วามเสยีหายสว่นทีเ่หลอืผูท้ าประกันภัยตอ้ง
รับผดิชอบเอง หากมกีารท าประกันภัยภาคสมัครใจไวก็้จะชว่ยลดความเสยีหายทางการเงนิทีจ่ะเกดิ
ขึน้กับผูท้ าประกันภัยและผูป้ระสบภัยตา่ง ๆ ได ้
  2.1 ประเภท 1 ใหค้วามคุม้ครองการเกดิภัยทกุชนดิ เชน่ ไฟไหม ้รถสญูหาย และรถชน 
โดยจะรับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่ชวีติ รา่งกาย และทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก ผูโ้ดยสาร ผู ้
เอาประกัน และตัวรถยนตค์ันทีเ่อาประกันภัย 
  2.2 ประเภท 2 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะภัย คือ ไฟไหม ้และรถสูญหาย โดยจะ
รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่ชวีติ ร่างกาย และทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก ผูโ้ดยสาร และตัว
รถยนตข์องผูเ้อาประกันในกรณีทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากภัยทีร่ะบขุา้งตน้  
  2.3 ประเภท 3 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วกับบคุคลภายนอก โดยจะรับผดิชอบ
ค่าเสยีหายที่เกดิขึน้ต่อชวีติ ร่างกาย และทรัพยส์นิของบุคคลภายนอก ผูโ้ดยสารแต่ไม่รวมความ
เสยีหายกับรถยนตค์ันทีเ่อาประกันภัย  
  2.4 ประเภท 4 ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก  
  2.5 ประเภทประกันภัยแบบคุม้ครองเฉพาะภัย [ประเภทพลัส] ใหค้วามคุม้ครองความ
เสยีหายในสว่นของรถยนตค์ันทีเ่อาประกันภัยจากรถชน เพิม่เตมิจากประเภทที ่2 และประเภทที ่3 
  2.6 ประเภทประกันภัยเทเวศคุม้กันใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายในสว่นของรถยนตท์ี่
เอาประกันภัยอันเกดิจากความประมาทของบคุคลภายนอก เพิม่เตมิจากประเภทที ่2 และประเภท 3 
 การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่คุม้ครองความสูญเสยีหรือ
เสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ทีเ่อาประกันภัย ซึง่อยูใ่นระหวา่งการขนสง่ ไมว่า่จะทางทะเล ทางบก 
และทางอากาศ รวมถงึคุม้ครองความสญูเสยีหรอืเสยีหายของตัวเรอืทีเ่อาประกันภัย ม ี4 ประเภทดังนี ้
 1. Marine Cargo Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
ทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ทีเ่อาประกันภัย ซึง่อยูร่ะหวา่งการขนสง่จากประเทศหนึง่ไปยังอกีประเทศหนึง่โดย
การขนสง่ทางทะเล ทางบก ทางอากาศ จากภัยตา่ง ๆ ทีคุ่ม้ครอง เชน่ เรอืจม รถคว า่ เครือ่งบนิตก 
 2. Marine Hull Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
โครงสรา้งตัวเรอื รวมถงึเครือ่งจักรและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ทีต่ดิตัง้ในเรอืทีเ่อาประกันภัย 
 3. Inland Cargo Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ
ทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ทีเ่อาประกันภัย ซึง่อยูใ่นระหวา่งการขนสง่ภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยการ
ขนสง่ทางน ้า ทางบก และทางอากาศ จากภัยตา่ง ๆ ทีคุ่ม้ครอง อาทเิชน่ เรอืจม รถคว า่ เครือ่งบนิตก 
 4. Carrier Liability Insurance กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายของ 
ผูข้นสง่เพือ่ความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่ของทีรั่บขน ซึง่เกดิขึน้ในระหวา่งการขนสง่จากทีห่นึง่ไปยัง
อกีทีห่นึง่โดยการขนสง่ทางน ้า ทางบก จากภัยตา่ง ๆ ทีคุ่ม้ครอง อาทเิชน่ เรอืจม รถคว า่ 
 การประกนัอคัคภียัส าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั กรมธรรมจ์ะใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายทีเ่กดิจาก 
 1. ไฟไหม ้
 2. ฟ้าผา่ [รวมถงึความเสยีหายตอ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าทีเ่กดิจากการลัดวงจรจาก
ฟ้าผา่] 
 3. ระเบดิ 
 4. ภัยจากการเฉี่ยวและหรอืการชนของยานพาหนะหรอืสตัวพ์าหนะ 
 5. ภัยจากอากาศยานและหรอืวตัถทุีต่กจากอากาศยาน 
 6. ภัยเนือ่งจากน ้า [ไมร่วมน ้าทว่ม] 
 7. ภัยธรรมชาต ิไดแ้ก ่ภัยจากลมพาย ุภัยจากน ้าท่วม ภัยจากแผน่ดนิไหว หรอืภเูขาไฟระเบดิ 
หรอืคลืน่ใตน้ ้า หรอืสนึาม ิและภัยจากลกูเห็บ 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : ประกนัภยัวศิวกรรม 
 1.การประกันงานตามสญัญา [Contract Works Insurance] ใหค้วามคุม้ครองตอ่ไปนี้ 
  หมวดที ่1 อาคารและงานวศิวกรรมโยธา และหมวดที ่2 งานตดิตัง้เครือ่งจักร คุม้ครอง
ทรัพยส์นิที่เอาประกันภัยทีไ่ดรั้บความสูญเสยีหรอืความเสยีหายโดยอุบัตเิหตุ หรือโดยมไิดมุ้่งหวัง 
ใด ๆ นอกเหนือจากทีไ่ดร้ะบยุกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง [Any Unforeseen or Accidental] เชน่ 
ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภัยระเบดิ ภัยจากการพังทลาย ภัยโจรกรรม รวมถงึภัยธรรมชาตติา่ง ๆ 
  หมวดที่ 3 ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก คุม้ครองการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนที ่
ผูเ้อาประกันภัยมคีวามรับผดิทางกฎหมายตอ่ความบาดเจ็บทางรา่งกายหรอืความเจ็บป่วยโดยอบุัตเิหตุ  
และความเสยีหายของทรัพยส์นิของบุคคลภายนอก ซึง่เกดิขึน้โดยมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกับการ
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ปฏบิัตงิานตามสัญญาว่าจา้งที่ไดอ้าประกันภัยไวน้ี้ และไดเ้กดิขึน้บนหรือในบริเวณ หรือบริเวณ
ใกลเ้คยีงกับสถานทีท่ างานตามสญัญาในระหวา่งระยะเวลาทีเ่อาประกัน 
 2.  การประกันภัยเครื่อง จักร [Machinery Breakdown Insurance]  ใหค้วามคุ ม้ครอง 
ตอ่เครือ่งจักรจากการสญูเสยีหรอืความเสยีหายอันเกดิขึน้โดยฉับพลัน และไมอ่าจคาดการณ์ลว่งหนา้
ตอ่เครือ่งจักรทีต่ัง้อยูใ่นสถานทีซ่ ึง่ไดร้ะบไุวใ้นตารางแหง่กรมธรรมป์ระกันภัย อันเนื่องมาจากการหลอ่
และการใชว้ัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผดิพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความ
บกพร่องจากโรงงานซอ่มหรอืจากการตดิตัง้ ดา้นการฝีมอื การขาดความช านาญ หรอืเนื่องมาจากเหตุ
แหง่ความสะเพร่า การกลั่นแกลง้ การขาดน ้าในหมอ้น ้า การระเบดิในทางฟิสกิส ์การแยกจากกันดว้ย
ก าลังเหวีย่งจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึง่มไิดร้ะบุยกเวน้ไวโ้ดยเฉพาะใน
กรมธรรมป์ระกันภัย 
 3. การประกันภัยหมอ้ก าเนดิไอน ้า [Boiler Insurance] 
  3.1 ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายของทรัพยส์นิผูเ้อาประกันภัย อันเนื่องมาจากการ
ระเบดิ การยุบแฟบ ท่ังนี้อยู่ใตเ้งือ่นไข ขอ้บังคับ ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกันภัยหมอ้ก าเนดิไอน ้า
และถังไอความดัน 
  3.2 ความรับผดิตามกฎหมายส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ขา้งเคียงของผูเ้อาประกันภัย รวมถึงทรัพย์ส ินและความบาดเจ็บ หรือการสูญเสียชีว ิตของ
บคุคลภายนอก 
 4.  การประกันภัยเครื่อง จักรและอุปกรณ์ที่ใช ใ้นการก่อสร า้ง [Contractors Plant & 
Machinery] คุม้ครองความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิทีเ่อาประกันภัย [หรอืสว่นหนึง่สว่น
ใด] ดังระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกันภัยซึง่ตัง้อยูภ่ายในสถานทีห่รอืภายในอาณาเขตทีร่ะบไุว ้ไดรั้บ
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทางกายภายถงึขนาดทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งไดรั้บการซอ่มแซมหรอืการ
เปลีย่นทดแทนโดยอบุัตเิหตซุ ึง่ไมอ่าจคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้และเกดิขึน้อยา่งฉับพลันจากสาเหตใุด ๆ 
ทีม่ไิดร้ะบยุกเวน้เอาไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง 
 5. การประกันภัยเครือ่งอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์[Electronic Equipment Insurance] คุม้ครอง
ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิทีเ่อาประกันภัยเนื่องจากอบุัตเิหตทุีเ่กดิขึน้อย่างฉับพลัน
และทีม่ไิดร้ะบยุกเวน้ไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกันภัย 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : กรมธรรมป์ระกนัความเส ีย่งภยัทรพัยส์นิ 
 คุม้ครองถงึความเสยีหายของทรัพยส์นิทีเ่อาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัตเิหตุใด ๆ ทีม่ไิด ้
ระบเุป็นขอ้ยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์โดยขอ้ยกเวน้ทีส่ าคัญไดแ้ก ่
 ก. สาเหตขุองความเสยีหายทีไ่มไ่ดรั้บความคุม้ครอง 
 1. ความเสยีหาย อันเกดิจาก 
  1.1 การเสือ่มสภาพหรอืโดยสภาพของทรัพยส์นิทีเ่อาประกันภัยนัน้เอง การเสยีรปูหรอื
การบดิเบีย้ว การสกึหรอ 
  1.2 การกัดกรอ่นหรอืการผกุรอ่น การเกดิสนมิ การเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิความชืน้ 
ความแหง้ การบดูเน่า การขึน้รา การหดตัว การระเหยหรอืการระเหดิ การสญูเสยีน ้าหนัก มลพษิหรอื
มลภาวะ การปนเป้ือน การเปลีย่นแปลงของส ีรส กลิน่ องคป์ระกอบสสาร หรอืผวิวตัถ ุการท าปฏกิริยิา
ของแสง การกัดแทะของแมลงหรอืสตัว ์การเป็นต าหน ิการขดีขว่นผวิวตัถ ุ
  1.3 การกระท าอันมลีักษณะฉอ้โกงหรอืไม่ซือ่สัตยต์อ่ผูเ้อาประกันภัยหรอืทรัพยส์นิที่
เอาประกันภัย 
  1.4    การทรดุตัวตามปกตขิองสิง่ปลกูสรา้ง 
 2. ความเสยีหายอันมสีาเหตมุาจากหรอืเกดิขึน้จาก 
  2.1 การกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของผูเ้อาประกันภัย หรอื
ผูก้ระท าการแทน หรอืในนามของผูเ้อาประกันภัย 
  2.2 การหยดุท างาน การลา่ชา้ การสญูเสยีตลาด หรอืความเสยีหายตอ่เนื่องหรอืความ
เสยีหายโดยออ้มไมว่า่ลักษณะใด ๆ ก็ตาม 
 3. ความเสยีหายไม่วา่จะเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้ม จากหรอืเป็นผลสบืเนื่องจากหรอืเกีย่ว
เนือ่งมาจากสาเหตหุรอืเหตกุารณ์ใด ๆ ดังตอ่ไปนี ้
  3.1 สงคราม [ไม่วา่จะไดม้กีารประกาศหรอืไมก็่ตาม] การรุกราน การกระท าของศัตรู
ตา่งชาต ิการกระท าอันเป็นปฏปัิกษ์ หรอืการปฏบิัตกิารเยีย่งสงคราม สงครามกลางเมอืง 
  3.2 การกบฏ การปฏวิัต ิการก่อรัฐประหาร การยดึอ านาจการปกครอง การช่วงชงิ
อ านาจ การแข็งขอ้ หรอืการกอ่การก าเรบิของเจา้หนา้ทีรั่ฐ 
  3.3 การกระท าการกอ่การรา้ย 
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  3.4 การกอ่วนิาศกรรม 
  3.5 การประทว้ง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกัน้การเขา้ท างาน หรือการก่อ
ความไมส่งบของประชาชน รวมทัง้การกดดัน ตอ่ตา้น หรอืควบคมุรัฐบาล หรอืท าใหส้าธารณชนตกอยู่
ในภาวะตืน่ตระหนกหวาดกลัว  
 4. ความเสยีหายไมว่า่จะเป็นผลโดยตรงหรอืโดยออ้มอันเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากหรอืเป็นผล
เนือ่งจาก หรอืมสีว่นมาจาก 
  4.1 อาวธุนวิเคลยีร ์ 
  4.2 ปฏกิริยิานวิเคลยีร ์กัมมันตภาพรังส ีหรอืการปนเป้ือนของกัมมันตภาพรังส ีการแตก
ตัวของประจ ุการแผรั่งสขีองกัมมันตภาพรังส ี 
 ข. การประกันภัยนีไ้มคุ่ม้ครองทรัพยส์นิดังตอ่ไปนี ้
 1. เงนิตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดติ หลักทรัพย ์เพชรพลอย อัญมณี โลหะมคีา่ ทอง 
ขนสัตว ์โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ วัตถุหายาก เวน้แต่  จะไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะวา่ไดเ้อาประกันภัยไว ้
ภายใตก้รมธรรมป์ระกันภัยนี ้ 
 2. กระจกทีต่ดิตัง้ถาวร 
 3. เอกสารตน้ฉบับ เอกสารทางธุรกจิ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกขอ้มูล แบบจ าลอง 
แมพ่มิพ ์แผนผัง แบบทีอ่อก 
 4. ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบยีนส าหรับใชบ้นถนน หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน ้า 
อากาศยาน ยานอวกาศ หรอืสิง่อืน่ทีค่ลา้ยคลงึกัน 
 5. ทรัพยส์นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีอ่ยูใ่นระหวา่งการรือ้ถอน การกอ่สรา้งหรอืการตดิตัง้รวมทัง้วัตถุ
หรอืวสัดทุีเ่กีย่วขอ้งกับการนัน้ 
 6. ที่ดนิ ทางสัญจร ทางเทา้ ถนน ลานบนิ รางรถไฟ เขือ่น อ่างเก็บน ้า คลอง แท่นขุดเจาะ 
หลมุขดุเจาะ บอ่น ้า ท่อสง่ อโุมงค ์สะพาน อูเ่รอื ท่าจอดหรอืเทยีบเรอืทุกประเภท  ทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่น
เหมอืง ทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่ตด้นิ ทรัพยส์นิทีอ่ยูน่อกชายฝ่ัง 
 7. ปศสุตัว ์พชืไร ่หรอืตน้ไม ้
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัสขุภาพ 
 ใหค้วามคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลส าหรับคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นและสมควร กรณีผูเ้อาประกันภัย
ไดรั้บบาดเจ็บจากอบุัตเิหตหุรอืเจ็บป่วยจนเป็นเหตใุหต้อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาล 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 
 ใหค้วามคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายอันเกดิจากการบาดเจ็บทางรา่งกายโดยอบุัตเิหตซุ ึง่มี
ผลท าใหผู้เ้อาประกันภัยเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอืทุพพลภาพ ภายใน 180 วัน นับจากวัน
เกดิอุบัตเิหตุ หรอืการบาดเจ็บทีไ่ดรั้บท าใหผู้เ้อาประกันภัยตอ้งรักษาตัวตดิตอ่กันในโรงพยาบาลใน
ฐานะคนไขใ้น และเสยีชวีติเพราะเหตบุาดเจ็บนัน้ ผลประโยชนท์ีส่ามารถซือ้ความคุม้ครองเพิม่ได ้เชน่ 
คา่รักษาพยาบาล และอบุัตเิหตสุาธารณะ เป็นตน้ 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด : การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก 
 คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภัย ส าหรับความสูญเสยีต่อชวีติ ร่างกาย 
การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์ส ิน อันเกิดแก่
บุคคลภายนอก ซึง่เป็นผลมาจากอุบัตเิหตุจากการประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิที่เอาประกันภัย
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตคุม้ครอง 
 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 
 1. การประกันภัยส าหรับผูเ้ล่นกอลฟ์ ใหค้วามคุม้ครองในขณะทีห่รอืสบืเนื่องจากการฝึกหัด 
การซอ้ม หรอืการเลน่กอลฟ์ในสนามกอลฟ์ ดังนี้ 
  1.1 ความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภัยส าหรับความสูญเสียหรือความ
เสยีหายอันเกดิแกช่วีติและทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก  
  1.2 ความสูญเสยีหรือความเสยีหายอันเกดิจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อา
ประกันภัย ซึง่เกดิจากอบุัตเิหต ุสง่ผลใหเ้กดิคา่รักษาพยาบาล รวมถงึ การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ 
สายตา หรอื ทพุพลภาพ 
  1.3 อปุกรณ์การเลน่กอลฟ์ ไดแ้ก ่การสญูหายหรอืเสยีหาย เนือ่งจากอบุัตเิหต ุ
  1.4 รางวลัพเิศษส าหรับ โฮล-อนิ-วนั 
 2. การประกันภัยส าหรับเงนิ ใหก้ารคุม้ครองความสญูเสยีของเงนิอันเกดิจากสาเหตใุดก็ตามที่
ไมไ่ดร้ะบยุกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์แบง่ไดเ้ป็น 
  2.1  ความสญูเสยีของเงนิเพือ่จา่ยคา่จา้งและ/หรอืเงนิเดอืน 
  2.2 ภายในสถานทีเ่อาประกันภัย ในเวลาท างาน 



 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 8 ] 

