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ลูกค้าคือหัวใจ
“มุงมั่นในการดูแล เอาใจใสลูกคาทั้งภายในและภายนอกอยางใกลชิด โดยยึดความตองการของลูกคา
เปนหลัก พรอมทั้งเต็มใจใหบริการที่ดีที่สุดโดยไมเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนในเชิงสรางสรรคตอลูกคาและองคกร”

คงไว้เกียรติภูมิ
“รูสึกมีเกียรติ และภาคภูมิใจที่ทํางานในองคกรที่มั่นคงและนาเชื่อถือไววางใจ ฉะนั้นพวกเราจะทํางาน
และดํารงตนอยางมีเกียรติ ดวยความซื่อสัตย สุจริต รอบคอบ ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
ระมัดระวังอยางมีสติดวยความเขาใจ อีกทั้งพรอมที่จะทําหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตอตนเอง องคกร และลูกคา”

รอบรู้เชี่ยวชาญ
“มุงมั่นพัฒนาทักษะ ความรู ความชํานาญ พรอมเปดใจยอมรับสิ่งใหมและมุมมองใหม เพื่อใหเกิด
ความเชี่ยวชาญรอบรูอยางลึกซึ้ง และสามารถถายทอดความรูทักษะใหกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
พรอมทุมเทการทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยไมยอทอและหวั่นเกรงกับอุปสรรค ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมและสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกร”

สืบสานความเชื่อมั่น
“พวกเราจะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส และรักษาสัญญาที่ใหกับลูกคาอยางจริงจัง เพื่อสราง
ความไววางใจและความเชื่อมั่นใหกับลูกคา รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของเทเวศฯ”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานตราตั้งใหแก บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได
และถือเปนเกียรติยศสูงสุดของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ
ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนจะธํารงรักษาไวตลอดไป
หมายเหตุ : ข้อมูลจากหนังสือ �� ปี เทเวศประกันภัย
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สารประธานกรรมการ
เรียน ทานผูถือหุน
ป 2564 เปนปทธี่ รุ กิจประกันภัยไดรบั ผลกระทบตอเนือ่ งจากปกอ น จากการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําใหกําลังซื้อหดหาย รายไดจากการทองเที่ยวและการสงออก
ซึง่ ถือเปนรายไดหลักหดตัวอยางมาก ในสวนของธุรกิจประกันภัยเกิดความเสีย่ งบวกกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ สงผลใหบริษทั
ประกันภัยบางบริษัท เกิดปญหาจากการรับประกันภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในชวงของสถานการณดังกลาว บริษัทฯ ไดรับความเสี่ยงภัยของกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จาย จบ ดวย
เบีย้ ประกันภัยราคาถูก เพือ่ ชวยบรรเทาความเสีย่ งและความกังวลใจของลูกคา หากเกิดปญหาการติดเชือ้ หรือความเสียหายอืน่
จะทําใหขาดรายได การออกกรมธรรมของโควิด-19 จึงเปนสวนเพิ่มความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพ การจัดการอยางมีระบบ
โครงการนี้ถือวาบริษัทฯ บรรลุเปาหมายจากการเตรียมการพัฒนาระบบการจัดการ ขอมูล คอมพิวเตอรรูปแบบตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ดวยความมุงมั่น สงมอบบริการที่ดีใหแกลูกคาอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของลูกคา
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2564 แมจะมีปจจัยที่มากระทบตอธุรกิจประกันภัยแตผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ก็เติบโตตามเปาหมาย เบี้ยประกันภัยรับรวม 5,260 ลานบาท กําไรสุทธิ 402 ลานบาท กําไรตอหุน 8.04 บาท
ฐานะการเงินแข็งแกรง อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2564
อยูใ นระดับ 617% สูงกวากฎหมายกําหนด แสดงถึงความนาเชือ่ ถือทางการเงินทีอ่ ยูใ นระดับสูง นโยบายทีส่ าํ คัญและยึดมัน่
คือ การบริหารตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เปนธรรม โปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ การตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น
ในสวนความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (CSR) บริษทั ฯ กําหนดแนวปฏิบตั กิ ารรับผิดชอบแตละโครงการ คือ โครงการ
ตามนโยบาย ไดแก โครงการรักชาติ ศาสน กษัตริย โครงการหลัก คือ โครงการจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน
และการบริจาคโลหิต โครงการเดิมอยางตอเนื่อง คือ โครงการที่รับผิดชอบตอสังคมและชุมชนในเขตพระนคร ที่บริษัทฯ
ไดวางรากฐานชวยเหลือมานาน ทั้ง ผูสูงอายุ เยาวชน และบุคคลที่มีความตองการพิเศษ และจากผลกระทบการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ มุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความสมดุล
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกคา พันธมิตร และผูมีสวนรวมทุกฝายที่ใหความเชื่อมั่นตอการดําเนินกิจการ
ของบริษทั ฯ ทีม่ เี ปาหมายสรางความมัน่ คง ความเชือ่ ถือไววางใจ ขับเคลือ่ นพัฒนารวมกัน ขอขอบคุณผูถ อื หุน คณะผูบ ริหาร
พนักงาน ที่รวมใจกาวผานจุดวิกฤต มีพลังใจรวมกันเดินไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน

พลอากาศเอก
(สถิตยพงษ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ตราสัญลักษณ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เริ่มดําเนินธุรกิจ - ปัจจุบัน

คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี
บริการนํา
ความเป็นธรรมเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
ระดมความคิดสร้างสรรค์

คุ้มครองเคียงข้างคุณ
ลูกค้าคือหัวใจ
คงไว้เกียรติภูมิ
รอบรู้เชี่ยวชาญ
สืบสานความเชื่อมั่น

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ศาลพระพรหม

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย
ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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อาคาร 2

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย
ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูล ประวัติ - ความเป็นมา และเหตุการณ์สําคัญ
เดินมาไกล – สู่ความรุ่งโรจน์ เดินต่อไป – สู่ความรุ่งเรือง
จัดตั้ง
เทเวศประกันภัย จัดตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาลสมัยนั้น ที่จะใหสถาบันประกันภัยรองรับความเสียหาย
และสูญเสียจากอัคคีภัยและวินาศภัยตอทรัพยสินสิ่งปลูกสราง จากสงครามโลก พ.ศ. 2489 ยุติ ในฐานะที่สํานักงานทรัพยสินฯ
เปนสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง “สมัยนั้น” มีความคลองตัวสูงในการดําเนินธุรกิจรองรับความเสี่ยงจากไฟไหมและ
ความเสียหายอื่น เปนการแบงเบาภาระรัฐบาล ที่เอื้อประโยชนตอประชาชน และผูเชาอาคารสถานที่ สํานักงานทรัพยสินฯ จึงมี
การประชุมจัดตั้งบริษัทฯ ณ หองประชุมกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2489

รับรองชื่อ
ที่ประชุม รับรองชื่อ “เทเวศ” เปนมงคลนามของบริษัทฯ ดวยคําวา “เทเวศ” หมายถึง เทวดาผูเปนใหญ ในฐานะสํานักงาน
ทรัพยสินฯ ทํางานรับใชใกลเบื้องพระยุคลบาท เกี่ยวของกับสถาบันสูงสุดถือเปน “สมมติเทพ” ประกอบกับที่ทําการของบริษัทฯ
ตัง้ อยูใ นอาคารสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย เลขที่ 173 วังลดาวัลย ในตําบลเรียกวา “เทเวศร” ชือ่ เทเวศ จึงเหมาะสม
ที่ควรใชและรับรองชื่อภาษาอังกฤษ คือ “Deves Insurance” สถานที่นี้ จึงถือเปนที่ทําการแหงแรก

ตราสัญลักษณ์
มีตราสัญลักษณรูป “เทวดารดนํ้าดับไฟ” จึงใชคําวา เทเวศ หมายถึง เทวดา หรือ ผูเปนใหญ ใชเปนตราประทับของบริษัทฯ
มีผลบังคับตามกฎหมาย

เริ่มดําเนินการ
เทเวศประกันภัยประกอบธุรกิจประกันภัยเสร็จสมบูรณเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 จึงถือเปนวันสถาปนาบริษัทเทเวศฯ
ดวยทุนจดทะเบียนเริม่ ตน 4 ลานบาท จํานวน 4 หมืน่ หุน หุน ละ 100 บาท เพียงระยะเวลา 6 เดือนแรก ผลการดําเนินงาน
เปนทีน่ า พอใจ มีผทู าํ การประกันภัย 119 ราย ทุนประกัน 4,529,800 บาท เบีย้ ประกัน 71,944 บาท กําไร 3,191.37 บาท แนวโนม
กิ จการเปน ไปดวยดี จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดหาสถานที่ทําการใหมเพื่อ แยกตัวเอง จากอาคารสํานัก งานทรัพยสินฯ
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นครั้ ง แรก ป 2510 จาก 4 ล า นบาท เป น 10 ล า นบาท และในป 2514
เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 จาก 10 ลานบาทเปน 20 ลานบาท

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

8

รายงานประจําปี 2564

จัดหาสถานที่ทําการใหม
เพื่อแยกตัวเองจากอาคารสํานักงานทรัพยสินฯ
จึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 10 ลานบาท
สํานักงานทรัพยสินฯ ประชุมจัดตั้ง
บริษัท เทเวศ ประกันภัย เพื่อรองรับความเสียหาย
และสูญเสียจากอัคคีภัยและวินาศภัยตอทรัพยสิน
สิ่งปลูกสรางจากสงครามโลกครั้งที่ 2

เปดฝายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

2521
2510
2489

บริษัทฯ รับประกันภัย
อุ บั ติ เ หตุ นั ก มวย 3 เวที คื อ
สนามมวยราชดําเนิน สนาม
มวยลุมพินี สนามมวย ชอง 7 สี
จึงเปน บริษัทประกันภัยที่รับ
ประกันภัยนักมวยแหงแรกและ
มีแชมปโลกเขาทราย แกแล็คซี่
และชาติชาย เชีย่ วนอยมาเยีย่ ม
ที่เทเวศฯ

2523

2514

2518

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
จาก 10 ลานบาท เปน 20 ลานบาท

2515

2490

เริ่มประกอบธุรกิจประกันภัย
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490
จึงถือเปนวันสถาปนาบริษัทเทเวศฯ
ดวยทุนจดทะเบียน เริม่ ตน 4 ลานบาท
จํานวน 4 หมื่นหุน หุนละ 100 บาท

เปดฝายรับประกันภัย
ทางทะเลและขนสง

ถือเปนปที่ 26 จากจุดเริ่มตนที่อาศัยอาคารสํานักงานทรัพยสินฯ
ทํางานตามหองตาง ๆ แตการขยายตัวทางธุรกิจเปนไปดวยดี
ความจําเปนที่จะตองหาสถานที่ทํางานใหมใหเหมาะสมกับ
ดุลยภาพของธุรกิจ สนองนโยบายของสํานักงานทรัพยสินฯ
ที่จะตองสรางที่ทํางานใหมดวยทุนทรัพยของเทเวศ บริษัทฯ
จึงสรางอาคารเปนของตนเองอยูต ดิ กับสโมสรสํานักงานทรัพยสนิ ฯ
(สมัยนั้น) และจายคาเชาใหสํานักงานทรัพยสินฯ เหมือนเชน
ผูเชาทั่วไป

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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2530