  2.3 ภายในตูน้ริภัยหรอืหอ้งนริภัย นอกเวลาท างาน 
  2.4 ภายนอกสถานทีเ่อาประกันภัย ขณะทีท่ าการขนสง่โดยพนักงานรับสง่เงนิ 
  2.5 ความเสยีหายตอ่ตูน้ริภัยหรอืหอ้งนริภัย ตัวอาคารของสถานทีเ่อาประกันภัย 
  ขอ้ยกเวน้ทีส่ าคัญ 
  [1] การฉอ้โกง หรอืยักยอกโดยผูเ้อาประกันภัย 
  [2] การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงนิผดิ ความผดิพลาดหรอืการละเลยในการท า 
                         บัญช ี
  [3] สงคราม 
  [4] อาวธุนวิเคลยีร ์การแผรั่งส ีหรอืการแพรก่ัมมันตภาพรังส ี
 3. การประกันภัยโจรกรรม คุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สนิที่เอา
ประกันภัยหรอืตอ่ตัวอาคารซึง่เก็บทรัพยส์นิทีเ่อาประกันภัยนัน้ อันเกดิจากการลักทรัพย ์หรอืชงิทรัพย ์
หรอืปลน้ทรัพย ์โดยบคุคลใดทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นขอ้ยกเวน้กรมธรรม ์
 4. การประกันภัยความซือ่สัตยข์องลูกจา้ง ใหค้วามคุม้ครองนายจา้งกรณีเกดิความสูญเสยี
ทางการเงนิเนือ่งจากการฉอ้โกงหรอืยักยอกหรอืการทจุรติของลกูจา้งในหนา้ที่ 
 5. การประกันภัยผูต้รวจสอบอาคาร คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบ
อาคารอันเป็นผลมาจากความสญูเสยีหรอืเสยีหายตอ่ 
  5.1 ร่างกาย และ/หรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอกโดยอุบัตหิตุ
ขณะทีผู่เ้อาประกันภัยท าการตรวจสอบอาคาร 
  5.2 ร่างกาย และ/หรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอกที่เกดิขึน้จาก
ความบกพร่องของผูเ้อาประกันภัยในการปฏบิัตงิานไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบตาม
กฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 
 6. การประกันภัยความรับผดิตามกฎหมายอันเกดิจากวชิาชพี คุม้ครองการกระท าละเมดิใด ๆ 
ต่อบุคคลภายนอก ที่ผูเ้อาประกันภัยไดก้่อขึน้ หากตอ้งรับผดิตามกฎหมายเพื่อความบาดเจ็บทาง
ร่างกายหรอืการเสยีชวีติ รวมถงึ ความเสยีหายต่อทรัพยส์นิของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการ
ท างานในฐานะเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี  
 7. การประกันภัยกระจก คุม้ครองความเสยีหายต่อกระจกจากอุบัตเิหตุ รวมถงึค่าใชจ้่ายที่
จ าเป็นและสมควรเพือ่น าสิง่อืน่มาปิดไวร้ะหวา่งทีย่ังไมไ่ดน้ ากระจกมาใสแ่ทน 
 8. การประกันภัยป้ายโฆษณา คุม้ครอง ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของ 
  8.1 ป้ายโฆษณาอันเกดิจาก อบุัตเิหต ุอัคคภีัย ฟ้าฝ่า ภัยระเบดิ หรอืลักทรัพย ์
  8.2 ความรับผดิต่อบุคคลภายนอกส าหรับจ านวนเงนิทีผู่เ้อาประกันภัยตอ้งรับผดิตาม
กฎหมายตอ่ความบาดเจ็บหรอืสญูเสยีหรอืเสยีหายอันเกดิแกช่วีติและทรัพยส์นิของบคุคลภายนอกอัน
เป็นผลมาจากอบุัตเิหตซุ ึง่เกดิจากป้ายโฆษณาทีเ่อาประกันภัย 
 9. การประกันภัยสทิธกิารเช่า คุม้ครองการที่ผูเ้อาประกันภัยตอ้งสูญเสียสทิธกิารเช่าอัน
เนื่องมาจากเกดิอัคคีภัยหรือฟ้าผ่าหรือภัยอื่นที่ไดซ้ือ้ความคุม้ครองไว ้แก่สถานที่เช่าและท าให ้
โครงสรา้งส่วนที่รับน ้าหนักไดรั้บความเสยีหายถงึขนาดไม่สามารถใชง้านไดเ้กนิกว่ารอ้ยละหา้สบิ 
และ/หรอื ถงึขนาดไมส่ามารถจะใชส้ถานทีเ่ชา่ประกอบกจิการไดอ้กีตอ่ไป ท าใหส้ัญญาเชา่สิน้สดุลง
เพราะไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากสถานทีเ่ชา่ตามสญัญาเชา่ได ้
               หน่วย : ลา้นบาท 
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ประกนัภัย
รับโดยตรง 

152.15 2.52 126.32 635.85 2,477.84 974.49 62.96 94.29 463.05 161.98 230.85 5,382.30 

สดัสว่น

ของเบีย้
ประกนัภัย 

[รอ้ยละ] 

2.83% 0.05% 2.35% 11.81% 46.04% 18.10% 1.17% 1.75% 8.60% 3.01% 4.29% 100.00% 
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 1.5 ชอ่งทางการตดิตอ่บรษิทัฯ วธิกีาร และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีกรอ้ง พจิารณา 
และชดใชเ้งนิหรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
 
 1.5.1 ข ัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธิกีารในการขอรบัค่าสนิไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยั 
 
 การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [รถยนต]์ มขีัน้ตอนดังนี ้
 1. ความเสยีหายตอ่ชวีติ รา่งกาย และอนามัย 
  1.1 ลกูคา้ตดิตอ่แจง้เคลมทีบ่รษัิทฯ หรอืส านักงานสาขา โดยใชเ้อกสารดังนี ้
   1.1.1 กรณีบาดเจ็บ มเีอกสารประกอบการเบกิคา่สนิไหม ดังนี ้

[1] ใบเสร็จรับเงนิจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล [ตน้ฉบับ] หรอื
หลักฐานการแจง้หนี้ เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล  [ส าห รับ
สถานพยาบาลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูป้ระสบภัย] 

[2] ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหลักฐานอืน่ใดทีท่างราชการออก
ให ้

[3] ใบรับรองแพทย ์[ถา้ม]ี 
[4] ส าเนาบันทกึประจ าวนั [ถา้ม]ี 
[5] ส าเนาหนา้สมดุบัญชธีนาคารผูบ้าดเจ็บ [กรณีโอนเงนิเขา้บัญช]ี 
[6] เอกสารชดุมอบอ านาจ [กรณีผูบ้าดเจ็บไมไ่ดต้ดิตอ่ดว้ยตนเอง] 

   1.1.2 กรณีสญูเสยีอวยัวะหรอืทพุพลภาพ  
[1] ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุว่าบุคคลนั้น

สญูเสยีอวยัวะหรอืทพุพลภาพ 
[2] ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืหลักฐานอืน่ใดทีท่างราชการออก

ให ้  
[3] ส าเนาบันทกึประจ าวนั [ถา้ม]ี 
[4] ส าเนาหนา้สมดุบัญชธีนาคารผูป้ระสบภัย [กรณีโอนเงนิเขา้บัญช]ี 
[5] เอกสารชดุมอบอ านาจ [กรณีผูป้ระสบภัยไมไ่ดต้ดิตอ่ดว้ยตนเอง] 

   1.1.3 กรณีเสยีชวีติ  
    [1] ส าเนาใบมรณบัตร 
    [2] หนังสอืรับรองการตาย [ถา้ม]ี 
    [3] ใบชนัสตูรพลกิศพ [ถา้ม]ี 
    [4] ส าเนาบันทกึประจ าวนั หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงวา่ผูนั้น้ถงึแกค่วาม 
                                            ตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
    [5] ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูเ้สยีชวีติหรอืหลักฐานอืน่ทีท่าง 
                                            ราชการออกให ้
    [6] ส าเนาทะเบยีนบา้นผูเ้สยีชวีติ 
    [7] ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล ผูเ้สยีชวีติ  
                                            [ถา้ม]ี 
    [8] ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น ทายาทโดย 

     ชอบธรรมตามกฎหมายทกุราย   
    [9] เอกสารชดุมอบอ านาจทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ 

     ผูเ้สยีชวีติ [กรณีไมไ่ดต้ดิตอ่ดว้ยตนเอง] 
    [10] ส าเนาหนา้สมดุบัญชธีนาคารทายาทผูรั้บคา่สนิไหมผูเ้สยีชวีติ  
                                              [กรณีโอนเงนิเขา้บัญช]ี 
   หมายเหต ุ: เฉพาะกรณีเบกิคา่ปลงศพเบือ้งตน้ ใชเ้อกสารตามขอ้ [1] และ [4]  
                                             เทา่นัน้ 
  1.2 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน ความคุม้ครอง และ
พจิารณาคา่สนิไหมทดแทน 
  1.3 ด าเนนิการจ่ายคา่สนิไหมทดแทนภายใน 7 วัน [ภาคบังคับ – พ.ร.บ.] และภายใน 
15 วนั [ภาคสมัครใจ] นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้น 
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 2. ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ 
  2.1 ลูกคา้ตดิต่อขอรับค่าเสยีหายของทรัพยส์นิที่ไดรั้บจากอุบัตเิหตุ ที่บรษัิทฯ หรือ
ส านักงานสาขา โดยใชเ้อกสารดังนี ้
   2.1.1 ใบเสนอราคา/ใบประเมนิราคาคา่เสยีหายทรัพยส์นิ 
   2.1.2 ใบรับรองความเสยีหายทีบ่รษัิทฯ ออกให ้
   2.1.3 เอกสารหลักฐานการครอบครองทรัพยส์นิทีเ่สยีหาย 
   2.1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจา้ของทรัพยส์นิ 
   2.1.5 บันทกึประจ าวนั [ถา้ม]ี 
   2.1.6 ส าเนาหนา้สมดุบัญชธีนาคารเจา้ของทรัพยส์นิ [กรณีโอนเงนิเขา้บัญช]ี 
   2.1.7 เอกสารชดุมอบอ านาจ [กรณีเจา้ของทรัพยส์นิไมไ่ดต้ดิตอ่ดว้ยตนเอง] 
  2.2 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน ความคุม้ครอง และ
พจิารณาคา่สนิไหมทดแทน 
  2.3 ด าเนินการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนภายใน 15 วันนับตั ้งแต่วันที่ไดรั้บเอกสาร
ครบถว้น 
 
 3. การน ารถยนตเ์ขา้จัดซอ่มอูใ่นสญัญา 
  3.1 ลกูคา้ตดิตอ่แจง้เคลมทีบ่รษัิทฯ หรอือูใ่นสญัญา โดยใชเ้อกสารดังนี ้
   3.1.1 กรณีรถประกัน : ส าเนาทะเบยีนรถ ส าเนาใบขบัขี ่หนา้ตารางกรมธรรม ์
                                     ประกันภัย 
   3.1.2 กรณีรถคูก่รณี : ใบรับรองความเสยีหาย ส าเนาทะเบยีนรถ ส าเนาบัตร    
                                     ประจ าตัวประชาชนหรอืใบขบัขี ่หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 
  3.2 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐาน ความคุม้ครอง และ
พจิารณาคา่สนิไหมทดแทน 
  3.3 สง่ใบแจง้ความเสยีหายใหล้กูคา้ หรอืสง่ใหอู้ท่ีจั่ดซอ่มผา่นระบบเพือ่ใหล้กูคา้น ารถ
เขา้จัดซอ่ม 
  3.4 เมือ่อูจั่ดซอ่มแลว้เสร็จ อูน่ าสง่เอกสารชดุใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี และเอกสาร
ประกอบอืน่ ๆ ใหบ้รษัิทฯ จา่ยคา่สนิไหมทดแทนคา่ซอ่มภายในระยะเวลา 15 วนัท าการ 
 
 4. การน ารถยนตเ์ขา้จัดซอ่มอูน่อกสญัญา 
  4.1 ใหอู้น่อกสัญญาน าใบแจง้ความเสยีหาย ใบเสนอราคากอ่นจัดซอ่ม ตดิตอ่บรษัิทฯ 
เพือ่ประเมนิราคาคา่ซอ่มกอ่นจัดซอ่ม 
  4.2 กรณีลกูคา้มไิดต้ดิตอ่บรษัิทฯ ดว้ยตนเอง ใหจั้ดท าหนังสอืมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบ
อ านาจกระท าการแทน พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผูม้อี านาจและผูรั้บมอบอ านาจ และ
รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
  4.3 เมื่ออู่จัดซ่อมแลว้เสร็จ น ารถเพื่อตรวจสอบการจัดซ่อม และส่งเอกสารชุด
ใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากับภาษี และเอกสารประกอบอืน่ ๆ เพือ่วางบลิตัง้เบกิคา่สนิไหมทดแทน และจา่ย
คา่สนิไหมทดแทนคา่ซอ่มภายในระยะเวลา 15 วนั นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้น โดยเอกสารที่
ใชใ้นการพจิารณาประกอบดว้ย 
   4.3.1 ใบรับรองความเสยีหายหรอืใบแจง้ผลการพจิารณา [F-MC-054] [ถา้ม]ี 
   4.3.2 ใบเสนอราคาทีไ่ดรั้บการประเมนิราคาคา่ซอ่มจากบรษัิทฯ แลว้ 
   4.3.3 ภาพการจัดซอ่มทกุขัน้ตอน [กรณีเป็นรถประกัน] 
   4.3.4 ส าเนาทะเบยีนรถ 
   4.3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืใบขบัขีข่องเจา้ของรถ 
   4.3.6 ชดุมอบอ านาจ [กรณีกระท าการแทน] 
   4.3.7 หนา้ตารางกรมธรรมป์ระกันภัย 
   4.3.8 ใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับ 
   4.3.9 เอกสารประนปีระนอมยอมความ [กรณีเป็นรถคูก่รณี] 
   4.3.10 ส าเนาหนา้สมดุบัญชธีนาคาร [กรณีโอนเงนิเขา้บัญช]ี 
 
 5. กรณีรถสญูหาย 
  5.1 ลูกคา้แจง้เจา้หนา้ที่ต ารวจในทอ้งที่ที่เก ิดเหตุทันที พรอ้มทั้งแจง้เหตุมาที ่
บรษัิทฯ 
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  5.2 บรษัิทฯ สง่เจา้หนา้ทีอ่อกตรวจสอบ โดยนัดหมายลูกคา้ เพือ่ขอรายละเอยีดการ
เกดิเหตเุพิม่เตมิ พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าในการตดิตอ่บรษัิทฯ และเอกสารหลักฐานที่เกีย่วขอ้ง 
 
 ชอ่งทางในการตดิตอ่บรษิทัฯ 
 1. ส านักงานใหญ ่: บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] เลขที ่97 และ 99 อาคารเทเวศ
ประกันภัย ถนนราชด าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 
1291 
 2. ส านักงานสาขา https://www.deves.co.th/th/contact-us/contact-us 
 3. Mobile Application [Deves Dee] และ https://www.deves.co.th 
  

การพจิารณาชดใชค้่าสนิไหมทดแทน [ประกนัอุบตัเิหตุและประกนัภยัสุขภาพ]          
มขีัน้ตอนดังนี ้
 1. ผูเ้อาประกันภัยยืน่เอกสารประกอบการพจิารณาเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
 2. เจา้หนา้ทีส่นิไหม ตรวจสอบเงือ่นไขความคุม้ครองของกรมธรรม ์
  2.1 กรณีกรมธรรมค์ุม้ครอง เจา้หนา้ที่สนิไหมจะด าเนินการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน 
ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บหลักฐานครบถว้นถูกตอ้ง และไดต้กลงคา่สนิไหมทดแทน
เป็นทีย่ตุแิลว้  
  2.2 กรณีกรมธรรมไ์มอ่ยูใ่นเงือ่นไขความคุม้ครอง เจา้หนา้ทีส่นิไหมจะด าเนนิการจัดท า
หนังสอืปฏเิสธการชดใชค้า่สนิไหม และแจง้ใหผู้เ้อาประกันทราบ 
 สามารถโทรศัพทแ์จง้ทีศ่นูยรั์บแจง้อบุัตเิหต ุตลอด 24 ชัว่โมง ที ่1291 กด 2 
 หมายเหตุ : กรณีผูเ้อาประกันภัยหรอืผูม้สีทิธรัิบค่าสนิไหมทดแทน ยังไม่เคยมกีารแสดงตน 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการขอหลักฐานแสดงตน ทัง้นีเ้พือ่เป็นไปตามพระราชบัญญัตป้ิองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 เอกสารประกอบการพจิารณา 

1. กรณีการเบกิคา่รักษาพยาบาล มเีอกสารดังนี้ 
1.1 หนังสอืเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  
1.2 ใบเสร็จรับเงนิ คา่รักษาพยาบาล [ตน้ฉบับ] 
1.3 ใบรับรองแพทย ์[ระบถุงึสาเหตขุองโรค] 
1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูเ้อาประกันภัย [ลงนามรับรองส าเนา] 
1.5 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูเ้อาประกันภัย ใชไ้ดทุ้กธนาคาร ยกเวน้ ธกส. ทัง้นี้

บรษัิทฯ จะจา่ยคา่สนิไหมในนามผูเ้อาประกันภัยเทา่นัน้ [ใชส้ าหรับการโอนเงนิ] 
1.6 ใบรายงานของต ารวจ กรณีเกดิอบุัตเิหต ุหรอือืน่ ๆ [ถา้ม]ี 
1.7 ส าเนากรมธรรม ์[ถา้ม]ี 

 2. กรณีสญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ มเีอกสารดังนี ้
  2.1 เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
  2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูเ้อาประกันภัย 
  2.3 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้อาประกัน 
  2.4 ใบรับรองแพทย ์[ตน้ฉบับ] 
  2.5 รปูถา่ยอวยัะทีส่ญูเสยี 
  2.6 ใบแสดงความเห็นของแพทย ์ระบอุวยัวะทีส่ญูเสยี 
  2.7 ประวตักิารรักษาตัง้แตเ่กดิอบุัตเิหต ุ จนถงึวนัทีแ่พทยส์รปุทพุพลภาพถาวร 
  2.8 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูเ้อาประกันภัย [ใชส้ าหรับการโอนเงนิ] 
 3. กรณีเสยีชวีติ มเีอกสารดังนี ้
  3.1 เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
  3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูเ้อาประกันภัย 
  3.3 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้อาประกัน 
  3.4 ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บผลประโยชน ์[ลงนามรับรองส าเนา] 
  3.5 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูรั้บผลประโยชน ์[ลงนามรับรองส าเนา] 
  3.6 ส าเนาใบมรณบัตร 
  3.7 ส าเนาใบชนัสตูรศพ  
  3.8 หนังสอืรับรองการตาย [ถา้ม]ี 
  3.9 ส าเนาบันทกึประจ าวนัของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 
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  3.10 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูรั้บผลประโยชน ์[ใชส้ าหรับการโอนเงนิ] 
  3.11 แบบแสดงตนของผูรั้บผลประโยชน์  
  3.12 รายงานการผา่ชนัสตูรพลกิศพ 
  ชอ่งทางการสง่เอกสาร 
 ผูเ้อาประกันภัยสามารถสง่เอกสารเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน โดยสง่เอกสารทางไปรษณีย์
หรอืยืน่ดว้ยตนเองที ่ฝ่ายสนิไหมท่ัวไป [โครงการรักษ์สขุ] บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] 
เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชด าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรงุเทพมหานคร 10200 
 กรณีตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ คุณทักษพร  ศรบีุญชู, คุณจุฑารัตน์ พันธท์องเพ็ชร    
และคณุอรวรรณ พเิคราะหย์าม โทรศัพท ์1291 ตอ่ 6422, 6419 โทรสาร 02-0801677 
 
 การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทน [ประกนัภยัประเภทอืน่ ๆ] มขีัน้ตอนดังนี ้
 1. ผูเ้อาประกันภัยยืน่เอกสารประกอบการพจิารณาเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
 2. เจา้หนา้ทีส่นิไหมตรวจสอบเงือ่นไขความคุม้ครองของกรมธรรม ์
  2.1 กรณีกรมธรรมค์ุม้ครอง เจา้หนา้ที่สนิไหมจะด าเนินการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน 
ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บหลักฐานครบถว้นถูกตอ้ง และตกลงคา่สนิไหมทดแทนเป็น
ทีย่ตุแิลว้   
  2.2 กรณีกรมธรรมไ์มอ่ยูใ่นเงือ่นไขความคุม้ครอง เจา้หนา้ทีส่นิไหมจะด าเนนิการจัดท า
หนังสอืปฏเิสธการชดใชค้า่สนิไหม และแจง้ใหผู้เ้อาประกันทราบ 
 สามารถโทรศัพทแ์จง้ทีศ่นูยรั์บแจง้อบุัตเิหต ุตลอด 24 ชัว่โมง ที ่1291 กด 2 
 เอกสารประกอบการพจิารณา 
 กรณีทรัพยส์นิไดรั้บความเสยีหายหรอืสญูหาย มเีอกสารดังนี ้

1. เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
2. รปูถา่ย 

          3. เอกสารแสดงรายการคา่เสยีหาย 
 4. ส าเนาบันทกึประจ าวันของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ [กรณีทรัพยส์นิสญูหาย หรอืความเสยีหายทีม่ผีู ้