ตึกไทยนิยม – ผานฟา เปนตึก 5 ชั้น ลักษณะมุมแหลมโดดเดนอยูเชิงสะพานผานฟา ประจันหนากับปอมมหากาฬและ
ภูเขาทองมีถนนลอมรอบ 9 แยก คือ พระสุเมรุ ปรินายก ราชดําเนินนอก นครสวรรค หลานหลวง ดํารงรักษ บริพัตร มหาชัย
ราชดําเนินกลาง ตึกไทยนิยม จุดประสงคเพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดวยคากอสราง
1 ลานบาท โดยบริษัท คริสเตียนนีแอนดนีลสัน เปนผูรับกอสรางจัดเปนอาคารโอโถง สงางาม ดวยบันไดเวียน และโดม
ที่สวยสงา แตเปาหมายเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น ตึกที่จะใชเปนที่ทําการสํานักงานทรัพยสินฯ จึงถูกเปลี่ยน
เปนที่ทํางานของ สํานักงาน บริษัท ไทยนิยม ผานฟา จํากัด ดําเนินธุรกิจลดคาครองชีพชวยเหลือราษฎร จึงมีชื่อวา
“ตึกไทยนิยม – ผานฟา” แตพบวิกฤต บริษัท ไทยนิยมฯ ตองเลิกกิจการ เปนชวงระยะเวลาเดียวกับที่เทเวศฯ จัดหาสถานที่
ทําการ ดวยนโยบายของสํานักงานทรัพยสินฯ ตองการใหบริษัทเทเวศฯ ชวยชําระคาเชาและคาทาสีของตึกไทยนิยม ผานฟา
เมื่อครั้งฉลองกรุงรัตนโกสินทรครั้งแรก ที่ติดคางมานาน เทเวศฯ จึงรับตึกไทยนิยม - ผานฟา เปนที่ทํางานใหม โดยจาย
คาสิทธิประโยชน 5.7 ลานบาท เทเวศฯ ไดปรับปรุงอาคารดังกลาว เพื่อเตรียมขยายงานที่จะเปดประกันภัยรถยนต เปลี่ยนชื่อ
เปน “อาคารเทเวศประกันภัย” จึงเปนอาคารสํานักงานที่สวยงามสงา พรอมโฆษณาชื่อบริษัทเทเวศฯ ดวยการตกแตง
ไฟราวสวางไสวในวาระสําคัญ เทเวศฯ จึงปรากฏตัวสูสาธารณชนผานทางสื่อมวลชนจากไฟที่ประดับตัวอาคาร 1 ดวยภูระยา
สวยงาม และยายเขาอยูบ า นหลังใหมในวันนิมติ มงคล คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 กอนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 รัฐบาล
มีกจิ กรรมรัฐพิธเี ฉลิมฉลองเนือ่ งในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ครบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9

2533

นโยบายของสํานักงานทรัพยสนิ ฯ ตองการขยายธุรกิจ
ใหเปนธุรกิจประกันภัยชั้นนําที่จะเขาแขงประมูลงาน
รับประกันภัย จึงไดนําหุนบางสวนจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

2532
2531

เปดฝายประกันภัยรถยนต พรอมกับมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
เปน 2 ลานหุน แปลงมูลคาหุนจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 10 บาท
เพื่อเตรียมการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใชที่ทําการแหงใหม เปนการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2531 พรอมดวยนโยบาย หลักการ
และอุดมการณท่ีวา คุมภัยดวยหลักฐาน บริการดวยไมตรี อุดมการณ 4 คือ บริการนํา ความเปนธรรมเลิศ รับผิดชอบตอ
สังคม ระดมความคิดสรางสรรค เทเวศฯ จึงเติบโตกาวหนา มั่นคง แข็งแกรง อาคารเทเวศฯ 1 จึงเปนอาคารที่สรางแบรนด
สัญลักษณการติดตอลูกคาตางประเทศ ผูใชบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวของอื่น มีบริษัทตางประเทศ คือ ฮีทฮิวดิก แลงเวล หรือ Aon
นายหนาประกันภัยยักษใหญ (ปจจุบัน) มาอยูรวมกับ เทเวศฯ ชั้น 4
ป 2531 เทเวศฯ ไดรับจัดอันดับอยูในกลุมบริษัทประกันภัยชั้นนําดานการประกันภัยกอสราง กลุมปโตรเคมี กลุมสถาบันการเงิน
และบริษัทชั้นนํา รวมทั้งไดรับประกันภัยกับโครงการเงินกู เพื่อการเคหะ - กองทัพบก (จนถึงปจจุบัน) เมื่อยายมาอยูอาคารใหม
ทีม่ เี อกลักษณเฉพาะสวยงาม เปนสัญลักษณความมัน่ คงมัน่ ใจแกลกู คา บริษทั เทเวศประกันภัย จึงเขาประมูลการรับประกันภัย
ขนสงเครือ่ งบินรบ F-16 จํานวน 12 เครือ่ ง ของกองทัพอากาศ ประมูลแขงกับบริษทั ประกันภัยชัน้ นําอีก 3 บริษทั ถึง 2 ครัง้
ถือเปนประวัตศิ าสตรของธุรกิจประกันภัยและเปนเกียรติประวัตสิ งู สุดทีเ่ ทเวศฯ ชนะการประมูลงานรับประกันภัยครัง้ นีแ้ ละไดรบั
การประกันขนสงเครื่องบินลําเลียง C-130 อีก 2 เครื่อง และเครื่องบิน BOEING 737/737-3Z6 เครื่องบินพระที่นั่งของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศ ขณะนั้น) สงผลใหบริษัทฯ เติบโตอยางกาวกระโดด
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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เพิม่ ทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 4 จาก 40 ลานบาท เปน 120 ลานบาท มีเรือ่ งทีส่ าํ คัญ และสลับซับซอน คือ กรณีสญ
ั ญาประกันภัยทางทะเล
และขนสง เทเวศฯ ปฏิเสธการชดใชคาเสียหายของเรือสินคาที่สูญหาย มีคําพิพากษาศาลฎีกายกฟองโจทก ซึ่งเทเวศฯ ในฐานะจําเลย
เปนผูช นะคดี เทเวศฯ ยึดหลักความซือ่ สัตยสจุ ริต ถูกตอง ชอบธรรม ปฏิบตั ติ ามสัญญาและขอกฎหมาย จึงไดรบั การสนับสนุนและเชือ่ ถือ
จากบริษัทรวมรับประกันภัยตางประเทศ

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
อีก 20 ลานบาท เปน 40 ลานบาท
เพื่อรองรับการขยายงานดานรับประกันภัย

วันที่ 26 เมษายน บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไดรับพระราชทานตราตั้งพระครุฑพาห มีการเปลี่ยน
ภาพลักษณองคกร (Re-Branding) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ กําหนด
คุณลักษณะของภาพลักษณองคกรใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับกลยุทธแนวทางใหม ดวยคุณลักษณะ (Brand Attributes)
4 ประการ คือ Customer Centric ลูกคาคือหัวใจ, Dignified
คงไวเกียรติภมู ,ิ Masterly รอบรูเ ชีย่ วชาญ และ Assuring
สืบสานความเชือ่ มัน่ ซึง่ จะไดรบั การปลูกฝงและหลอหลอม
ใหพนักงานทุกคนภายในองคกรมีจิตสํานึกและพรอมที่จะให
บริการเพื่อบรรลุถึง “พันธะสัญญา” (Brand Promise) ของ
บริษทั ฯ ทีก่ าํ หนดไววา Pride in Protection “เทเวศประกันภัย
คุมครองเคียงขางคุณ”

2538

2534

2547

2542

2540

2539

2537

แปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน นําระบบคุณภาพมาตรฐาน
(9001 : 2000) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม

ไดรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2000
จากสถาบัน RWTU

จัดตั้งเทเวศประกันภัย อาคาร 2
เพื่อขยายงานของฝายสินไหมรถยนต

เปนปที่เฉลิมฉลองในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
แหงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 เทเวศประกันภัย มีสวนรวมสรางเรือพระที่นั่ง
ทําพิธนี อ มเกลานอมกระหมอมถวาย “เรือพระทีน่ งั่ นารายณทรงสุบรรณ
รัชกาล ที่ 9” ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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สํานักงานทรัพยสินฯ
เริ่มซื้อหุนคืนจากผูถือหุนอื่น (tender offer)
เพื่อออกจากหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย (Voluntary Delisting)

เปลี่ยนตราสัญลักษณโลโก
จากเดิมรูป “เทวดารดนํ้าดับไฟ”
เปนตัวอักษรคําวา “เทเวศ”
เพื่อใหสอดคลองกับการสื่อสารยุคใหม
เขาถึงลูกคารายยอยไดชัดเจน