ละเมดิ] 
  5. ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของผูเ้อาประกันภัย [ใชส้ าหรับการโอนเงนิ] 

 หมายเหตุ : กรณีผูเ้อาประกันภัยหรอืผูม้สีทิธรัิบค่าสนิไหมทดแทน ยังไม่เคยมกีารแสดงตน 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการขอหลักฐานแสดงตน ทัง้นีเ้พือ่เป็นไปตามพระราชบัญญัตป้ิองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 
 ชอ่งทางการสง่เอกสาร 
 ผูเ้อาประกันภัยสามารถสง่เอกสารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนได ้2 ชอ่งทาง ดังนี ้
 1. สง่เอกสารทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองที ่ ฝ่ายสนิไหมท่ัวไป บรษัิท เทเวศประกันภัย 
จ ากัด [มหาชน] เลขที ่97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ เขต
พระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 
 2. สง่ผา่นตัวแทนหรอืนายหนา้ตามทีท่า่นไดซ้ือ้ประกันภัยไว ้
  
 1.5.2 วธิ ีการตดิต่อบรษิทัฯ และหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกรณีมขีอ้พพิาทหรอืเร ือ่ง
รอ้งเรยีน 
 
 บรษัิทฯ ก าหนดใหฝ่้ายบรกิารลกูคา้เป็นหน่วยงานกลางในการตดิตอ่กับบรษัิทฯ และรับเรือ่ง
รอ้งเรียนจากลูกคา้และผูเ้อาประกันภัย โดยจะประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งที่
รับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา รวมถงึตดิตามเรือ่งรอ้งเรยีน 
 บรษัิทฯ ก าหนดใหพ้จิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บเรือ่งหรอื
ไดรั้บเอกสารครบถว้น ทัง้นีล้กูคา้สามารถตดิตอ่บรษัิทฯ และรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทาง ดังนี ้
 1. ฝ่ายบรกิารลกูคา้ผา่นชอ่งทางโทรศัพท ์ไปรษณีย ์อเีมล เว็บไซต ์: บรษัิท เทเวศประกันภัย 
จ ากัด [มหาชน] เลขที ่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชด าเนนิกลาง แขวงบวรนเิวศ       
เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 โทรศัพท ์1291 เว็บไซต ์http://www.deves.co.th หรอือเีมล 
dvsins@deves.co.th 
 2. ลกูคา้รอ้งเรยีนผา่นหน่วยงานภายในทีต่ดิตอ่กับลกูคา้โดยตรง 
 3. ลกูคา้รอ้งเรยีนผา่นหน่วยงานภายนอก เชน่ ส านักงาน คปภ., สคบ. เป็นตน้ 

http://www.deves.co.th/
mailto:dvsins@deves.co.th
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ขัน้ตอนการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน 
 1. เมือ่ไดรั้บเรื่องรอ้งเรยีนตามช่องทาง จะบันทกึรับเรือ่งในระบบของบรษัิทฯ จากนั้นจะสง่
เรือ่งไปยังหน่วยงานทีรั่บผดิชอบผา่นระบบ 
 2. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ พจิารณาและแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ รวมถงึชีแ้จงใหลู้กคา้ทราบผล
การพจิารณา ทัง้นี้บรษัิทฯ ก าหนดใหต้อ้งชีแ้จงลูกคา้ภายใน 7 วันท าการนับจากวันทีร่อ้งเรยีนหรือ
ไดรั้บเอกสารครบถว้น 
 3. บริษัทฯ ก าหนดใหฝ่้ายบริการลูกคา้ ติดตามเรื่องรอ้งเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาภายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 
2. กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและกระบวนการควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึ
รายละเอยีดในการด าเนนิการตามกรอบและกระบวนการดงักลา่ว 
 
2.1 กรอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและกระบวนการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 ดว้ยตระหนักในสทิธแิละความเป็นเจา้ของบรษัิทฯ ของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการให ้
ท าหนา้ทีแ่ทน และมสีทิธใินการตัดสนิใจเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ บรษัิทฯ จงึเคารพในสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ ดูแลและปกป้องสทิธขิัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะค านึงถงึสทิธแิละผลประโยชน์ที่ผูถ้ือหุน้ 
พงึไดรั้บเป็นส าคัญ และไดก้ าหนดแนวทางในการดแูลรักษาไวซ้ ึง่สทิธแิละความเทา่เทยีมกันของผูถ้อื
หุน้ทกุราย ไวด้ังนี ้
 การไดรั้บและเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร 
 บรษัิทฯ ด าเนนิการใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บและเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารตา่ง ๆ อย่างครบถว้น เท่าเทยีม
กัน และทันเวลาโดยน าเสนอขอ้มูลข่าวสารที่ผู ถ้ือหุ น้ควรได รั้บทราบผ่านทางเ ว็บไซต์ 
[www.deves.co.th] และเฟซบุ๊ก [เทเวศประกันภัย - DEVES Insurance] นอกจากนี้ไดน้ าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ร [Corporate News] เพื่อรายงานกจิกรรมของบรษัิทฯ และกจิกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชนต์า่ง ๆ โดยมหีน่วยงานทีรั่บผดิชอบท าการปรับปรงุเนือ้หาใหเ้ป็นปัจจบุันอยูเ่สมอ 
 การเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 
 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะจัดสง่หนังสอืนัดประชมุพรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการ
ประชมุทีม่รีายละเอยีดครบถว้น พรอ้มทัง้ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
ทุกระเบียบวาระ รวมทัง้มีหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการตัดสนิใจลงคะแนนในระเบยีบวาระตา่ง ๆ โดยน าสง่ลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วัน ตามทีก่ฎหมายก าหนด ตลอดจนลงประกาศโฆษณาในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กัน 
3 วนั กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 
 การประชมุผูถ้อืหุน้ 
 คณะกรรมการใหค้วามส าคัญอยา่งยิง่ตอ่การประชมุผูถ้อืหุน้ โดยเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่
รับฟังการแถลงของฝ่ายบรหิารและฝ่ายจัดการ พรอ้มตอบขอ้ซักถามของผูถ้อืหุน้อยา่งสม ่าเสมอทุก
ครัง้ เวน้แต่เมือ่มภีารกจิจ าเป็นเร่งด่วนทีม่อิาจหลกีเลีย่งไดน้อกจากนี้ ผูส้อบบัญชแีละทีป่รกึษาดา้น
กฎหมายของบรษัิทฯ ก็ไดเ้ขา้ร่วมในการประชมุเพือ่ตอบขอ้ซักถามของผูถ้อืหุน้ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง
และอยูใ่นความรับผดิชอบ 
 ในการประชมุ คณะกรรมการไดจั้ดสรรเวลาและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถามและแสดงความ
คดิเห็นอยา่งเต็มทีโ่ดยไมจ่ ากัดเวลา ซึง่จะบันทกึขอ้ซักถาม ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ 
รวมทัง้ค าชีแ้จงของฝ่ายจัดการไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนจ์ะ
ถูกน าไปพจิารณาปรับปรุงการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ใหด้ยี ิง่ข ึน้ตอ่ไป ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการ
ตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีไ่ดน้ าเสนอในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งเต็มที ่
 การสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุ 
 บริษัทฯ ไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวันประชุมโดยจัดเตรียมสถานที่ จัดใหม้ี
เจา้หนา้ทีต่อ้นรับและเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนอยา่งพอเพยีง เพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุของผู ้
ถอืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซึง่สามารถด าเนนิการลว่งหนา้ไดไ้มต่ า่กวา่ 2 ชัว่โมงกอ่นการประชมุ เป็นไป
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 
 การจัดประชมุทีผ่่านมาทุกครัง้ จัดขึน้ในทอ้งทีอ่ันเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่ และไดแ้สดง
แผนทีข่องสถานทีป่ระชมุไวใ้นเอกสารประกอบการประชมุ เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ร่วม
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ประชมุไดอ้ยา่งสะดวก และมจี านวนมากทีส่ดุ หลังจากการประชมุเสร็จสิน้ บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรม่ตขิอง
ทีป่ระชมุ รวมทัง้รายงานการประชมุผ่านทางเว็บไซต ์ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วันหลังการประชมุ
ดว้ย เพือ่ใหส้ารสนเทศดังกลา่วเขา้ถงึผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีส่นใจไดทั้นที 
 การดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญตอ่การรักษาสทิธแิละดแูลผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บ ตลอดเวลา
ที่ผ่านมา การจัดสรรส่วนแบ่งก าไรใหผู้ถ้ือหุน้ในรูปของเงนิปันผลเป็นไปตามที่บริษัทฯ ไดแ้ถลง
นโยบายไวเ้มือ่คราวน าหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่ปี 2533 กลา่วคอื 
ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิ
 ในปี 2563 เนื่องจากเกดิสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา [Covid-19] ซึง่เป็น
โรคตดิต่ออันตรายตามพระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลไดข้อความร่วมมอืใหทุ้ก
หน่วยงานงดการจัดกจิกรรมที่รวมคนจ านวนมากเพราะมีความเสีย่งสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
ส่งผลกระทบต่อการประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี จ าเป็นตอ้งเลื่อนประชุมออกไปจากรอบระยะเวลาที่
ก าหนด คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาโดยค านงึถงึสขุอนามัย ความปลอดภัยของผูถ้อืหุน้และ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ จงึมมีตใิหเ้ลือ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล
ระหวา่งกาล ส าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงนิสิน้สดุ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ทีไ่ดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ แลว้ จ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ในอัตราหุน้ละ 3.20 บาท เพื่อลด
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กับผูถ้อืหุน้จากการเลือ่นประชมุ โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรับ
เงนิปันผล ในวนัอังคารที ่5 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัอังคารที ่14 พฤษภาคม 
2563 รวมทัง้ไดล้งประกาศจ่ายเงนิปันผลในหนังสอืพมิพ์รายวันระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 
2563 

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา [Covid-19] เริม่คลี่คลาย ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึพจิารณาก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่สทิธใินการเขา้ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ในวันอังคารที ่25 สงิหาคม 2563 และก าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 
2563 ณ ส านักงานทรัพยส์นิพระมหากษัตรยิ ์หอ้งประชุม 7402 อาคาร 7 ชัน้ 4 เลขที่ 173 ถนน
นครราชสมีา แขวงดสุติ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุใหแ้ก่ผู ้
ถอืหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนในวนัจันทรท์ี ่7 กันยายน 2563 รวมทัง้ไดป้ระกาศโฆษณาหนังสอืเชญิ
ประชมุดังกลา่วในหนังสอืพมิพร์ายวนัระหวา่งวนัที ่1 - 3 กันยายน 2563 

ในวนัประชมุ ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุแทน สามารถลงทะเบยีนและรับเอกสาร
เพิม่เตมิ ซึง่ไดแ้ก่รายงานประจ าปี ฉบับรูปเล่ม ไดต้ัง้แต่เวลา 13.30 น. การประชมุซึง่เริม่เมือ่เวลา 
15.30 น. ตามก าหนด เสร็จสิน้ในเวลา 15.50 น. มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและมอบฉันทะ
ใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุแทนรวม 36 ราย นับจ านวนหุน้รวมกัน 49,459,186 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.92 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด มคีณะกรรมการบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุรวม 11 คน รวมทัง้มผีูส้อบ
บัญช ีที่ปรกึษากฎหมาย ผูบ้รหิารระดับสูง และผูบ้รหิารหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมประชุมอย่าง
พรอ้มเพรยีงกัน 

ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาและลงมตติามระเบยีบวาระทีน่ าเสนอรวม 8 วาระ ตามล าดับที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และบรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่บันทกึรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ดังกล่าวในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ในวันที ่29 กันยายน 2563 รวมทัง้ไดน้ าสง่ใหแ้กห่น่วยงานราชการ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายอยา่งครบถว้น 
 
 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญและปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายดว้ยความเป็นธรรมเสมอกัน โดยยดึถอื
หลักปฏบิัตดิังนี ้
 1. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุที่
ไดแ้จง้ไวใ้นจดหมายเชญิประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาขอ้มลูประกอบ กอ่นตัดสนิใจลงมตใินวนั
ประชมุ และจะไมเ่พิม่ระเบยีบวาระการประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ 
 2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้หีนังสอืมอบฉันทะตาม
แบบของกรมพัฒนาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์ไดแ้ก่ หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. 
สง่ไปพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ โดยหนังสอืมอบฉันทะดังกลา่ว มรีูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิ
ทางการลงคะแนนเสยีงได ้รวมทัง้ไดเ้สนอชือ่กรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 1 คน เพือ่เป็นทางเลอืกในการ
มอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ในการมอบฉันทะใหผู้ใ้ดผูห้นึง่เขา้ประชมุ หรอืมอบใหป้ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืกรรมการอสิระคนใดคนหนึง่ออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุใหเ้ป็นไปตามความประสงค ์
เพือ่เป็นการรักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
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 3. การลงคะแนนในทีป่ระชมุทีผ่่านมาทุกครัง้ กระท าโดยเปิดเผย โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดท าบัตร
ลงคะแนนเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนตามทีเ่ห็นสมควร เมือ่รวบรวมผลการลงคะแนนไดแ้ลว้ ประธานฯ 
จะแจง้ผลการออกเสยีงในที่ประชุม โดยหน่วยงานที่รับผดิชอบการจัดประชุมจะเก็บรวบรวมบัตร
ลงคะแนนดังกลา่วไวเ้ป็นหลักฐาน กรณีมผีูป้ระสงคจ์ะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและโปร่งใสของ
การลงมต ิ
 
 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญอย่างยิง่ต่อการปฏบิัตทิีถู่กตอ้งและเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และ
มุง่มั่นด าเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านงึถงึการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ
อย่างมั่นคงและยั่งยนืร่วมกัน ซึง่ไดก้ าหนดเป็นแนวทางไวใ้นจรรยาบรรณของบรษัิทฯ เพื่อใหเ้กดิ
ความมั่นใจวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายจะไดรั้บการคุม้ครองและปฏบิัตดิว้ยความเสมอภาค 
 ผูถ้อืหุน้ : บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญตอ่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกัน และปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้
ดว้ยความเป็นธรรมเสมอกัน นอกเหนือไปจากการปกป้องคุม้ครองสทิธขิัน้พื้นฐานของผูถ้ือหุน้ให ้
เป็นไปภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งแลว้ การด าเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะ
ค านงึถงึผลประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้พงึไดรั้บเป็นส าคัญ และมุง่มั่นด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึการเจรญิเตบิโต
ในระยะยาว เพือ่ใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่แีกผู่ถ้อืหุน้ 
 ลูกคา้ : เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นบรษัิทประกันวนิาศภัย ที่พรอ้มในดา้นคุณภาพของ
ผลติภัณฑแ์ละการใหบ้รกิารทีม่คีวามรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นธรรม รวมถงึสรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับ
ลูกคา้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิโครงการพัฒนาระบบบรหิารงานคุณภาพ โดยประยุกตห์ลักการบรหิารงาน
คุณภาพทัง้องคก์ร [Total Quality Management : TQM] เป็นแนวทางในการกระจายแผนงานและ
ความรับผดิชอบไปท่ัวทัง้องคก์ร โดยมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะปรับปรุงสมรรถนะขององคก์รอย่างต่อเนื่อง 
เนน้ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนไดก้ าหนดนโยบายคุณภาพ และ
เปลีย่นแปลงตามภาวะพัฒนาการมาเป็นล าดับ ปัจจบุัน บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายคณุภาพ ISO 9001 : 
2015 ดังนี ้
 “มุง่มั่นพัฒนาคณุภาพดว้ยนวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภัณฑ ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้และพันธมติรทางธรุกจิ” 

บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO จากบรษัิทผูใ้หก้ารรับรอง TUV NORD 
ตัง้แตปี่ 2541 [1998] ตอ่เนือ่งจนถงึปัจจบุัน 

ระบบงาน ISO ดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบรษัิทฯ ให ้
เป็นไปภายใตก้ตกิาทีไ่ดรั้บการยอมรับและสรา้งความมั่นใจใหแ้กล่กูคา้และคูค่า้ ซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี
ในเชงิธรุกจิวา่สทิธขิองบคุคลเหลา่นัน้ จะไดรั้บการคุม้ครองและปฏบิัตดิว้ยความเป็นธรรม 
 พนักงาน : บรษัิทฯ เชือ่มั่นวา่บคุลากรมบีทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบทีส่ าคัญอยา่งยิง่
ต่อความเจรญิกา้วหนา้และความส าเร็จขององค์กร จงึใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของบคุลากรทกุระดับ ดว้ยการดแูลใหม้รีะบบบรหิารงานบคุคลทีเ่ป็นมาตรฐาน และไดรั้บ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาบุคลากรของบรษัิทฯ จัดท าขึน้เป็นแผนระยะยาวโดยฝ่ายการ
บคุคลของบรษัิทฯ ไดก้ าหนดมาตรฐานคณุสมบัตพินักงาน [Functional Competency] ไวเ้ป็นฐานใน
การก าหนดแผนพัฒนาบคุลากร เพือ่ใหไ้ดรั้บการอบรมความรูด้า้นการประกันภัย วชิาการแขนงตา่ง ๆ 
ตลอดจนทักษะทีจ่ าเป็นตอ่งานและความกา้วหนา้ในอนาคต 
 บรษัิทฯ ดแูลใหก้ารปฏบิัตงิานเป็นไปภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ี
ในการท างาน ส่งเสรมิการใชอุ้ปกรณ์ ระบบงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใหเ้กดิความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน และในการตดิต่อประสานงานระหว่างกัน นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้กีาร
รวบรวมขอ้มลูและบทความเกีย่วกับธรุกจิและการบรหิารองคก์รไวใ้นระบบอนิทราเน็ต เพือ่ใหพ้นักงาน
ไดรั้บรูแ้นวคดิการบริหารงานสมัยใหม่ สามารถศกึษาท าความเขา้ใจเพื่อพัฒนาตนเองและเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน 
 บรษัิทฯ ค านึงถงึองคป์ระกอบที่ส าคัญ และจ าเป็นต่อการครองชพีของพนักงาน จงึจัดใหม้ี
กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงาน จัดสวัสดกิารรักษาพยาบาล และการตรวจสขุภาพประจ าปี ตลอดจน
สง่เสรมิใหพ้นักงานมสีขุภาพพลานามัยทีด่ดีว้ยการออกก าลังกายอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้สนับสนุนการ
เขา้ร่วมในการแข่งขันกีฬาเชือ่มความสัมพันธ ์ที่จัดขึน้ระหว่างบรษัิทฯ กับลูกคา้ คู่คา้ และสมาคม
วชิาชพีทีบ่รษัิทฯ เป็นสมาชกิ 
 ในสว่นของการก าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนนัน้ บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งของธรุกจิ
ประเภทเดยีวกันทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกัน การปรับขึน้คา่ตอบแทนประจ าปีใหแ้กพ่นักงานจะพจิารณาจาก
ผลการปฏบิัตงิานของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับเกณฑค์่ามาตรฐานที่ไดก้ าหนดไวล้่วงหนา้และ



 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 16 ] 