เปนปทบี่ ริษทั ฯ เผชิญกับความทาทายของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทัง้ ภายในและภายนอก
การเมืองภายในยังไมยตุ ิ ความไมแนนอนนโยบายการเงินและการคลังของสหรัฐ แตบริษทั ฯ
เตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยเหมาะสมกับภาวการณ อาทิ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ ปรับนโยบายการตลาดเชิงรุก มุงเนนเปาหมาย
ที่เติบโตและยั่งยืน
เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ
ตอเนือ่ งจากการสิน้ สุดมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
ทั้งนโยบายดานการเกษตร
และสินคาอุปโภค บริโภค
2556 สําหรับ เทเวศฯ ไดเตรียม
2550
พรอมจากป 2555-2556
ทําใหการดําเนินงานในป 2557
ประสบความสําเร็จมีการเปด
สาขาเพิ่ม 4 สาขา เพื่อขยาย
การรองรับงานรายยอยที่เพิ่มขึ้น

2548
2557

2551

2549

2555

ไดรับอนุมัติเพิกถอน
จากตลาดหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551

2554
บริ ษั ท ฯ ขอเพิ ก ถอนหุ  น ที่ อ ยู  ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย
เพราะไมมีความเคลื่อนไหว ผูลงทุนถือเปนหุนมรดก
จึงไมมีการซื้อ - ขาย ไมตรงตามเจตนารมณของ
ตลาดหลักทรัพย เทเวศฯ จึงตองเตรียมพรอมที่จะ
ออกจากตลาดหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ประกาศต อ สั ง คม
อยางภาคภูมวิ า เทเวศประกันภัยเปนของสํานักงาน
ทรัพยสินพระมหากษัตริย มติที่ประชุมผูถือหุน
วันที่ 18 ธันวาคม 2549 มีมติอนุมตั เิ พิกถอนหุน เทเวศฯ
ออกจากตลาดหลักทรัพย

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 6
จาก 300 ลานบาท
เปน 500 ลานบาท เพื่อสราง
ความเชื่อมั่น และความแข็งแกรง
ทางการเงินใหสามารถขยายบริการ
ดานรับประกันภัยมากขึ้น

เพิม่ ทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 5 จาก 120 ลานบาท เปน 300 ลานบาท
ภัยพิบัติของประเทศญี่ปุน วิกฤตทางการเงินยุโรป มีผลกระทบตอธุรกิจ
ประกันวินาศภัย บริษัทฯ มีกําไรจากการรับประกันภัยลดลงและมีผล
ขาดทุน 224 ลานบาท

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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แมจะมีภัยพิบัติธรรมชาติ แตยอดขายรถยนตนั่งสวนบุคคล
เพิ่มในอัตรากาวกระโดด สงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัย
เติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ
4,626 ลานบาท กําไรสุทธิ 257 ลานบาท

ธุรกิจประกันวินาศภัย
แขงขันอยางรุนแรง
บริษัทฯ ตองปรับกลยุทธ
ของตนเองใหเกิดความมั่นคง
ความเชื่อถือและไววางใจ

การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 มี ผ ลกระทบ
โดยตรงตอธุรกิจทุกภาคสวน สําหรับธุรกิจประกันภัยไดรบั ผลกระทบบาง
แตมีผลไดจากความเสี่ยงในการรับประกันโควิด-19 และการประกัน
สุขภาพอื่น เทเวศฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 5,445 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10 %
กําไรสุทธิ 383 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54%

2563
2561

2559

2564

2562

2560

จากผลกระทบปกอนๆ ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สงผลอยางตอเนื่อง
กับธุรกิจประกันภัยป 2564 ทําใหบริษัท
ประกั น ภั ย หลายแห ง ประสบป ญ หา
สําหรับเทเวศฯ ไดจดั การบริหารความเสีย่ ง
อยางมีประสิทธภาพ ทําใหการดําเนินงาน
เรือ่ งความเสีย่ งสวนนีเ้ ปนไปดวยดี รวมทัง้
ไดเขารวมกับโครงการภาครัฐเพือ่ บรรเทา
ผลกระทบตอผูเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ผลการดําเนินงาน
บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 5,260 ลานบาท
กําไรสุทธิ 402 ลานบาท

เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวไมดีนัก ผลกระทบจากสงครามการคา
ภาคการผลิตและการทองเที่ยวหดตัวแตภาครัฐไดออกมาตรการ
ขับเคลื่อนสงผลดีตอธุรกิจภาคเอกชนและการบริโภคภายในประเทศ
ดีขึ้น ทําใหธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตดวยปจจัยสนับสนุนดานบวก

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศปรับตัวดีขึ้นกวา ป 2559 ธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 260 ลานบาท
สูงขึน้ จากป 2559 ถึง 31% โดยเบีย้ ประกันภัยรับเติบโต 1% มีระดับเงินกองทุนทีเ่ พียงพอดวยอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
(Capital Adequacy Ratio : CAR) สะทอนถึงพื้นฐานที่แข็งแกรงของบริษัทฯ และไดรับรางวัลการใชระบบสินไหมอัตโนมัติดีเดน
ประจําป 2559 (e-Claim Awards 2016) จากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทฯ ไดเขา
เปนแนวรวมตอตานคอรรปั ชัน่ ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เพือ่ ความ
มัน่ ใจไดวา การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ มี จี รรยาบรรณทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ ลูกคา คูค า ผูม สี ว นได
สวนเสีย และผูที่เกี่ยวของดวยความเปนธรรม
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญ 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมี
โครงสรางผูถือหุน เปนดังนี้.ชื่อ

1.
2.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ผูถือหุนอื่น ๆ
ยอดรวมทุนจดทะเบียน

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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จํานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

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

98.68
1.32
100.00
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บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

15

รายงานประจําปี 2564

สายธุรกิจประกันภัย 4

สายสินไหมทดแทน

ฝายธุรกิจรายยอยและบริการลูกคา

ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน

ฝายเทคโนโลยี
ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

ฝายสินไหมทั่วไป

สํานักนิติกรรมประกันภัย

สายสารสนเทศ
ฝายสินไหมรถยนต

สํานักลงทุน

สายธุรกิจประกันภัย 2

ฝายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย

ฝายรับประกันภัยทรัพยสิน
ฝายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และทางทะเล

ฝายธุรกิจตัวแทน
ฝายธุรกิจนายหนา

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายธุรกิจโครงการพิเศษ

ฝายรับประกันภัยรถยนต

ฝายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนสง

สายการเงิน

สํานักบริหารความเสี่ยงและสถิติประกันภัย

ฝายธุรการ

สายรับประกันภัย

สํานักกํากับดูแล

สํานักตรวจสอบ

ฝายการบุคคล

สายธุรกิจประกันภัย 3

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายธุรกิจองคกร

สายธุรกิจประกันภัย 1

สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองคกร

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2564 • รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปน สุข ทําความ ดี เพือ่ ชาติ ศาสน กษัตริย
ตั้งแต 2562 • รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
ตั้งแต 2561 • เลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
• ประธานขาราชบริพารในพระองค
• ผูอํานวยการทรัพยสินสวนพระองค / ผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค
สํานักงานทรัพยสินสวนพระองค
• ผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั�งยืน
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
• ประธานกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณ� จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
ตั้งแต 2560 • ราชเลขานุการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สํานักพระราชวัง
• ประธานกรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
การศึกษา

พันโท สมชาย กาญจนมณี
รองประธานกรรมการ

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2564 • รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปน สุข ทําความ ดี เพือ่ ชาติ ศาสน กษัตริย
ตั้งแต 2561 • ประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณ� จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
ตั้งแต 2560 • รองเลขาธิการพระราชวัง ฝายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ สํานักพระราชวัง
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
2562 - 2563 • รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
การศึกษา

• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
รองประธานกรรมการ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2563 • รองเลขาธิการพระราชวังฝายที่ประทับ สํานักพระราชวัง
ตั้งแต 2561 • รองผูอํานวยการอาวุโสทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการและกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั�งยืน
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
• ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท บานบึงเวชกิจ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีพัฒน จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีธรณ� จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
ตั้งแต 2560 • ผูอํานวยการสํานักงานพระคลังขางที่ สํานักพระราชวัง
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
การศึกษา