ไดรั้บความเห็นชอบร่วมกันระหวา่งพนักงานและผูบ้ังคับบัญชา เพือ่ใหก้ารประเมนิผลการปฏบิัตขิอง
แต่ละบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นรูปธรรมและมคีวามเป็นธรรม ทัง้นี้ เพือ่จูงใจใหบ้คุลากรมุง่มั่น
ปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้กดิผลส าเร็จตามเป้าหมายความเป็นธรรม 
 ดว้ยการมุ่งเนน้สรา้งวัฒนธรรมและค่านิยม [Core Value] ตามแนวทางที่สอดคลอ้งกับ
คณุลักษณะขององคก์ร บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] จงึไดก้ าหนดวสิัยทัศน์และพันธกจิ
ดังนี ้
 วสิัยทัศน์ : บริษัทประกันวนิาศภัยที่คุณเลือกใหค้วามไวว้างใจ ผูกพันอย่างยั่งยืน  ดว้ย
นวตักรรมดา้นบรกิารและผลติภัณฑท์ีต่อบสนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 
 
 พันธกจิ : 

o พัฒนาและธ ารงรักษาภาพลักษณ์องคก์รทีด่ ี
o บรหิารจัดการภายใตก้ารก ากับดแูลกจิการทีด่ ี
o ด าเนนิธรุกจิใหบ้รรลผุลประกอบการทีด่ ีเพือ่สรา้งผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
o พัฒนาระบบการใหบ้รกิารเพือ่บรรลคุวามพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคา้ 
o สง่เสรมิใหม้กีารจัดการทรัพยากรบคุคลทีด่ ี
o น าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาพัฒนาประสทิธภิาพในการด าเนินงานและเพิม่ศักยภาพในการ

แขง่ขนั 
คู่คา้ : บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิง่ต่อการด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและ

เงือ่นไขทางการคา้ ตลอดจนค านงึถงึผลประโยชน์ร่วมกันและการเตบิโตเคยีงขา้งกันอยา่งยั่งยนื จงึ
ปฏบิัตติ่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความซือ่สัตยส์ุจรติ มคีวามเสมอภาคและเป็นธรรม ด าเนินงานดว้ยความ
โปรง่ใส รวมถงึการระมัดระวงัชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืขององคก์ร 
 คูแ่ขง่ขันทางการคา้ : บรษัิทฯ ยดึมั่นในกฎเกณฑแ์ละกตกิาการแขง่ขันทีเ่ป็นธรรม มจีรยิธรรม
คณุธรรม และด าเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส 

เจา้หนี้ : บรษัิทฯ รักษาค ามั่นสัญญาและปฏบิัตติามเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงต่อผูเ้อาประกันภัย 
ผูรั้บประโยชน ์และคูค่า้โดยเครง่ครัด 
 สังคมและสิง่แวดลอ้ม : คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานทกุคน ตระหนักดวีา่องคก์ร
ธรุกจิเป็นสว่นหนึง่ของสังคม ดว้ยศักยภาพและทรัพยากรทีม่อียู ่องคก์รธรุกจิสามารถเขา้ไปมบีทบาท
ส าคัญในการดูแลเอาใจใสส่ังคม พัฒนาและผลักดันใหส้ังคมเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ บรษัิทฯ 
จงึไดด้ าเนนิกจิกรรมและจัดท าโครงการตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ โดยก าหนด
เป้าหมายชัดเจนเป็นโครงการตอ่เนื่อง มกีารตดิตามประเมนิผล สรา้งความเชือ่มั่นวา่กจิกรรมโครงการ
ต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว เช่น จิตอาสาพัฒนาชุมชน จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน         
จติอาสาบรจิาคโลหติ กจิกรรมดา้นการศกึษาพัฒนาเด็กและเยาวชน กจิกรรมดานสังคมและชมุชน 
การสง่เสรมิอาชพีในชมุชน กจิกรรมการดแูลดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มมในชมุชน ฯลฯ 

หน่วยงานราชการ/ก ากับดูแล : บรษัิทฯ ยดึมั่นตามนโยบาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บังคับของ
กฎหมาย ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับภายนอก และพรอ้มใหค้วามร่วมมอืในการให ้
ขอ้มลูตามทีก่ฎหมายก าหนดโดยเครง่ครัด 
 
 การเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส 
 คณะกรรมการตระหนักดถีงึหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบเชงิจรยิธรรมและตามกฎหมายตอ่ผูถ้อื
หุน้ และไดป้ฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สัตยแ์ละระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ ซึง่หมายถงึ
ผลประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม ดังนัน้ คณะกรรมการจงึถอืเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีส่ าคัญในการ
ดูแลใหบ้รษัิทฯ จัดท าและเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิรวมถงึขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ ผ่าน
ชอ่งทางทีผู่ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มูล ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี และในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
www.deves.co.th ซึง่ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดโอกาสใหม้กีาร
สอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต ์โดยใหส้ านักบรหิารงานกรรมการและสือ่สารองคก์ร เป็น
หน่วยงานทีท่ าหนา้ทีด่แูลประสานงานใหม้กีารตอบขอ้ซกัถามดังกลา่ว 
 ขอ้มูลที่กล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ นโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่น รายงานทางการเงนิที่
ผา่นการสอบทาน หรอืตรวจสอบจากผูส้อบบัญชวีา่มคีวามถูกตอ้งในสาระส าคัญตามหลักการบัญชทีี่
รับรองท่ัวไป รวมทัง้ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 
นโยบายการก ากับดแูลกจิการของบรษัิทฯ การปฏบิัตหินา้ทีใ่นรอบปีทีผ่่านมาของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยต่าง ๆ นโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสงูซึง่สะทอ้นภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

http://www.deves.co.th/
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 นอกจากนี้ การเปิดเผยขอ้มูลและเสนอรายงานต่อหน่วยงานราชการอืน่ทีก่ ากับดูแลบรษัิทฯ 
เป็นไปภายใตร้ะเบยีบปฏบิัตอิยา่งเครง่ครัดเชน่กัน โดยบรษัิทฯ ถอืวา่การปฏบิัตดิังกลา่ว เป็นสว่นหนึง่
ของการก ากับดแูลกจิการทีด่ดีว้ย 
 
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการบรหิารจัดการบรษัิทฯ เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนต์อบ
แทนทางธรุกจิทีม่ั่นคงและยั่งยนื คณะกรรมการจงึตระหนักถงึบทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบทีม่ี
ต่อผูถ้อืหุน้ ท าหนา้ทีใ่นการก าหนดวสิัยทัศน์และนโยบายในการด าเนนิธุรกจิ พรอ้มทัง้ก ากับดแูลให ้
เกดิความมั่นใจวา่บรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและคณุธรรม ดว้ยความรับผดิชอบสงูสดุตอ่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย มกีารปฏบิัตทิีถู่กตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามพันธะกรณีทีม่อียูก่ับผูเ้กีย่วขอ้ง
ทกุฝ่าย 
 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ  
ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
คณะกรรมการของบรษัิทฯ มจี านวน 14 คน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 คน และ

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 12 คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 5/2563 เมือ่วันที่ 15 
พฤศจกิายน 2563 ไดม้มีตแิตง่ตัง้พันต ารวจเอก ณรัชต ์เศวตนันทน์ เป็นกรรมการบรษัิทฯ พรอ้มด ารง
ต าแหน่งกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื่อสังคม โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 27 
พฤศจกิายน 2563 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ เป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ โดยเมือ่ครบก าหนดตาม
วาระ กรรมการอาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกี  

การก าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ : บรษัิทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบัตแิละหลักเกณฑข์อง
กรรมการอสิระ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกันภัย [คปภ.] ทีก่ าหนด โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

o ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี้ใหนั้บรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

o ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ย ล าดับเดยีวกัน ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวันทีเ่ขา้รับต าแหน่ง ทัง้นี้ลักษณะตอ้งหา้มดังกลา่วไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือของส่วนราชการทีม่ี
อ านาจควบคมุบรษัิทฯ 

o ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

o ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท้ี่มี
ความสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันที่เขา้
รับต าแหน่ง 

ทัง้นี้ความสัมพันธท์างธรุกจิ ใหห้มายความรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกติ
เพือ่ประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการกูห้รือใหกู้ย้ ืม ค ้าประกัน การใหส้ ินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ี่
ตอ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ หรอืตัง้แตย่ีส่บิลา้น
บาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ 

o ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของ
ส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
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หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ สังกัดอยูเ่วน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีกอ่นวนัทีเ่ขา้รับต าแหน่ง 

o ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที่
มนัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีเ่ขา้รับต าแหน่ง 

o ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญห่รอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

o ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯ
หรือบรษัิทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มนัียในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ลูกจา้ง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่รับเงนิเดอืนประจ าหรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

o ไม่มลีักษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ 

ภายหลังไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีักษณะตามทีก่ าหนดแลว้ กรรมการอสิระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหต้ัดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกันผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษัิทฯ โดยมกีารตัดสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะได ้เพือ่ประโยชนต์ามขอ้ 5 และ 6 ค าวา่ “หุน้สว่น” 
ใหห้มายความรวมถงึ บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากส านักงานสอบบัญช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ให ้
เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในรายงานการสอบบัญชหีรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี แลว้แตก่รณี ในนาม
ของนติบิคุคลนัน้ 

 
 2. บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตระหนักถงึความส าคัญของบทบาท หนา้ที ่และภาระความรับผดิชอบทีม่ตีอ่ผูถ้อื
หุน้ จงึปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ และระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ซึง่หมายถงึ
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ โดยท าหนา้ที่พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนนิงานของบรษัิทฯ เชน่ การก าหนดวสิัยทัศน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง 
แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ก ากับดแูลใหฝ่้ายจัดการด าเนนิงานตามนโยบายและแผนทีก่ าหนดไว ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

คณะกรรมการไดจั้ดท า “นโยบายการก ากับดูแลกจิการ” และ “จรรยาบรรณบรษัิทฯ” ไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อักษร และไดต้ดิตามใหม้ีการปฏบิัตติามอย่างจรงิจัง สม ่าเสมอ พรอ้มทัง้เผยแพร่ใน
อนิทราเน็ตของบรษัิทฯ เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บทราบและ
เขา้ใจมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทฯ ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ  

เพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิความขัดแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการของบรษัิทฯ จงึถอืเป็นเรือ่ง
ส าคัญทีจ่ะด าเนนิการและดูแลมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและหา้มมใิหป้ระกอบธุรกจิทีแ่ขง่ขันกับบรษัิทฯ 
ทัง้นี้ ในการพจิารณาเขา้ท ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์ จะเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคัญ โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี ไมม่สีว่นรว่มในการตัดสนิใจ 
 คณะกรรมการไดจั้ดใหม้ีส านักตรวจสอบในโครงสรา้งองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปฏบิัตงิานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรับผดิชอบในการดูแล
กระบวนการจัดท าและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้น 
เป็นที่เชือ่ถือได ้ดูแลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน [Internal Control] และการตรวจสอบ
ภายใน [Internal Audit] ที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ มีการตดิตามและประเมนิผลการควบคุม
ภายในซึง่ทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ปีละครัง้ โดยส านัก
ตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยรวมตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งนอ้ยปีละ
หนึง่ครัง้ โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทกุครัง้ 
 นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้หีน่วยงานทีท่ าหนา้ทีว่เิคราะหแ์ละประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนนิธรุกจิท าการประมวลผลขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์และรายการผดิปกต ิเพือ่เป็นสญัญาณเตอืน
ภัยล่วงหนา้ [Early Warning System] พรอ้มทัง้ไดจั้ดตัง้ “คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” [Risk 
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Management Committee] โดยมบีทบาทหนา้ที่ในการก าหนดกรอบและนโยบายการบรหิารความ
เสีย่ง การประเมนิความเพยีงพอ ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารความเสีย่ง การตดิตาม
สถานะความเสีย่งและการเปลีย่นแปลงความเสีย่ง การก ากับดูแลกจิกรรมโดยรวมของบรษัิทฯ ที่
เกีย่วขอ้งกับความเสีย่ง เพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ สามารถด าเนนิกจิการภายใตน้โยบายการบรหิาร
ความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้ และมกีารจัดเตรยีมแผนเพือ่บรรเทาความเสีย่งในการรับมอืกรณีฉุกเฉนิ รวมถงึ
การรายงานสถานะความเสีย่งต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ หรือทุกครัง้ที่มกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ 
 คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุใินสายงานตา่ง ๆ มคีวามรูค้วามสามารถ
และด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงในองคก์รอื่น ๆ ซึง่สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ท างานมาใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ กอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนและประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 การด ารงต าแหน่งอืน่ของกรรมการบรษัิทฯ [ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “คณะกรรมการบรษัิทฯ” 
ในรายงานประจ าปี] ไม่สง่ผลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ทีก่รรมการ โดยกรรมการบรษัิทฯ เขา้ร่วมการ
ประชมุอยา่งสม ่าเสมอ และอทุศิเวลาอยา่งเต็มทีใ่นการศกึษาขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจ รวมทัง้
ใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ฝ่ายจัดการอยูเ่สมอ  
 การรวมหรอืแยกต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการของบรษัิทฯ มใิชบุ่คคลเดยีวกัน มอี านาจหนา้ที่แยก
ออกจากกัน และอ านาจหนา้ที่ดังกล่าวถูกก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในคู่มอื “อ านาจด าเนินการ” ซึง่
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายจัดการแต่ละระดับไว ้
อยา่งชดัเจน 
 คณะกรรมการเป็นผูเ้ลอืกบุคคลทีเ่หมาะสม ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการและท าหนา้ที่
ประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ โดยประธานกรรมการของบรษัิทฯ มใิชก่รรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิาร ซึง่ส่งผลใหบ้รษัิทฯ มกีารถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ดว้ยความเขา้ใจอย่าง
ลกึซึง้และยดึมั่นในการปฏบิัตติามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีในการปฏบิัตหินา้ทีท่ีผ่า่นมา ประธาน
กรรมการไดส้ง่เสรมิสนับสนุนใหก้รรมการแตล่ะท่านแสดงความเห็นอย่างเป็นอสิระ เพือ่ผลประโยชน์
ของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้โดยสว่นรวม 
 ส าหรับผูท้ี่ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจั้ดการ จะตอ้งผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณา
คุณสมบัตจิากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื่อสังคม โดยมี
คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมัตแิต่งตัง้ กรรมการผูจั้ดการท าหนา้ที่เป็นผูน้ าของฝ่ายจัดการในการน า
นโยบายและกลยุทธ์ที่ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ไปปฏบิัตภิายใตก้รอบที่คณะกรรมการก าหนดเพื่อ
ความส าเร็จของกจิการ 
 เลขานุการบรษัิทฯ - บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้บุคคลท าหนา้ที่เลขานุการบรษัิทฯ และหน่วยงาน 
“ส านักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร” ท าหนา้ที่ดูแลการจัดท าและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของ
บรษัิทฯ หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ เก็บรักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยี
ทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และท าหนา้ทีป่ระสานงานระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
รวมทัง้ดแูลใหค้ณะกรรมการไดรั้บทราบกฎหมายและหลักเกณฑต์า่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิความ
มั่นใจวา่การปฏบิัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการ เป็นไปภายใตข้อ้ก าหนดของหน่วยงานทีก่ ากับดแูลอยา่ง
เครง่ครัด ตลอดจนดแูลใหก้ารปฏบิัตขิองฝ่ายจัดการเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ 
 
 3. คณะกรรมการชดุยอ่ย  
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม มคีวาม
เป็นอสิระในการปฏบิัตหินา้ทีต่ามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการ และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชดุย่อยทัง้ 3 
คณะ มกีารประชมุอย่างสม ่าเสมอตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนงานเพือ่พจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ และ
ภายหลังเสร็จสิน้การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุครัง้ เลขานุการจะจัดสง่บันทกึรายงานการประชมุ
ใหแ้ก่กรรมการบรษัิทฯ ทุกคน เพื่อใหก้รรมการไดรั้บทราบการพจิารณาเรือ่งทีส่ าคัญ รวมทัง้ความ
คืบหนา้ของกิจกรรม ตลอดจนการติดตามแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ
คณะกรรมการ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนด “การรับทราบรายงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย” ไวเ้ป็น



 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 20 ] 

ระเบยีบวาระทีแ่น่นอนในการประชุมรายไตรมาส เพือ่รับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูรั้บผดิชอบ
โดยตรง 
 ทัง้นี้ การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 2 คณะทีม่กีารก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งไว ้ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
กจิกรรมเพือ่สังคม ใหด้ ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยใหเ้ป็นการครบวาระพรอ้มกันทัง้คณะ และใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ท าการทบทวนเป็นประจ าทกุปีภายหลังการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ เพือ่ให ้
โครงสรา้งของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสมกับการด าเนนิงานในเชงิกลยทุธข์องบรษัิทฯ และเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูล 
 ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ 
 คณะกรรมการบรหิาร ปัจจุบันประกอบดว้ยจ านวนสมาชกิไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด มหีนา้ทีบ่รหิารงานภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ซึง่บัญญัตไิวอ้ย่างชัดเจนในคู่มอื “อ านาจด าเนินการ” อันเป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกระจายความ
รับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิทฯ ไปสูค่ณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายบรหิารใน
ระดับรองลงมา 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ยจ านวน
กรรมการอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระในคณะกรรมการบรษัิทฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดังนี ้

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงนิที่มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เชือ่ถือได ้มีการ
เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคัญโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชทีีรั่บรองโดยท่ัวไป 

2. พจิารณาคัดเลอืกและก าหนดค่าตอบแทน ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการ
ของบรษัิทฯพจิารณาและไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

3. ดูแลสอบทานใหก้ารบรหิารงานและการปฏบิัตติงิานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ให ้
ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามนโยบายสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่แีละ
จรยิธรรมธรุกจิ 

4. ดแูลสอบทานใหม้รีะบบงานดา้นควบคมุความเสีย่งทีเ่พยีงพอ 
5. ดแูลสอบทานและสนับสนุนใหม้กีารควบคมุภายในทีม่คีณุภาพและไดผ้ล และแสดงความเห็น

ประกอบรายงานผลการประเมนิการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต่อคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ 

6. ดูแลสอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ค าสั่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

7. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มนีโยบาย กระบวนการและมาตรการในการตอ่ตา้นการทจุรติตามแนวทาง
ของหน่วยงานก ากับดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ บรษัิทฯ มี
ระบบงานต่าง ๆ ในการต่อตา้นการทุจรติตามขอ้ก าหนดของ “โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” 

8. พจิารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของ ทัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และ
ผูต้รวจสอบภายใน และมกีารตดิตามวา่ทางผูเ้กีย่วขอ้งไดม้กีารด าเนนิการแกไ้ขปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะอยา่งเหมาะสมและภายในระยะเวลาทีรั่บได ้

9. ทบทวนแกไ้ขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้หมาะสมและทันสมัยอยูเ่สมอ 
และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตกิารเปลีย่นแปลง 

10. พจิารณา กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
11. ก ากับและสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหม้อีสิระในการท างาน 
12. พจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และร่วมประเมนิผลการปฏบิัตงิานของหัวหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกพนักงานและผูบ้รหิารทกุระดับมารายงาน น าเสนอขอ้มลู 

รว่มประชมุหรอืจัดสง่เอกสารทีเ่ห็นวา่เกีย่วขอ้งและจ าเป็น 
14. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูและความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือ่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 
15. ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิหรอืวา่จา้งผูช้ านาญการมาเป็นที่

ปรกึษาได ้
16. ปฏบิัตงิานหรอืกจิกรรมอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
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 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม ประกอบดว้ยจ านวนกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และควรเป็นกรรมการอสิระไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดโดยมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดังนี ้

1. ก าหนดหลักเกณฑค์ณุสมบัตแิละวธิกีารสรรหากรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ยเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณา 

2. พจิารณาสรรหาผูท้ี่มคีุณสมบัตเิหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาแต่งตัง้ในกรณี
ต าแหน่งกรรมการวา่งลงจากเหตอุืน่ทีไ่มใ่ชก่ารพน้ต าแหน่งตามวาระ 

3. พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาเพือ่เสนอใหผู้ถ้อื
หุน้อนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในกรณีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เนื่องจากพน้ต าแหน่ง
ตามวาระ 

4. พิจารณาโครงสรา้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่
คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ และกรรมการผูจั้ดการจนถงึผูบ้รหิารระดับ 
10 

5. พจิารณากรอบวงเงนิงบประมาณขึน้ค่าจา้ง และการจ่ายเงนิรางวัลประจ าปีของพนักงานทัง้
บรษัิทฯ รวมทัง้คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่แกค่ณะกรรมการบรษัิทฯ 
และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

6. กจิกรรมเพือ่สงัคม และเรือ่งอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
 
 4. การประชมุคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีก าหนดการประชุมเพื่ออนุมัตงิบการเงนิรายไตรมาส ตามขอ้ก าหนดของ
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด และนอกเหนือไปจากการจัดประชมุดังกลา่ว คณะกรรมการไดจั้ด
ใหม้กีารประชุมเพื่อพจิารณาและอนุมัตแิผนงาน และประมาณการงบก าไรขาดทุนประจ าปี รวมทัง้
ประเมนิผลส าเร็จของแผนงานในระหวา่งปี และท าการทบทวนในกรณีทีเ่กดิปัญหาขอ้ขดัขอ้งใด ๆ 
 ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก าหนดใหก้ารประชมุคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ย
กวา่กึง่หนึง่ ในการประชมุทีผ่า่นมา กรรมการเขา้ประชมุครบองคป์ระชมุทกุครัง้ 
 การประชมุคณะกรรมการไดม้กีารนัดหมายวันและเวลาประชมุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ส าหรับทัง้ปี 
รวมทั้งก าหนดระเบียบวาระหลักอย่างชัดเจนส าหรับการประชุมแต่ละครั้ง โดยกรรมการและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งสามารถเสนอระเบยีบวาระเพิม่เตมิได ้กรรมการจะไดรั้บเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้
ซึง่จะท าใหม้โีอกาสไดศ้กึษาสารสนเทศตา่ง ๆ เอกสารทีน่ าเสนอมรีปูแบบและเนือ้หาทีช่ดัเจน งา่ยตอ่
การพจิารณา โดยในปี 2563 คณะกรรมการมกีารประชมุรวมทัง้ส ิน้ 5 ครัง้ ใชเ้วลาในการประชมุโดย
เฉลีย่ประมาณ 60 นาทตีอ่การประชมุแตล่ะครัง้ 
 ผูบ้รหิารระดับสงูทีม่ใิชก่รรมการแตม่คีวามเกีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะพจิารณา จะไดรั้บเชญิใหเ้ขา้
ร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะที่เกีย่วขอ้งกับปัญหาโดยตรง ทัง้นี้ เพื่อ
ป้องกันมใิหเ้กดิปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้ง คณะกรรมการไดก้ าหนดวา่กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใด จะไมม่สีว่นในการออกเสยีงใน
เรือ่งนัน้ ๆ และกรรมการไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจัดการงานประจ าวนัของบรษัิทฯ 
 
 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 4/2561 เมือ่วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 
2561 ไดม้มีตอินุมัต ิ“แบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานคณะกรรมการบรษัิทฯ” เพื่อใชใ้นการประเมนิ
คณะกรรมการและเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการด าเนนิโครงการ “แนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติ [Thai Private Sector Collective Action against Corruption : CAC]”   

แบบประเมนิฯ ดังกล่าว จัดท าขึน้เพือ่ใหค้ณะกรรมการร่วมกันประเมนิผลการปฏบิัตงิานเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า คณะกรรมการยังคงสามารถปฏบิัตหินา้ที่ตามบทบาทหนา้ที่ความ
รับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างมีประสทิธผิล และน าผลที่ไดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการ
ปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานใหด้ยี ิง่ข ึน้ตอ่ไป 

 
 6. คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สังคม เป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการ และเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิทัง้นี้ 
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดุย่อยทุกคณะ จะตอ้ง



 The Deves Insurance Public Company Limited Pride in Protection 
 

 Public Disclosure – รายปี [ 22 ] 

ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยทีม่หีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบมากขึน้ จะ
ไดรั้บคา่ตอบแทนมากขึน้ตามภาระหนา้ทีท่ีต่อ้งปฏบิัต ิ
 ในการพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
กิจกรรมเพื่อสังคม จะพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่กรรมการไดรั้บกับผลส ารวจการจ่าย
ค่าตอบแทนที่จัดท าขึ้นเป็นรายปีโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบไดก้ับอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ขอบเขตของบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ [Accountability and Responsibility] 
รวมถงึประโยชนท์ีบ่รษัิทฯ คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแตล่ะคน 
 ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบดว้ยเงนิรางวัลประจ าปี และค่าตอบแทนราย
เดอืน หรือรายครัง้ของการประชุมตามที่ก าหนดไวส้ าหรับประเภทของคณะกรรมการชุดย่อย และ
ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิซึง่บรษัิทฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดผลตอบแทนทีก่รรมการแตล่ะคนไดรั้บ 
ในรายงานประจ าปีเป็นประจ าทกุปี 
 ในสว่นของการพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื่อสังคม จะพจิารณาร่วมกับคณะกรรมการบรหิารซึง่ท าหนา้ที่
ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารระดับสงูตัง้แตก่รรมการผูจั้ดการไปจนถงึผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 
ตามเกณฑบ์รรทัดฐานทีเ่ป็นรปูธรรมและบง่ชีผ้ลส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยาวซึง่ไดม้ี
การตกลงรว่มกันไวล้ว่งหนา้ 
 นอกเหนือจากปัจจัยผลประเมนิการปฏบิัตขิองผูบ้รหิารระดับสูงแลว้ การจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ จะพจิารณาควบคูไ่ปกับผลประกอบการประจ าปีของบรษัิทฯ และอยูใ่น
ระดับทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้ับการจา่ยของธรุกจิประเภทเดยีวกันทีม่ขีนาดของกจิการใกลเ้คยีงกัน 
 
 7. การพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร 
 บทบาทและการท าหนา้ทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิาร มคีวามส าคัญตอ่การด าเนนิธรุกจิและ
การบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิของบรษัิทฯ คณะกรรมการจงึตระหนักถงึความส าคัญในการพัฒนาตนเอง
และบุคลากรทุกระดับชัน้ของบรษัิทฯ และสนับสนุนใหค้ณะกรรมการและเลขานุการเขา้สัมมนาและ
อบรมในหลักสตูรของสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ซึง่เป็นประโยชนต์อ่การปฏบิัตหินา้ทีก่รรมการ ทัง้นี ้ 
ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการเพื่อแนะน าลักษณะธุรกจิ 
ทศิทาง และเป้าหมายทางธุรกจิของบรษัิทฯ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการประกอบธุรกจิของ
บรษัิทฯ อันจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการ 
 ในสว่นของการพัฒนาผูบ้รหิาร บรษัิทฯ ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดับสงูเขา้รับการอบรมในหลักสตูร
ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะในการบรหิารจัดการองคก์รธุรกจิและเพิม่ความรอบรูใ้นดา้นการ
ด าเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ไดรั้บ มาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
 
 8. การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 
 บรษัิท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] มอีดุมการณ์ในการด าเนนิธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้ง 
และมคีณุธรรมโดยยดึมั่นในความรับผดิชอบตอ่สังคมและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกับทุกกลุม่ ตามหลักการ
ก ากับดูแลกจิการที่ดีและจรรยาบรรณที่ก าหนด บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินการตาม 
“โครงการแนวรว่มปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ Thai Private Sector Collective 
Action against Corruption [CAC]” เพือ่แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มั่นในการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ทกุ
รปูแบบ ซึง่บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่ การทจุรติคอรรั์ปชัน่เป็นภัยรา้ยแรงทีท่ าลายการแขง่ขนัอยา่งเสรแีละ
เป็นธรรม รวมทัง้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่5/2560 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2560 มมีตใิหบ้รษัิทฯ ขอ
การรับรองเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ ซึง่ไดป้ระกาศ
เจตนารมณ์เมือ่วนัที ่4 กันยายน 2560 และในปัจจบุันบรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชกิแนวร่วม
ปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เมือ่วันที่ 4 กุมภาพันธ ์2562 พรอ้มกันนี้บรษัิทฯ 
ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น [Anti-Corruption Policy] ทุกปีที่ไดรั้บการ
พจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมถงึก าหนดนโยบายและแนวปฏบิัตกิารแจง้เบาะแส 
(Whistle Blowing) การทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และทบทวนคู่มือ
แนวทางปฏิบัต ิการต่อตา้นคอร์ รัปชั่น [Anti-Corruption Procedures] เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น ก าหนดใหทุ้กคนในบรษัิทฯ ตัง้แต่ระดับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งไมเ่รยีกรอ้ง ไมย่นิยอม ไมจ่่าย ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ตอ่ตา้นผูเ้กีย่วขอ้ง และ
ไมย่อมรับการทจุรติคอรรั์ปชั่นในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่ประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ ตนเอง 
ครอบครัว เพือ่น หรอืคนรูจั้ก หรอืเพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิ และจะไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธการทุจรติคอร์รัปชั่น แมว้่าการกระท านั้นจะส่งผลใหบ้รษัิทฯ สูญเสยี
โอกาสทางธรุกจิก็ตาม ทัง้นี้นโยบายครอบคลมุทุกหน่วยงาน คูค่า้ ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ
บรษัิทฯ 
 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มหีนา้ทีก่ ากับดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามนโยบายฯ และตอ้งมี
การทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ มกีารประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิทุจรติคอรรั์ปชั่นเป็นประจ าทุกปี มกีาร
สอบทานการปฏบิัต ิตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิัต ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อให ้
สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี้หากมี
การฝ่าฝืนหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกับการทุจริต
คอรรั์ปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษัิทฯ รวมถงึการเลกิจา้ง กรณีทีจ่ าเป็น  

บรษัิทฯ ยังไดก้ าหนดใหม้กีารแจง้เบาะแสเพือ่ใหพ้นักงาน คูค่า้ หรอืบคุคลภายนอกทีพ่บเห็น
การกระท าเขา้ขา่ยทุจรติและคอรรั์ปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ สามารถรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางต่าง ๆ 
เช่น จดหมายหรืออีเมล fraud_corruption@deves.co.th ซึ่งจะส่งตรงมาที่ผูอ้ านวยการส านัก
ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้ารรอ้งเรยีนมายังบรษัิทฯ ไมว่า่จะแจง้ดว้ยวธิใีดก็ตาม จะ
ไมเ่ปิดเผยและรักษาความลับ โดยบรษัิทฯ ไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลับเพือ่ปกป้อง
ผูใ้หข้อ้มูลหรอืผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น บรษัิทฯ จะด าเนนิการดว้ยความยุตธิรรมกับ
ทุกฝ่าย ถา้ผูท้ าการทุจรติคอรรั์ปชั่นเป็นพนักงานจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบ
ของบรษัิทฯ และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 
 ค านยิามและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 “คอรรั์ปชั่น [Corruption]” หมายถงึ การตดิสนิบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให ้
สญัญาวา่จะให ้มอบให ้ใหค้ ามั่นวา่จะให ้เรยีกรอ้ง หรอืรับ ซึง่เงนิ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ทีไ่ม่
เหมาะสมกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ หน่วยงานรัฐและเอกชน หรอืผูม้หีนา้ทีไ่ม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่ให ้
บุคคลดังกล่าวปฏบิัตหิรือละเวน้ปฏบิัต ิอันเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ้ ึง่ธุรกจิ หรือแนะน าธุรกจิ
ใหก้ับบรษัิทฯ หรือเพื่อใหไ้ดม้าซึง่งานดา้นธุรกจิ ความไดเ้ปรียบการแข่งขัน หรือเพื่อรักษาไวซ้ ึง่
ผลประโยชน์อืน่ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บังคับ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของทอ้งถิน่หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได ้
 “การสนับสนุนทางการเมอืง” บรษัิทฯ ด าเนนิธรุกจิโดยยดึมั่นความเป็นกลางทางการเมอืง โดย
ไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมหรอืฝักใฝ่พรรคการเมอืงใด หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงคนใด ไม่น าเงนิทุนหรอื
ทรัพยากรของบรษัิทฯ ไปใชช้ว่ยเหลอืหรอืสนับสนุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มแกพ่รรคการเมอืงหรอื
นักการเมอืงใด ทัง้นี้ บรษัิทฯ ถอืวา่พนักงานของบรษัิทฯ มสีทิธแิละหนา้ทีใ่นฐานะพลเมอืงทีด่ใีนการ
สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย ในการทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น หรอื
การแสดงพลังทางการเมอืงในนามตนเองไดอ้ยา่งอสิระและเป็นสว่นตัว แตทั่ง้นี้ตอ้งไมก่ระทบตอ่การ
ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะพนักงานของบรษัิทฯ 
 “การใหค้วามสนับสนุน” ตามหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิเพือ่สนับสนุน
โครงการโดยระบุชือ่ในนามบรษัิทฯ เท่านั้น เงนิสนับสนุน/เงนิบรจิาคที่จ่ายตอ้งมวีัตถุประสงคเ์พือ่
ธรุกจิ ภาพลักษณ์ทีด่ ีและชือ่เสยีงของบรษัิทฯ โดยมกีระบวนการพจิารณาทีโ่ปร่งใส ปราศจากความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การเบกิจ่ายตอ้งระบุวัตถุประสงคช์ัดเจน มหีลักฐานทีเ่ชือ่ถอืและตรวจสอบ
ได ้และด าเนินการตามขัน้ตอนการขออนุมัตทิี่สามารถสอบทาน ควบคุม และอนุมัตโิดยผูม้อี านาจ 
รวมถงึประเมนิผลและตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกับกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า การใหค้วามสนับสนุนนั้น มไิดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชั่นและส่งผล
กระทบตอ่ภาพลักษณ์ของบรษัิทฯ 

“การบรจิาค” บรษัิทฯ สนับสนุนการมสีว่นร่วมกับชมุชนและพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชน
เพื่อใหส้ังคมมคีวามน่าอยู่และมสี ิง่แวดลอ้มที่ด ีดังนั้นบรษัิทฯ จะใชเ้งนิหรือใหค้วามช่วยเหลือใน
รปูแบบอืน่ ๆ เพือ่เป็นการตอบแทนสงัคม โดยมไิดมุ้ง่หวงัผลทางธรุกจิแตอ่ยา่งใด 
 “การใหห้รอืรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง” ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ สามารถกระท าได ้ตามโอกาส
ธรรมเนียม ประเพณี หรอืตามมารยาทสังคมทีป่ฏบิัตโิดยท่ัวไป ซึง่ตอ้งด าเนนิการดว้ยความโปร่งใส 
การรับหรอืการใหต้อ้งมมีลูคา่เหมาะสม ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจ หรอืละเวน้ปฏบิัตหินา้ที ่และ
ตรวจสอบได ้
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“การขดัแยง้ทางผลประโยชน์” หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ประกอบ
ธุรกจิแขง่กับบรษัิทฯ หลกีเลีย่งการด าเนนิการที่เกีย่วโยงกับตนเองทีอ่าจก่อใหเ้กดิการขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนก์ับบรษัิทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม กรณีมคีวามจ าเป็น ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ 
เพือ่ดแูลใหม้คีวามโปรง่ใสและยตุธิรรม 

“การจ่ายคา่อ านวยความสะดวก” บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายจ่ายและรับคา่อ านวยความสะดวกหรอื
เงนิใหส้นิบนทกุกรณี ทีอ่าจน าไปสูก่ารทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

“การจา้งพนักงานรัฐ” บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายการจา้งเจา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ 
จากขอ้มลูหรอืสายสมัพันธข์องเจา้หนา้ทีรั่ฐในการสรา้งความไดเ้ปรยีบการแขง่ขนั 
 แนวทางปฏบิัตเิพิม่เตมิเกีย่วกับการป้องกันการมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการทจุรติคอรรั์ปชั่น บรษัิทฯ 
ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิัตเิพิม่เตมิไวด้ังนี้ 
 1. การประเมนิความเสีย่งดา้นทุจรติคอรรั์ปชั่น บรษัิทฯ จัดใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งที่
เหมาะสมกับลักษณะการด าเนนิธุรกจิของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูทีอ่าจเกดิการ
ทุจรติคอรรั์ปชั่นในการด าเนนิธรุกจิ มกีารประเมนิความเสีย่ง และก าหนดมาตรการการจัดการควบคุม
ความเสีย่งทีป่ระเมนิได ้รวมถงึการเฝ้าตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามแผนการบรหิารความเสีย่ง 
 2. แนวปฏบิัตกิารก ากับดูแลเพื่อป้องกัน และตดิตามความเสี่ยงจากการทุจรติคอร์รัปชั่น  
บรษัิทฯ ก าหนดแนวทางไวด้ังนี้ 

2.1 จัดใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง
ทีค่รอบคลุมระบบงานส าคัญตา่ง ๆ เพือ่ป้องกันและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติ
คอรรั์ปชัน่ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

2.2 จัดใหม้ชีอ่งทางรับแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการฝ่าฝืน การกระท าผดิกฎหมายหรอื
จรยิธรรมธรุกจิของบรษัิทฯ โดยไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลับของ
ผูใ้หข้อ้มลูหรอืแจง้เบาะแส รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบเพือ่พสิจูน์ทราบ
ขอ้เท็จจรงิ 

 3. การตดิตามประเมนิผลการปฏบิัตติามแนวทางป้องกันการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการทุจริต
คอรรั์ปชัน่ บรษัิทฯ ก าหนดแนวทางไวด้ังนี ้

3.1 ก าหนดใหส้ านักตรวจสอบท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าเกีย่วกับการทุจรติคอรรั์ปชั่น รวมถงึ
การตรวจสอบและประเมนิระบบควบคมุภายในตามแผนการตรวจประจ าปีทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3.2 ก าหนดใหส้ านักบรหิารความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติและคอร์รัปชั่น
รว่มกับหน่วยงานตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหก้ารน ามาตรการตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชั่น
ไปปฏบิัตไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล และน าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามล าดับ 

3.3 หากขอ้มลูจากขอ้รอ้งเรยีนหรอืผลการตรวจสอบมหีลักฐานอันควรเชือ่ไดว้า่ มรีายการ
หรือการกระท าใดซึง่อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถงึการฝ่าฝืนการกระท าทีผ่ดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรุกจิ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่ไปยังคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ปรับปรุงแกไ้ข
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 บรษัิทฯ ก าหนดใหม้กีารสือ่สารนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นและการแจง้เบาะแส ผ่านสือ่ทัง้
ภายในและภายนอก เชน่ อเีมล อนิทราเน็ต เว็บไซตบ์รษัิทฯ รายงานประจ าปี เป็นตน้ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร 
พนักงาน และคูค่า้รับทราบ และยดึถอืปฏบิัตโิดยท่ัวกัน  
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2.2 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัฯ 
 
 

 
 
2.3 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
 พลอากาศเอก สถติยพ์งษ์ สขุวมิล ประธานกรรมการ 
 พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ 
 พันต ารวจเอก ธรรมนธิ ิวนชิยถ์นอม รองประธานกรรมการ 
 พลอากาศโท ภักด ีแสง-ชโูต กรรมการ 
 พลเรอืเอก ปวติร รจุเิทศ กรรมการ 
 พันต ารวจเอก ณรัชต ์เศวตนันทน์ กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ

กจิกรรมเพือ่สงัคม 
 นายอวริทุธ ์วงศพ์ทุธพทัิกษ์ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 นายมนตร ีมงคลสวสัดิ ์ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด 
  คา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม 
 นายศักดิ ์เอือ้ชเูกยีรต ิ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายวรีะศักดิ ์โตกะคณุะ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ดร.ชาญชยั มสุกินศิากร กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และกจิกรรมเพือ่สงัคม 
 นางพรรณโสภติ ลขิติธรรมนติย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 นางสาวสภุาภรณ์ ตรแีสน กรรมการ 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ / กรรมการบรหิาร 

บทบาท หนา้ที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการตระหนักถงึความส าคัญของบทบาท หนา้ที ่และภาระความรับผดิชอบทีม่ตีอ่ผูถ้อื
หุน้ จงึปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ และระมัดระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ซึง่หมายถงึ
ผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ โดยท าหนา้ที่พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนนิงานของบรษัิทฯ เชน่ การก าหนดวสิัยทัศน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง 
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แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ก ากับดแูลใหฝ่้ายจัดการด าเนนิงานตามนโยบายและแผนทีก่ าหนดไว ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 คณะกรรมการไดจั้ดท า “นโยบายการก ากับดูแลกจิการ” และ “จรรยาบรรณบรษัิทฯ” ไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อักษร และไดต้ดิตามใหม้ีการปฏบิัตติามอย่างจรงิจัง สม ่าเสมอ พรอ้มทัง้เผยแพร่ใน
อนิทราเน็ตของบรษัิทฯ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บทราบและ
เขา้ใจมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทฯ ใชใ้นการด าเนนิธรุกจิ  

เพือ่ป้องกันมใิหเ้กดิความขัดแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการของบรษัิทฯ จงึถอืเป็นเรือ่ง
ส าคัญทีจ่ะด าเนนิการและดูแลมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และหา้มมใิหก้รรมการประกอบธรุกจิทีแ่ขง่ขันกับ
บรษัิทฯ ทัง้นี้ในการพจิารณาเขา้ท ารายการที่อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ จะเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษัิทฯ และผูถ้ือหุน้โดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไม่มสี่วนร่วมในการ
ตัดสนิใจ 
 คณะกรรมการไดจั้ดใหม้ีส านักตรวจสอบในโครงสรา้งองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปฏบิัตงิานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรับผดิชอบในการดูแล
กระบวนการจัดท าและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ ใหม้คีวามถกูตอ้งครบถว้น 
เป็นที่เชือ่ถือได ้ดูแลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน [Internal Control] และการตรวจสอบ
ภายใน [Internal Audit] ที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ มีการตดิตามและประเมนิผลการควบคุม
ภายในและทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ปีละครัง้ โดยส านัก
ตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษัิทฯ โดยรวมตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ อยา่งนอ้ยปีละ
หนึง่ครัง้ โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทกุครัง้ 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดก้ าหนดใหม้หีน่วยงานทีท่ าหนา้ทีว่เิคราะหแ์ละประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนนิธรุกจิท าการประมวลผลขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์และรายการผดิปกต ิเพือ่เป็นสญัญาณเตอืน
ภัยล่วงหนา้ [Early Warning System] พรอ้มทัง้ไดจั้ดตัง้ “คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” [Risk 
Management Committee] โดยมบีทบาทหนา้ทีใ่นการก าหนดและทบทวนนโยบายการบรหิารความ
เสีย่ง การประเมนิความเพยีงพอ ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารความเสีย่ง การตดิตาม
สถานะความเสีย่งและการเปลีย่นแปลงความเสีย่ง การก ากับดูแลกจิกรรมโดยรวมของบรษัิทฯ ที่
เกีย่วขอ้งกับความเสีย่ง เพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ สามารถด าเนนิกจิการภายใตน้โยบายการบรหิาร
ความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้ และมกีารจัดเตรยีมแผนเพือ่บรรเทาความเสีย่งในการรับมอืกรณีฉุกเฉนิ รวมถงึ
การรายงานสถานะความเสีย่งต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ หรือทุกครัง้ที่มกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 

คณะกรรมการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการก าหนดกรอบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกล
ยุทธแ์ละนโยบายทีส่ าคัญ ดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีลไกในการควบคุม ก ากับ ทีม่ปีระสทิธผิล และตดิตาม
ดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ด าเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส รับผดิชอบตอ่
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ภายใตห้ลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีและสรา้งคณุคา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสมใน
ระยะยาว 

บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการไวด้ังนี้ 
 1. ก าหนดทศิทาง นโยบาย และกลยทุธข์องบรษัิทฯ ซึง่มรีายละเอยีดดังนี ้
   1.1. ก าหนดทศิทางและเป้าหมายเชงิกลยทุธใ์นภาพรวมของบรษัิทฯ รวมทัง้พจิารณา
อนุมัตนิโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบรษัิทฯ โดยก ากับดูแลใหบ้รษัิทฯ ค านึงถงึการ
ด าเนนิธรุกจิอยา่งยั่งยนื และหลกีเลีย่งการรับความเสีย่งทีเ่กนิกวา่ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้
   1.2. ก ากับดแูลใหบ้รษัิทฯ มนีโยบายการดแูลความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ [Conflict 
of Interest] เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิการกระท าเพือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืพวกพอ้ง หรอืเกดิปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการไมค่ านงึถงึความเสีย่งทีส่ าคัญของบรษัิทฯ 
   1.3. ก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการแจง้เบาะแสภายในองค์กร 
[Whistleblowing Policy and Procedure] ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้กีารสอดสอ่งดูแลและรายงาน
การกระท าทีอ่าจผดิกฎหมาย ขดัตอ่นโยบาย ระเบยีบ กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธรุกจิ 
   1.4. ก ากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีารก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และ
พนักงานในหน่วยงานที่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งที่ส าคัญ [Major Risk-Taking Staff] อย่างเหมาะสม 
สะทอ้นวัตถุประสงคแ์ละความเสีย่งของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถงึความมั่นคงในระยะยาวของ
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บรษัิทฯ รวมถงึไมส่รา้งแรงจงูใจในการท าธรุกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งมากเกนิไปจนกระทบตอ่ความ
มั่นคงของบรษัิทฯ และผลประโยชนข์องผูเ้อาประกันภัย 
   1.5. ก าหนดใหบ้ริษัทฯ มีบทบัญญัตเิกี่ยวกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ 
จรยิธรรมของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน เพือ่ยดึถอืเป็นแนวปฏบิัตภิายในบรษัิทฯ 
 2. ก ากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีระบวนการ และกลไกในการควบคุม ตดิตามและตรวจสอบที่มี
ประสทิธผิล ซึง่มรีายละเอยีดดังนี ้
   2.1 ก าหนดโครงสรา้งบรษัิทฯ ใหม้กีารแบง่แยกหนา้ทีใ่นการก ากับดแูลและการบรหิาร
จัดการ และก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหาร และ
บคุลากรหลักในหน่วยงานควบคมุตา่ง ๆ อยา่งชัดเจน เพือ่ใหม้กีารก ากับดแูลการบรหิารจัดการอย่าง
เหมาะสม 
   2.2 ก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่
กฎหมายก าหนด เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอ้นของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตอ้ง
ดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถรองรับความเสีย่งทีส่ าคัญ และ
ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้รวมทัง้ก ากับดแูลใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
   2.3 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความ
ซับซอ้นของธุรกจิ เพื่อช่วยสนับสนุนการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมถงึพจิารณาการ
เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบและการเปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคัญต่อการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย 
   ทัง้นี้ ตอ้งพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และคณะกรรมการลงทนุเป็นอยา่งนอ้ย โดยอาจพจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ ๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมก็ได ้เช่น คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการก ากับดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
   2.4 ก ากับดแูลการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยครอบคลมุถงึเรือ่ง ดังตอ่ไปนี ้
    2.4.1 พจิารณาแตง่ตัง้ และถอดถอนบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็น
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
    2.4.2 ก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีจัดท ารายงาน [Management Letter] และ
ขอ้คดิเห็นจากผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ เสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทฯ 
    2.4.3 จัดใหม้ีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ โดยไม่มี
ผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุดว้ย 
    ทัง้นี้ ในกระบวนการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีตอ้งพจิารณาผูส้อบบัญชทีีม่ ี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับธุรกจิประกันภัย การประเมนิมูลค่าส ารองประกันภัย และการด าเนนิธุรกจิ
ประกันภัยเป็นอย่างนอ้ย และควรเป็นผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ป็นส าคัญ 
    2.4.4 ก ากับดูแลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบรษัิทฯ 
เป็นประจ าทุกปี เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ คณะกรรมการยังคงสามารถปฏบิัตหินา้ทีต่ามบทบาทหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ทัง้นี้อาจก าหนดใหก้ารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
เป็นในรปูแบบของกรรมการองคร์วมทัง้คณะ หรอืกรรมการเป็นรายบคุคลก็ได ้
    2.4.5 ก ากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีารเปิดเผยขอ้มลูดา้นการก ากับดแูลกจิการทีด่ี
ตอ่สาธารณะ 
    2.4.6 ก ากับดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีระบวนการจัดท ารายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้ง
และน่าเชือ่ถือ และเปิดเผยขอ้มูลส าคัญต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและ
หน่วยงานก ากับตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3. ตดิตามก ากับดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่มรีายละเอยีดดังนี ้
   3.1 ก ากับดูแลใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ และระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
   3.2 ก ากับดูแลและตดิตามการด าเนินงานของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์และ
นโยบายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
   3.3 ก ากับดแูลใหบ้รษัิทฯ มเีงนิกองทุนทีม่ั่นคงและเพยีงพอรองรับการด าเนนิธรุกจิทัง้
ในปัจจบุันและอนาคตและตดิตามฐานะเงนิกองทนุอยา่งสม า่เสมอ รวมถงึมกีระบวนการหรอืเครือ่งมอืที่
ใชด้แูลความเพยีงพอของเงนิกองทนุใหอ้ยูใ่นระดับทีม่ั่นคง 
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   3.4 ก ากับดูแลใหผู้บ้รหิารรายงานเรือ่งทีส่ าคัญของบรษัิทฯ และมกีระบวนการในการ
รายงานขอ้มลู เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บขอ้มลูอยา่งเพยีงพอทีจ่ะปฏบิัตติามอ านาจ หนา้ที ่
และความรับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
   3.5 ก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯ มีการปฏบิัตติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีการก าหนด
ขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการเสนอขายและชดใชเ้งนิคา่สนิไหมทดแทนตามสัญญาอยา่งชัดเจน ไม่
กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผดิของลกูคา้ 
   3.6 ก ากับดูแลใหม้กีารจัดท านโยบายและแนวปฏบิัตกิารตอ่ตา้นทุจรติและคอรรั์ปชั่น 
รวมถงึใหก้ารยอมรับและปฏบิัตติามนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ 
     3.7 ก ากับดแูลและบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบ รวมทัง้ใหม้กีารควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งสม า่เสมอ 
  
 คณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ  
 นางจฑุาทพิย ์ศริมิาจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 1 
 นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
 นายสมบัต ิตันจาตรุนต ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 3 
 นางเอมอร จริเสาวภาคย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 4 
 นายอาจหาญ จารวุฒันประดษิฐ ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายรับประกันภัย 
 นายอรยิะ จักรานุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน  
 นายมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
 นางสาวฉันทัส ตงเจรญิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสารสนเทศ 
 บทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 
 1. น ากลยทุธแ์ละนโยบายในการด าเนนิธรุกจิทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดไปปฏบิัตอิยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยค านงึถงึการสรา้งมลูคา่ในระยะยาวและการด าเนนิธรุกจิอยา่งยั่งยนืของบรษัิทฯ 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินการใหบ้รษัิทฯ มกีารบรหิารจัดการความเสีย่ง มรีะบบการ
ควบคุมภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมกีาร
ปฏบิัตติอ่ผูเ้อาประกันภัยอยา่งเป็นธรรม 

3. มกีารรายงานขอ้มูลทีส่ าคัญเกีย่วกับผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ระดับความเสีย่งของ
บรษัิทฯ และผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และ
ทันเวลา เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ สามารถก ากับดูแลและตดิตามผลการด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 4. ก าหนดโครงสรา้งสายการบังคับบัญชาหรอืสายการรายงานทีเ่หมาะสม รวมถงึการก าหนด
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของแตล่ะหน่วยงานภายใตส้ายการบังคับบัญชานัน้อยา่งชัดเจน ใหเ้อือ้ตอ่การ
บรหิารจัดการความเสีย่ง และการก ากับ ควบคมุ ตรวจสอบ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ มีวัฒนธรรมการบรหิารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสีย่งของ  
บรษัิทฯ ใหอ้ยู่ในระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้[Risk Appetite] ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด 
รวมทัง้สือ่สารใหพ้นักงานทุกคนในบรษัิทฯ เขา้ใจและตระหนักถงึความส าคัญของนโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งของบรษัิทฯ 

6. จัดใหม้ีการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารเป็นประจ าทุกปี โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดไว ้และรายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. ตอ้งไม่ปฏิบัตหินา้ที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ 
พจิารณาแลว้เห็นวา่การปฏบิัตหินา้ทีเ่ต็มเวลาทีอ่งคก์รอืน่นัน้ไม่สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิัตหินา้ทีใ่หบ้รษัิทฯ 

 
2.4 คณะกรรมการชุดยอ่ย  
 
 2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายศักดิ ์เอือ้ชเูกยีรต ิ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายวรีะศักดิ ์โตกะคณุะ  กรรมการตรวจสอบ 
 นางพรรณโสภติ ลขิติธรรมนติย ์ กรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
 1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิที่มคีวามสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคัญโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชทีีรั่บรองโดยท่ัวไป 

2.  พิจารณาคัดเลือกและก าหนดค่าตอบแทน ผูส้อบบัญชีของบริษัท เพื่อ เสนอให ้
คณะกรรมการของบรษัิทฯ พจิารณาและไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

3.ดูแลสอบทานการบรหิารงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษัิทฯ ใหม้ีประสทิธภิาพและ
สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิ 

4. ดแูลสอบทานใหม้รีะบบงานบรหิารจัดการความเสีย่งทีเ่พยีงพอ 
5. ดูแลสอบทานและสนับสนุนใหม้ีการควบคุมภายในที่มีคุณภาพและไดผ้ล และแสดง

ความเห็นประกอบรายงานผลการประเมนิการควบคุมภายในของบรษัิทฯ โดยรวมต่อคณะกรรมการ
บรษัิทฯ 

6. ดูแลสอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ค าสั่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

7. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีนโยบาย กระบวนการและมาตรการในการต่อตา้นการทุจรติตาม
แนวทางของหน่วยงานก ากับดแูลอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ บรษัิทฯ มี
ระบบงานตา่ง ๆ ในการตอ่ตา้นการทจุรติตามขอ้ก าหนดของ “โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” 

8. พจิารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของ ทัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
และผูต้รวจสอบภายใน และมีการตดิตามว่าทางผูเ้กีย่วขอ้งไดม้ีการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะอยา่งเหมาะสมและภายในระยะเวลาทีรั่บได ้

9. ทบทวนแกไ้ขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมและทันสมัยอยู่
เสมอ และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัตกิารเปลีย่นแปลง 

10. พจิารณา กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
11. ก ากับและสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหม้อีสิระในการท างาน 
12. พิจารณา แต่งตั ้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และร่วมประเมินผลการปฏิบัต ิงานของหัวหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกพนักงานและผูบ้รหิารทุกระดับมารายงาน น าเสนอ

ขอ้มลู รว่มประชมุหรอืจัดสง่เอกสารทีเ่ห็นวา่เกีย่วขอ้งและจ าเป็น 
14. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มูลและความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 
15. ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิหรอืวา่จา้งผูช้ านาญการมาเป็น

ทีป่รกึษาได ้
16. ปฏบิัตงิานหรอืกจิกรรมอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

 
2.4.2  คณะกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 

 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  กรรมการผูจั้ดการ 
 นางจฑุาทพิย ์ศริมิาจันทร ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 1 
 นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
 นายสมบัต ิตันจาตรุนต ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 3 
 นางเอมอร จริเสาวภาคย ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 4   
 นายอาจหาญ จารวุฒันประดษิฐ ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายรับประกันภัย 
 นายอรยิะ จักรานุรักษ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน  
 นายมงคล สนองศรยีคุล ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
 นางสาวฉันทัส ตงเจรญิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสารสนเทศ 
 นายนพดล จ.จติตเ์จรญิชยั ผูอ้ านวยการส านักบรหิารความเสีย่งและสถติปิระกันภัย 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
 1. ก าหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พจิารณาอนุมัต ิโดยตอ้งครอบคลมุความเสีย่งทีส่ าคัญอยา่งนอ้ยตามทีร่ะบไุวใ้นประกาศ คปภ. 
 2. ประเมนิความเพยีงพอ ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ 
 3. จัดใหม้กีารประชมุเป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละหนึง่ครัง้ เพือ่ตดิตามสถานะความเสีย่ง 
และการเปลีย่นแปลงความเสีย่งของบรษัิทฯ รวมถงึตดิตามความคบืหนา้ในการบรหิารความเสีย่ง และ
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ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่อ้งด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกรอบการบรหิารความเสีย่ง 
และนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนด  และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบอย่างนอ้ย
ไตรมาสละหนึง่ครัง้ 
 4. ก ากับดแูลกจิกรรมโดยรวมของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่ง 

5. ท าใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ ด าเนนิกจิการภายใตน้โยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 6. จัดเตรยีมแผนบรรเทาความเสีย่งเพือ่รับมอืกับความเสีย่งกรณีฉุกเฉนิ 

7. ก าหนดวัตถุประสงค ์อ านาจหนา้ที่ และความรับผดิชอบของหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง 
รวมถงึการแตง่ตัง้หัวหนา้หน่วยงานบรหิารความเสีย่ง 
 

2.4.3 คณะกรรมการลงทนุ 
 นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ ประธานคณะกรรมการลงทนุ / กรรมการผูจั้ดการ 
 นายมงคล สนองศรยีคุล  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
      ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 
 นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
 นายอรยิะ จักรานุรักษ์   ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน 
 นายพงศธร ธนานุรักษ์วงศ ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายธรุกจิลกูคา้รายยอ่ย 
 ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
 1. จัดท ากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมัต ิ
 2. จัดท าแผนการลงทุนของบรษัิทฯ ทีส่อดคลอ้งกับกรอบนโยบายการลงทุน เพือ่เสนอคณะ
กรรมการบรหิารพจิารณาอนุมัต ิ
 3. ก ากับดูแลการลงทุนของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการ
บรหิารความเสีย่งรวม ระเบยีบวธิปีฏบิัตเิกีย่วกับการลงทนุ และขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. บรหิารเงนิลงทุนตามแผนการลงทุนและสอดคลอ้งกับกรอบนโยบายการลงทุน ที่ไดรั้บ
อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
 5. รายงานผลการลงทนุใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบอยา่งสม า่เสมอ 
 6. ก ากับดแูลระบบงาน บคุลากร และขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการลงทนุของบรษัิทฯ ใหเ้พยีงพอตอ่
การด าเนนิงาน 
 
 2.4.4 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม 

นายมนตร ีมงคลสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรม
เพือ่สงัคม 

พันต ารวจเอก ณรัชต ์เศวตนันทน ์กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม 
ดร.ชาญชยั มสุกินศิากร กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

 1. ก าหนดหลักเกณฑค์ณุสมบัตแิละวธิกีารสรรหากรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชดุยอ่ยเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณา 

2. พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแตง่ตัง้ในกรณี
ต าแหน่งกรรมการวา่งลงจากเหตอุืน่ทีไ่มใ่ชก่ารพน้ต าแหน่งตามวาระ 

3. พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาเพือ่เสนอใหผู้ ้
ถอืหุน้อนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในกรณีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เนื่องจากพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ 

4. พิจารณาโครงสรา้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่
คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ และกรรมการผูจั้ดการจนถงึผูบ้รหิารระดับ 10 

5. พจิารณากรอบวงเงนิงบประมาณขึน้คา่จา้ง และการจ่ายเงนิรางวัลประจ าปีของพนักงานทัง้
บรษัิทฯ รวมทัง้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่แก่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

6. กจิกรรมเพือ่สงัคม และเรือ่งอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
 
 2.4.5  คณะกรรมการบรหิาร 
  นายอวริทุธ ์วงศพ์ทุธพทัิกษ์  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
  นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ 
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  ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
 มหีนา้ทีบ่รหิารงานภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ซึง่บัญญัตไิวอ้ยา่งชัดเจนในคูม่อื “อ านาจด าเนนิการ” อันเป็นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการ
กระจายความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ไปสู่คณะกรรมการชดุ
ยอ่ยตา่ง ๆ และฝ่ายบรหิารในระดับรองลงมา 

 
 2.4.6 คณะกรรมการสนิไหมทดแทน 
  นายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ ประธานคณะกรรมการสนิไหมทดแทน 
       กรรมการผูจั้ดการ 
  นายอรยิะ จักรานุรักษ์   ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสนิไหมทดแทน  
  นายอาจหาญ จารวุฒันประดษิฐ ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายรับประกันภัย 
  นางจฑุาทพิย ์ศริมิาจันทร ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 1 
  นางสาวดวงรัตน ์ชนิวรรโณ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 2 
  นายสมบัต ิตันจาตรุนต ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 3 
  นางเอมอร จริเสาวภาคย ์  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายธรุกจิประกันภัย 4 

นายมงคล สนองศรยีคุล  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายการเงนิ 
  นางสาวฉันทัส ตงเจรญิ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายสารสนเทศ 
  นางศรินุิช นลิปรสิทุธิ ์   ผูอ้ านวยการฝ่ายสนิไหมท่ัวไป 
  ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
  1. ก าหนดกลยทุธก์ารบรหิารงานสนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ 

 2. พิจารณาอนุมัตสินิไหมทดแทนที่ไม่ชัดเจนและคลุมเครือดา้นการตีความตาม
เงือ่นไขความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระเภทตา่ง ๆ 

3. บรหิารจัดการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับงานสนิไหมทดแทนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ 

4. ดแูลในเรือ่งธรรมาภบิาล ความโปรง่ใส และป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่
เกีย่วกับธรุกรรมการบรหิารงานสนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ 

  5. ดแูลใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดตามประกาศ 
 6. พจิารณาชีข้าดเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการชดใชเ้งนิหรือค่าสนิไหมทดแทนตาม
สญัญาประกันภัยทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นหรอืมมีลูคา่ความเสยีหายสงู 

 
 
2.5 การสรรหาและการแตง่ต ัง้กรรมการ กรรมการอสิระ และผูบ้รหิาร  
 
 หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการสรรหากรรมการ 
 1. การจัดใหม้คีณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนนิการโดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่
1/2548 เมือ่วันที่ 25 กุมภาพันธ ์2548 มบีทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบตามทีค่ณะกรรมการ
บรษัิทฯ มอบหมาย 
 2. การทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการ โดยด าเนนิการเป็นประจ าทกุปีภายหลังการประชมุ
สามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาวา่โครงสรา้งของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสมกับการด าเนนิงาน
ในเชงิกลยทุธข์องบรษัิทฯ และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูลหรอืไม ่อยา่งไร รวมทัง้
เสนอแนวทางในการปรับปรงุ และสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งดังกลา่ว 
 3. การสรรหาผูท้ีส่มควรเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
  3.1 พจิารณากลั่นกรองรายชือ่และประวตัขิองผูท้ีจ่ะเสนอชือ่เป็นกรรมการ และเสนอให ้
คณะกรรมการพจิารณา โดยก าหนดกรอบการสรรหาทีจ่ะสรา้งความมั่นใจไดว้า่ผูท้ีไ่ดรั้บการสรรหาจะ
สามารถปฏบิัตหินา้ทีข่องกรรมการตามหลักส าคัญสองประการ คอื หลักความรอบคอบระมัดระวังและ
หลักความซือ่สตัยส์จุรติ  
  3.2 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่ผูท้ีส่มควรเป็นกรรมการในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  3.3 กลั่นกรองและตรวจสอบรายชือ่ผูท้ีจ่ะเสนอชือ่/ไดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการใน
ขอ้ 3.1 และ 3.2 วา่มคีณุสมบัตติามทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ไมไ่ดเ้ป็นผูท้ีถู่กขึน้บัญชดี า หรอื
ถอดถอนจากบัญชรีายชือ่ทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดท าไว ้
 4. การเสนอชือ่กรรมการทีพ่น้วาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง จะมกีารน าเสนอขอ้มลูรายละเอยีดที่
จ าเป็น ผลงานและประวตักิารเขา้รว่มประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณา 
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 5. การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่โดยกอ่นการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการครัง้แรก รวมทัง้จัดสง่
เอกสารขอ้มลูทีส่ าคัญซึง่กรรมการควรรับทราบ อาท ิขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัต ิ
หนา้ทีก่รรมการบรษัิทฯ ขอ้มลูเกีย่วกับการประกอบธรุกจิ ลักษณะและประเภทอตุสาหกรรมทีบ่รษัิทฯ 
ด าเนนิงาน ก าหนดการประชมุประจ าปี ฯลฯ 
 หลักเกณฑค์ุณสมบัตขิองกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดก้ าหนดหลักเกณฑค์ุณสมบัติ
ของกรรมการ ไวด้ังนี ้
 คณุสมบัตท่ัิวไป 
 1. ไมม่คีณุสมบัตทิีข่ดัตอ่กฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีก่ ากับดแูลบรษัิทฯ 
 2. ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทฯ 
 คณุสมบัตเิฉพาะบคุคล 
 3. การศกึษา 
 4. ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ เกยีรตปิระวตัแิละผลงานอืน่ๆ 
  4.1 ความรู ้ความสามารถ 
  4.2 ประสบการณ์ [ผูบ้รหิารสว่นราชการ ผูบ้รหิารองคก์รภาครัฐหรอืภาคเอกชนขนาด
ใหญ ่ผูบ้รหิารธรุกจิประกันภัย ผูบ้รหิารธรุกจิธนาคาร ทีป่รกึษาหรอืสมาชกิสมาคมวชิาชพีทีส่ าคัญ] 

4.3 เกยีรตปิระวัตแิละผลงานอืน่ ๆ [ประธานกรรมการ / กรรมการองคก์รชัน้น า ทีไ่ดรั้บ
การประกาศเกยีรตคิณุและเป็นทีย่อมรับ] 

  4.4 ความเป็นผูน้ าและความคดิในเชงิกลยทุธ ์
  4.5 ความสามารถทีจ่ะอทุศิเวลาใหก้ับกจิการของบรษัิทฯ  
  4.6 การผา่นการอบรมจาก IOD 
 5. บคุลกิภาพและมนุษยสมัพันธ ์
 
2.6 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน [Remuneration Policy] 
 
 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สังคม เป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทน
กรรมการ และเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิทัง้นี้ 
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดุย่อยทุกคณะ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยทีม่หีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบมากขึน้ จะ
ไดรั้บคา่ตอบแทนมากขึน้ตามภาระหนา้ทีท่ีต่อ้งปฏบิัต ิ
 ในการพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
กิจกรรมเพื่อสังคม จะพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่กรรมการไดรั้บกับผลส ารวจการจ่าย
ค่าตอบแทนที่จัดท าขึ้นเป็นรายปีโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและเปรยีบเทยีบไดก้ับอตุสาหกรรมประสบการณ์ 
ขอบเขตของบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ [Accountability and Responsibility] รวมถึง
ประโยชนท์ีบ่รษัิทฯคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแตล่ะคน 

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบดว้ยเงนิรางวัลประจ าปี และค่าตอบแทนรายเดอืน 
หรอืรายครัง้ของการประชมุ ตามทีก่ าหนดไวส้ าหรับประเภทของคณะกรรมการชดุย่อย และตามทีท่ี่
ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัต ิซึง่บรษัิทฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดผลตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนไดรั้บ ใน
รายงานประจ าปีเป็นประจ าทกุปี 

ในสว่นของการพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ นัน้ คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และกจิกรรมเพื่อสังคม จะพจิารณาร่วมกับคณะกรรมการบรหิารซึง่ท าหนา้ที่
ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูบ้รหิารระดับสงูตัง้แตก่รรมการผูจั้ดการไปจนถงึผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 
ตามเกณฑบ์รรทัดฐานทีเ่ป็นรปูธรรมและบง่ชีผ้ลส าเร็จตามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธใ์นระยะยาวซึง่ไดม้ี
การตกลงกันไวล้ว่งหนา้รว่มกัน 

นอกเหนือจากปัจจัยผลประเมินการปฏิบัต ิของผูบ้ริหารระดับสูงแต่ละรายแลว้ การจ่าย
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทฯ จะพจิารณาควบคูไ่ปกับผลประกอบการประจ าปีของบรษัิทฯ 
และอยู่ในระดับทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้ับการจ่ายของธุรกจิประเภทเดยีวกันทีม่ขีนาดของกจิการ
ใกลเ้คยีงกัน 
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3. การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร [Enterprise Risk Management : ERM] และการ
บรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ [Asset Liability Management : ALM] 
 
3.1 การบรหิารความเส ีย่งขององคก์ร [Enterprise Risk Management : ERM] 
 
 ธรุกจิประกันภัยเป็นธรุกจิทีต่อ้งเผชญิการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาทัง้ในปัจจบุันและอนาคต ไม่
วา่จะเป็นปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืปัจจัยภายใน 
เช่น การปรับเปลีย่นกลยุทธก์ารด าเนินงาน โครงสรา้งองคก์ร การบรหิารจัดการขอ้มูลประกอบกับ
กรรมการและผูบ้รหิารไดต้ระหนักถงึความส าคัญในการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบใน
การกา้วไปสูร่ะบบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีพรอ้มทัง้สรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้องคก์ร
เชือ่มั่นวา่ การบรหิารความเสีย่งเป็นกระบวนการทีช่ว่ยใหบ้รรลวุัตถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ขณะเดยีวกันก็ลด
อุปสรรคหรอืสิง่ทีไ่ม่คาดหวังทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ดา้นผลก าไร การปฏบิัตงิาน และความเชือ่ถอืจากผูถ้อื
หุน้และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เป็นการป้องกันความเสยีหายต่อทรัพยากรองค์กร ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกจิอย่างมีประสทิธภิาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด รวมทัง้เพิม่ระดับการแขง่ขันและสนับสนุนความยั่งยนืขององคก์ร ดังนัน้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง จงึไดก้ าหนดนโยบายขึน้เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารจัดการความเสีย่งของบรษัิทฯ 
 แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง 
 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด [มหาชน] ไดก้ าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง โดยใช ้

เครื่องมือดัชนีชี้วัดความเสี่ยง [Key Risk Indicators : KRI] ในการติดตามและรายงาน รวมถึง
ก าหนดใหค้รอบคลุม “ขอบเขตการบรหิารความเสีย่งและกจิกรรมหลัก” ตามประกาศที่ส านักงาน 
คปภ. ก าหนด รวมทัง้เรือ่งการก าหนดเบีย้ประกันภัย การพัฒนาผลติภัณฑป์ระกันภัย การพจิารณารับ
ประกันภัย และการลงทุน ตอ้งสัมพันธก์ันตามนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละกจิกรรม ทัง้นี้การบรหิาร
ความเสีย่งของกจิกรรมหลัก จะอยู่ในนโยบายของกจิกรรมหลักนัน้ ๆ นอกจากนี้ตามมาตรฐานระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองจาก Tuv Nord ตามขอ้ก าหนด 
บรษัิทฯ ตอ้งมกีารบรหิารความเสีย่ง โดยพจิารณาถงึระดับหน่วยงานและ Process การปฏบิัตงิานหรอื 
Procedure เพือ่สรา้งความตระหนักใหก้ับผูบ้รหิารและพนักงานใหค้วามส าคัญในการบรหิารความเสีย่ง
ถงึระดับปฏบิัตงิาน รวมถงึก าหนดใหม้กีารรายงานความเสีย่งดา้นตา่ง ๆ ในการประชมุสายงาน คณะ
ผูบ้รหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่บรูณาการกระบวนการในการบรหิาร
จัดการความเสีย่งของบรษัิทฯ ใหม้คีวามยั่งยนืท่ัวทัง้องคก์ร 
 ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้
 บรษัิทฯ ไดก้ าหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสีย่งจากการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 
โดยบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได ้[Risk Appetite] หรือเบีย่งเบนไม่เกนิกว่าระดับที่
องคก์รยอมรับ [Risk Tolerance] รวมทัง้ด ารงเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอตามกฎหมาย และเพือ่หลกีเลีย่ง
ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดดัชนีชีว้ัดความเสีย่งในทุกประเภท
ความเสีย่งที่ครอบคลุมตามขอ้ก าหนดของ คปภ. โดยมอบหมายใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง [Risk 
Owner] ด าเนนิการทบทวน ประเมนิความเสีย่ง ตดิตาม วเิคราะห ์และก าหนดมาตรการบรหิารจัดการ
ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตามระดับความเสีย่งทีก่ าหนดใน คูม่อืดัชนีชีว้ัด
ความเสีย่ง [Key Risk Indicators Manual] รวมถงึการรายงานไปยังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ตามทีก่ าหนด 
 การตดิตามความเสีย่งและดัชนชีีว้ดัความเสีย่ง [Key Risk Indicators : KRI] 
 1. บรษัิทฯ ก าหนดใหม้กีารตดิตามความเสีย่งตามประกาศของส านักงาน คปภ. ตามบทบาท
หนา้ทีข่องคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทีก่ าหนดไวใ้น “กรอบการบรหิารความเสีย่ง [Risk 
Management Framework]” 
 2. บรษัิทฯ ก าหนดใหม้กีารจัดท าดัชนชีีว้ดัความเสีย่ง เพือ่ประโยชนด์ังนี ้
  2.1 ใชใ้นการพจิารณาทศิทางของความเสีย่งวา่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้หรอืลดลง 
  2.2 เป็นสญัญาณเตอืน [Early Warning] เพือ่น าไปสูก่ารคน้หาสาเหตแุละปรับปรงุ 
  2.3 ใชส้นับสนุนการวดัความเสีย่งเชงิปรมิาณและกจิกรรมการควบคมุภายใน 
  2.4 แสดงถงึความสมัพันธข์องการจัดการความเสีย่งในดา้นตา่งๆ ขององคก์ร 
 3. บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทุกปี และก าหนดใหม้ีระเบียบ
ปฏบิัตงิาน [Procedure] เรือ่ง การบรหิารจัดการความเสีย่ง ตามระบบบรหิารงานคุณภาพ [Quality 
Management System] ISO 9001 เพือ่ใชใ้นการตดิตามความเสีย่งและดัชนชีีว้ดัความเสีย่งใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของส านักงาน คปภ. 
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3.2 การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ [Asset Liability Management : ALM] 
 
 บรษัิทฯ ไดม้กีารจัดท า Technical Reserve โดยจะก าหนดค่าที่ไดล้งในตารางสรุปค่าดัชนี 
ชีว้ัดความเสีย่งรายไตรมาส ซึง่เป็นความสมัพันธก์ันระหวา่งสนิทรัพยล์งทนุตอ่หนี้สนิสทุธขิองบรษัิทฯ 
แบง่ตามระยะเวลาเมือ่ครบก าหนด 
 มาตรการป้องกันการขาดทนุอยา่งส าคัญทีอ่าจจะเกดิจากการตอ้งขายสนิทรัพยล์งทนุในชว่งที่
สภาวะตลาดไม่เอือ้อ านวย บรษัิทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายการลงทุนเพือ่ใหเ้งนิลงทุนของบรษัิทฯ 
เป็นการลงทุนในสนิทรัพย์ที่มีคุณภาพดี ซึง่ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์ไวใ้นนโยบายการลงทุน ไดแ้ก่ 
อันดับความน่าเชือ่ถอื [Credit rating] ผลการประกอบการยอ้นหลังและการจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ 
 นอกจากนีบ้รษัิทฯ มกีารตดิตามภาวะแวดลอ้มทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของเงนิลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยไดร้ายงานมูลค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนต่อผูบ้รหิารเป็นประจ าทุกเดอืน ซึง่
บรษัิทฯ ไดก้ าหนดหลักเกณฑก์ารพจิารณาและการด าเนนิการ หากเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อ
มลูคา่และผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุของบรษัิทฯ ดว้ยเชน่กัน 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ 

สนิทรัพยล์งทนุ 
[Total Investment Assets] 

5,404.76 6,254.82 5,117.11 5,848.60 

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง 
[Total Liquid Assets] 

5,736.74 6,160.39 5,276.35 5,754.62 

หนีส้นิรวม 6,018.54 5,964.35 5,333.79 5,240.43 

หนีส้นิตามสญัญาประกันภัย 3,890.06 3,837.25 3,553.58 3,462.53 

หมายเหต ุ
๐ ราคาบัญช ีหมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
๐ ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีป่ระเมนิตามประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิ
การประกอบธุรกจิประกันภัย วา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี้สนิของบรษัิทประกันวนิาศภัย 
เพือ่วัตถุประสงคห์ลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงนิของบรษัิทประกันภัย และเพือ่ใหม้ั่นใจว่า
บรษัิทมคีวามสามารถในการจา่ยผลประโยชนต์ามสญัญาประกันภัยไดอ้ยา่งครบถว้นแกผู่เ้อาประกันภัย 
 
4. ความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัทีส่ามารถคาดการณ์ไดแ้ละมนียัส าคญัอนัอาจมผีลกระทบ
ตอ่ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ การบรหิารจดัการประกนัภยัตอ่ ความเชือ่มโยงของเงนิกองทุน
และความเสีย่งจากการรบัประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรบัประกนัภยั  
 
 ความเสีย่งจากการรับประกันภัย เป็นความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการทีบ่รษัิทฯ มภีาระผูกพันต่อ 
ผูเ้อาประกันภัย โดยก าหนดเบีย้ประกันภัยไมส่อดคลอ้งกับความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืจ านวนและ
ความรนุแรงของความเสยีหายนัน้มากกวา่สมมตฐิานการพจิารณารับประกันภัย รวมถงึการรับประกันภัย
เกดิการกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกนิไป ทัง้นี้ความเสีย่งอาจมาจากที่บรษัิทฯ พจิารณารับ
ความเสีย่งภัยไวเ้องมากเกนิควร และมกีารเอาประกันภัยต่อทีไ่ม่เพยีงพอจนส่งผลกระทบต่อฐานะ
การเงนิ เพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
จากการรับประกันภัยและการจัดสรรประกันภัยตอ่ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการประกันภัย 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยก าหนดกจิกรรมทีส่ าคัญดังนี ้
 1. ก าหนดนโยบายและขดีความสามารถในการรับประกันภัย [Underwriting Capacity and 
Underwriting Guideline] โดยก าหนดเงือ่นไขรับประกันภัยทีเ่หมาะสมส าหรับการรับประกันภัยแตล่ะ
ประเภท รวมถงึจ านวนเงนิทีส่ามารถรับเสีย่งภัยไวเ้อง [Retention] ซึง่บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาจากผลการ
วเิคราะห ์Portfolio การคาดการณ์แนวโนม้ตลาด และการตดิตามขอ้มลูความเสีย่งตอ่ภัยพบิัตติา่ง ๆ ที่
เป็นปัจจบุัน ภายใตข้อ้ก าหนดจ านวนเงนิทีรั่บเสีย่งภัยไวเ้องตอ้งไมเ่กนิ 10% ของเงนิกองทนุบรษัิทฯ 
 2. จัดท ากลยทุธก์ารบรหิารการประกันภัยตอ่ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไข ขอ้ก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขใน
การประกันภัยตอ่ของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2561 โดยไดก้ าหนดโครงสรา้งและรูปแบบการจัด
ประกันภัยตอ่ทีเ่หมาะสม รวมถงึกระบวนการบรหิารงานดา้นประกันภัยตอ่ ไดแ้ก่ 
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  2.1 กรณีทุนประกันภัยสูง บริษัทฯ มีการจัดท าประกันภัยต่อตามสัญญา [Treaty 
Reinsurance] และประกันภัยตอ่แบบเฉพาะราย [Facultative Reinsurance] 
  2.2 ในสว่นของการรับเสีย่งภัยไวเ้อง [Retention] บรษัิทฯ มกีารจัดท าประกันภัยตอ่
แบบไมเ่ป็นสดัสว่น [Excess of Loss] 
  2.3 ก าหนด Rating ส าหรับบรษัิทประกันภัยตอ่ซึง่ตอ้งไมต่ า่กวา่ A- และมกีารตดิตาม
ความมั่นคงทางการเงนิอยา่งตอ่เนือ่ง 
  2.4 ก าหนดสัดสว่นและพจิารณาความสามารถในการช าระหนี้ของบรษัิทประกันภัยต่อ 
[Reinsurance Management Strategy] 
 3. การบรหิารสัดสว่นการรับประกันภัยและการกระจกุตัวของภัย [Concentration Risk] ในการ
ควบคมุความเสีย่งดา้นการกระจุกตัวของภัยนัน้ บรษัิทฯ ไดก้ระจายสัดสว่นการรับประกันภัยออกไปใน
หลายผลติภัณฑ ์ตามทีป่รากฏในตารางขอ้ 1.4 ส าหรับการรับประกันภัยผลติภัณฑต์่าง ๆ ไดก้ระจาย
ไปในหลายพืน้ทีท่ั่วประเทศ อันจะเป็นการลดความเสีย่งภัยในทางภมูศิาสตร ์ผา่นชอ่งทางจ าหน่ายที่
หลากหลาย ไดแ้ก ่ตัวแทนประกันภัย นายหนา้ประกันภัย รวมถงึจ าหน่ายตรงแกผู่เ้อาประกันภัย 
 4. การบรหิารความเสีย่งจากมหันตภัยทางธรรมชาต ิ[Catastrophe] ประเทศไทยมโีอกาสเกดิ
ภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิ บรษัิทฯ จงึก าหนดทนุประกันภัยสงูสดุ
ในแต่ละภัยที่สามารถรับความเสีย่งภัยได ้โดยปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ความเสีย่งภัยที่เกดิขึน้ 
รวมถงึวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ความรุนแรงและมูลค่าความเสยีหายโดยใช ้Catastrophe Modelling 
ร่วมกับบรษัิทฯ นายหนา้ประกันภัยต่อเป็นประจ าทุกปี เพือ่ใหส้ามารถจัดท าสัญญาประกันภัยต่อได ้
อยา่งเหมาะสม อันจะเป็นการป้องกันความเสีย่งภัยสว่นทีเ่กนิกวา่ทีบ่รษัิทฯ รับความเสีย่งภัยไวเ้อง 
 ทัง้นี้บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญในการบรหิารจัดการทุกกจิกรรมขา้งตน้ เพื่อใหก้ระบวนการ
บรหิารความเสีย่งจากการรับประกันภัยนัน้เป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่จะ
ชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และท าใหธ้รุกจิสามารถด าเนนิตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยนื 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จ านวน 

ส ารองประกันภัยสว่นทีเ่รยีกคนืจากบรษัิทประกันภัยตอ่ 1,523.20 

เงนิคา้งรับจากการประกันภัยตอ่ 155.93 

เงนิวางไวจ้ากการประกันภัยตอ่ 0.00 

 
5. มลูคา่ วธิกีาร และสมมตฐิานในการประเมนิหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั  
 
 วธิกีารและสมมตฐิานในการประเมนิหนี้สนิจากสัญญาประกันภัยนั้น บรษัิทฯ ด าเนนิการตาม
แนวทางปฏบิัตทิางคณิตศาสตร์ประกันภัย เกี่ยวกับการประเมนิมูลค่าภาระผูกพันตามกรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับการด ารงเงนิกองทนุตามระดับความเสีย่ง ตามลงิกด์า้นลา่ง 
 http://www.oic.or.th/sites/default/files/3628-4993-0.pdf 
 โดยวธิกีารประเมนิส ารองคา่สนิไหมทดแทนนัน้ สามารถดไูดจ้าก “จดหมายขา่ว IPRB” ฉบับที ่
6 เดอืนมกราคม-มนีาคม 2550 หนา้ที ่7-14 ตามลงิกด์า้นลา่ง 
 https://www.tgia.org/upload/book_file/91/book_file91.pdf 
 หนี้สนิจากสัญญาประกันภัยในปี 2563 สามารถดไูดท้ีห่มายเหตปุระกอบงบการเงนิในรายงาน
ประจ าปีตามลงิกด์า้นลา่ง ทีห่นา้ 103-107 ขอ้ 18 
 https://www.deves.co.th/media/1812/รายงานประจ าป-2563-update.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oic.or.th/sites/default/files/3628-4993-0.pdf
https://www.tgia.org/upload/book_file/91/book_file91.pdf
https://www.deves.co.th/media/1812/รายงานประจำป-2563-update.pdf
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หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ 

หนีส้นิจากสญัญาประกันภัย 
   ๐ ส ารองเบีย้ประกันภัยทีย่ังไมถ่อื
เป็นรายได ้[Premium Liabilities] 

2,485.75 2,232.22 2,357.40 2,109.15 

   ๐ ส ารองคา่สนิไหมทดแทน 
[Claim Liabilities] 

1,404.30 1,605.03 1,196.18 1,353.38 

 
หมายเหต ุ
๐ ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สนิจากสัญญาประกันภัยที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงคห์ลักเพือ่ใหนั้กลงทุนผูว้เิคราะหท์างการเงนิเขา้ใจถงึมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนี้สนิ
จากสัญญาประกันภัยทีเ่ป็นทีย่อมรับตามหลักการทางบัญชใีนประเทศไทย ซึง่มูลค่าดังกล่าวจะตอ้ง
ผา่นการรับรองจากผูส้อบบัญชอีนุญาตแลว้ 
๐ ราคาประเมนิ หมายถงึ มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกันภัย ทีป่ระเมนิตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัยวา่ดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกัน
วนิาศภัย เพือ่วัตถุประสงคห์ลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงนิของบรษัิทประกันภัย และเพือ่ให ้
มั่นใจวา่ บรษัิทมคีวามสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภัยไดอ้ยา่งครบถว้นแกผู่เ้อา
ประกันภัย ซึง่จะตอ้งประเมนิโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีไ่ดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบยีนตาม
หลักการทางคณติศาสตรป์ระกันภัยทีไ่ดรั้บการยอมรับ สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับประสบการณ์จริง หรือในกรณีที่บริษัทมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของ
อุตสาหกรรมและปรับใหเ้หมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น 
นอกจากนี้ มลูคา่สารองประกันภัยดังกล่าวจะตอ้งรวมถงึค่าเผือ่ความผันผวน [Provision of Adverse 
Deviation : PAD] ซึง่ใหเ้ป็นไปตามทีส่านักงาน คปภ. ก าหนด 
 
ขอ้สงัเกต 
๐ ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงนิ มลูคา่หนี้สนิจากสัญญาประกันภัยอาจมคีวามแตกตา่ง
ระหวา่งราคาบัญชแีละราคาประเมนิอยา่งมนัียส าคัญ อันเนือ่งมาจากวตัถปุระสงคแ์ละวธิกีารทีแ่ตกต่าง
กันในการประเมนิตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ ทัง้นี้ผูท้ี่จะน าขอ้มูลไปใชค้วรศกึษาและท าความเขา้ใจถงึ
วตัถปุระสงคแ์นวทางการประเมนิราคาหนีส้นิจากสญัญาประกันภัยทัง้สองใหถ้ีถ่ว้นกอ่นตัดสนิใจ 
 
6. การลงทนุของบรษิทัฯ  
 
 บรษัิทฯ ไดก้ าหนดกรอบนโยบายการลงทุนตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายบรหิารความเสีย่งรวม 
การออกแบบผลติภัณฑ ์การรับประกันภัย การท าสัญญาประกันภัยตอ่ การบรหิารทรัพยส์นิและหนี้สนิ 
ฐานะเงนิกองทนุ ตามระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้[Risk Appetite] ผลตอบแทนทีค่าดหวังและความ
พรอ้มของระบบ และบุคลากรในการรองรับการลงทุน ตามแผนการลงทุน สัดสวนการลงทุนตาม
ระยะเวลาของการรับประกันภัยและการท าสัญญาประกันภัยต่อ รวมทัง้อัตราผลตอบแทนและระดับ
ความเสีย่งที่มผีลกระทบต่อเงนิกองทุนรวมของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด
รวมถงึคณุสมบัตบิคุลากร และจ านวนเงนิลงทุนทีผู่บ้รหิารแตล่ะระดับสามารถอนุมัตไิด ้ใหเ้ป็นไปตาม
อ านาจด าเนนิการของบรษัิทฯ และก าหนดเงือ่นไขการน าสนิทรัพยล์งทนุไปกอ่ภาระผกูพันดว้ย 
 วธิกีารประเมนิสนิทรัพยล์งทนุ 
 1. ตราสารหนี้ ใชว้ธิีการประเมนิราคาอา้งองิกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย [ThaiBond 
Market Association] 
 2. ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย ์ใชว้ธิกีารประเมนิโดยใชร้าคาปิด ณ สิน้เดอืนของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 3. ตราสารทุนนอกตลาดหลักทรัพย ์ใชว้ธิกีารประเมนิโดยคดิลดจากเงนิปันผล ยกเวน้ บรษัิท 
กลางคุม้ครองผูป้ระสับภัยจากรถ จ ากัด ใชว้ธิกีารประเมนิโดยวา่จา้งใหบ้รษัิทภายนอกเป็นผูป้ระเมนิ
ราคามลูคา่ยตุธิรรม   
 4. หน่วยลงทนุ ใชว้ธิกีารประเมนิตามมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้เดอืน 
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หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทสนิทรัพยล์งทนุ 
[หน่วย : ลา้นบาท] 

มลูคา่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ ราคาบัญช ี ราคาประเมนิ 

เงนิฝากสถาบันการเงนิและบัตรเงนิ
ฝากสถาบันการเงนิ 

 2,023.29   2,371.60  1,899.65 2,066.51 

ตราสารหนี ้[พันธบัตร หุน้กู ้ตั๋ว
สญัญาใชเ้งนิ ตั๋วแลกเงนิ หุน้กูแ้ปลง
สภาพ และสลากออมทรัพย]์ 

 3,018.68   3,520.43  3,044.39 3,590.40 

ตราสารทนุ [ไมร่วมเงนิลงทนุใน
บรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม] 

 16.92   16.92  7.24 25.87 

หน่วยลงทนุ  340.24   340.24  159.30 159.30 

เงนิใหกู้ย้มื เงนิใหเ้ชา่ซือ้รถ และให ้
เชา่ทรัพยส์นิแบบลสิซิง่ 

 5.62   5.62  6.52 6.52 

ใบส าคัญแสดงสทิธกิารซือ้หุน้ หุน้กู ้
หน่วยลงทนุ 

0 0 0 0 

ตราสารอนุพันธ ์ 0 0 0 0 

เงนิลงทนุอืน่ 0 0 0 0 

รวมสนิทรัพยล์งทนุ  5,404.76   6,254.82  5,117.11 5,848.60 

หมายเหต ุ
๐ ราคาบัญช ีหมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ ทีป่ระเมนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
๐ ราคาประเมนิ หมายถงึ สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทีป่ระเมนิตามประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิ
การประกอบธุรกจิประกันภัยว่าดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี้สนิของบรษัิทประกันวนิาศภัย 
เพื่อวัตถุประสงคห์ลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงนิของบรษัิทประกันภัยและเพือ่ใหม้ั่นใจวา่
บรษัิทมคีวามสามารถในการจา่ยผลประโยชนต์ามสญัญาประกันภัยไดอ้ยา่งครบถว้นแกผู่เ้อาประกันภัย 
 
7. ผลการด าเนนิงานของบรษิทัประกนัภยั รวมถงึผลการวเิคราะหแ์ละอตัราส่วนต่าง ๆ ที่
เก ีย่วขอ้ง  
 
 ในปี 2563 บรษัิทฯ มเีบีย้ประกันภัยรับ เท่ากับ 5,445.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น เท่ากับ 
494.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 และมเีบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรายได ้เท่ากับ 3,318.37 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นเทา่กับ 149.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 และมรีายไดจ้ากการลงทุนและ
รายไดอ้ืน่ เทา่กับ 188.21 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น เทา่กับ 141.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43 

บรษัิทฯ มคี่าใชจ้่ายหลัก 2 ประเภท คอื ค่าใชจ้่ายในการรับประกันภัย และค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงาน ซึง่ในปี 2563 มีค่าใชจ้่ายในการรับประกันภัย ลดลงจากปีก่อนเนื่องจาก มีค่าสนิไหม
ทดแทนจา่ยสทุธลิดลง 245.20 ลา้นบาท 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มกี าไรสทุธเิท่ากับ 386.20 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น เท่ากับ 138.43 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กับ 9,336.90 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากปี
กอ่นรอ้ยละ 9 ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ในปี 2563 เทา่กับ 5,399.13 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 58 ของสนิทรัพยร์วม และเพิม่ขึน้จากปีกอ่น เทา่กับ 288.55 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6  

หนี้สนิของบรษัิทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มจี านวนเท่ากับ 6,018.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีกอ่น เทา่กับ 522.54 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 

สว่นของเจา้ของ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มจี านวนเท่ากับ 3,318.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปีกอ่น เทา่กับ 232.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8 

ในปี 2563 มอีัตราส่วนค่าสนิไหมทดแทน เท่ากับ 52%  ลดลงจากปีก่อน 5% เกดิจากค่า
สนิไหมทดแทนทีล่ดลงเนือ่งจากสถานะการณ์ COVID-19 ท าใหส้นิไหมจากการประกันภัยรถยนตใ์นปี 
2563 ลดลง อัตราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิธรุกจิประกันภัย เทา่กับ 37% ลดลงจากปีกอ่น 6%  
และอัตราสว่นรวม เทา่กับ 89% ลดลงจากปีกอ่น 11% ในขณะทีอ่ัตราสว่นสภาพคลอ่งในปี 2563 
เท่ากับ 442.77% ลดลงจากปีกอ่น 42%  เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของส ารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่
สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย  
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อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ในปี 2563 เท่ากับ 11.64% เพิม่ขึน้จากปีก่อน 4% เนื่องจากการ
เพิม่ขึน้ของก าไรจากผลประกอบการ 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ  2563 2562 

เบีย้ประกันภัยรับรวม  5,445.16  4,950.52 

เบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรายได ้[สทุธ]ิ  3,318.37  3,168.76 

รายไดจ้ากการลงทนุ และรายไดอ้ืน่  188.21  329.31 

ก าไร [ขาดทนุ] สทุธ ิ  386.20  247.77 

 
อัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ [รอ้ยละ] 

อัตราสว่น  2563 2562 

อัตราสว่นคา่สนิไหมทดแทน [Loss Ratio] 52% 57% 

อัตราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิธรุกจิประกันภัย [Expense Ratio] 37% 43% 

อัตราสว่นรวม [Combined Ratio] 89% 100% 

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง [Liquidity Ratio] 442.77% 485.07% 

อัตราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ [Return on Equity] 11.64% 8.03% 

 
8. ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ  
 
 การด ารงเงนิกองทุนตามความเสีย่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใหก้ารประกอบกจิการของบรษัิทฯ 
ด าเนินไปอย่างมีความมั่นคง เที่ยงธรรม และมีประสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์ของผูเ้อาประกันภัย 
เศรษฐกจิ และสังคม โดยบรษัิทฯ ตอ้งด ารงเงนิกองทนุใหเ้พยีงพอในการรองรับความเสีย่งดา้นตา่ง ๆ 
อันเกดิขึน้จากการประกอบธรุกจิ โดยระดับเงนิกองทุนทีต่อ้งพงึด ารงนัน้จะตอ้งอยูใ่นระดับทีส่ามารถ
สรา้งความเชือ่มั่นไดว้า่ บรษัิทฯ จะประกอบธรุกจิไดอ้ยา่งมคีวามมั่นคงในสถานการณ์ทีป่กต ิพรอ้มที่
จะรองรับความเบีย่งเบนจากสถาวะทีไ่มป่กต ิ
 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกระบวนการบรหิารจัดการเงนิกองทนุ 
 1. สรา้งความมั่นใจวา่ บรษัิทฯ มเีงนิกองทุนเพยีงพอกับระดับความเสีย่งและเหมาะสมกับการ
ด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
 2. สรา้งความโปรง่ใสในการประเมนิราคาสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิของบรษัิทฯ 
 3. สรา้งใหบ้รษัิทฯ มคีวามคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการเงนิกองทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ตอบสนองตอ่การด าเนนิกลยทุธข์องบรษัิทฯ 
 4. ส่งเสรมิใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมกีารบรหิารความเสีย่งแบบ 
บรูณาการ 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 

สนิทรัพยร์วม  9,336.90   8,582.15  

หนีส้นิรวม   

   ๐ หนีส้นิจากสญัญาประกันภัย  3,890.06   3,553.58  

   ๐ หนีส้นิอืน่  2,128.48   1,942.41  

สว่นของเจา้ของ  3,318.36   3,086.16  

อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นสว่นของเจา้ของ 
ตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย [รอ้ยละ] 

 609.31   389.94  

อัตราสว่นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 ตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารง
ตามกฎหมาย [รอ้ยละ] 

 609.31   389.94  

อัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ [รอ้ยละ]  601.73   385.34  

เงนิกองทนุทีส่ามารถน ามาใชไ้ดทั้ง้หมด  3,712.44   3,318.91  

เงนิกองทนุทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย  616.96   861.29  
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หมายเหต ุ
๐ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัยวา่ดว้ยการก าหนดประเภท
และชนดิของเงนิกองทนุ รวมทัง้หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการค านวณเงนิกองทุนของบรษัิท
ประกันวนิาศภัย ก าหนดใหน้ายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแลบรษัิทที่มี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุนต ่ากว่าอัตราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทุนทีใ่ชใ้นการ
ก ากับ [supervisory CAR] ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศฯ ได ้
๐ รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชม้ลูคา่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกันภัยว่าดว้ยการประเมนิราคาทรัพยส์นิและหนี้สนิของบรษัิทประกันภัยวนิาศภัย และประกาศ
คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัยวา่ดว้ยการก าหนดประเภทและชนดิของ
เงนิกองทนุ รวมทัง้หลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขในการค านวณเงนิกองทนุของบรษัิทประกันวนิาศภัย 
 
9. งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัรอบปีปฏทินิทีล่ว่งมาทีผู่ส้อบบญัชี

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้  
 
 งบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษัิทฯ สามารถคลกิไดท้ีล่งิกด์า้นลา่ง 
 https://www.deves.co.th/media/1850/annual-report-2020-thai.pdf 

https://www.deves.co.th/media/1850/annual-report-2020-thai.pdf