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
กรรมการ

• Master of Public Administration, Western Kentucky University, USA
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2564 • กรรมการ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ มูลนิธิภูบดินทร ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ มูลนิธิราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
ในพระบรมราชูปถัมภ
ตั้งแต 2561 • กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• กรรมการ บริษัท สหศีนิมา จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
ตั้งแต 2560 • ผูชวยราชเลขานุการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
• รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ
2562 - 2563 • กรรมการและเลขานุการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
การศึกษา

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2564 • กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
ตั้งแต 2563 • ผูบัญชาการ สํานักงานฝายเสนาธิการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค
ตั้งแต 2562 • ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน
ตั้งแต 2561 • กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
• กรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสําหรับศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเน��องมาจากพระราชดําริ
• กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชิน�นาถ
• กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
• กรรมการ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
ตั้งแต 2560 • รองผูบัญชาการ หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค
• รักษาราชการผูบัญชาการ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
2562 - 2563 • กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
กรรมการ

การศึกษา

พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพื่อสังคม

• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2564 • กรรมการและเลขาธิการ โครงการราชทัณฑปน สุข ทําความ ดี เพือ่ ชาติ ศาสน กษัตริย
• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
ตั้งแต 2563 • รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
2560 - 2563 • อธิบดี กรมราชทัณฑ
2558 - 2559 • อธิบดี กรมคุมประพฤติ
2554 - 2557 • อธิบดี กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
2551 - 2554 • รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
การศึกษา

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

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
กรรมการ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2564 • รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
ตั้งแต 2563 • รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
• รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
ตั้งแต 2562 • กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
2562 - 2563 • กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
2562 - 2563 • สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
2561 - 2563 • ผูบัญชาการทหารบก
2561 - 2562 • ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2558 - 2562 • ประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
2558 - 2562 • ที่ปรึกษา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.)
2557 - 2562 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)
2560 - 2561 • ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
2557 - 2561 • กรรมการอิสระ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
บริษัท บางจาก คอรปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)
2559 - 2560 • แมทัพภาคที่ 1
2558
• ที่ปรึกษา คณะทํางานประสานและติดตามการดําเนินการปองกันแกไขปญหา
การจัดระเบียบสังคม และชายหาดในเขตเมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรี
2543
• กรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
2541
• กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด
การศึกษา

• Master of Business Administration (MBA.), Southeastern University,
Washington D.C., USA.
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 57

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
2553 - 2562 • กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
2546 - 2561 • บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
2549 - 2558 • กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
การศึกษา

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์

• Master of Business Administration, New York University, USA

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program
• Role of the Compensation Committee

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
2537 - 2545 • ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
2529 - 2535 • กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2538 - 2546 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
• ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพยและธนาคาร
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะโรเมติกส จํากัด (มหาชน)
(บริษัทในเครือปตท.)
• กรรมการ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ/ฮิลตัน/เจดับบลิวแมริออท/
สยามอินเตอรคอนติเนนตัล
• กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนดคาตอบแทน/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
• นายสนามมวยเวทีราชดําเนิน และกรรมการอํานวยการ สนามมวยลุมพิน�
ปฏิบัติหนาที่วุฒิสภา
2545
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ การศึกษาและติดตามการปรับโครงสรางภาษี
และการเลี่ยงภาษี
2544
• ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการคลัง-การธนาคาร
2543
• ผูชํานาญการ/คณะกรรมาธิการคลัง/การธนาคาร และสถาบันการเงิน
การศึกษา

• พาณิชยศาสตรบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วปรอ. 355
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศน�ยบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 3

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
2550 - 2555 • กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
2553 - 2555 • กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ บริษัท ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
2548 - 2550 • ผูอํานวยการฝายกํากับดูแล GE Money
2546 - 2547 • กรรมการและผูจัดการ สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
2543 - 2546 • ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท Alpha Capital
(บริษัทในเครือบริษัท GE Commercial Finance)
2518 - 2542 • บริหารงานดานสารสนเทศและเทคโนโลยี และ ดานการเงิน
(treasury operations) ธนาคารเอเชีย
การศึกษา

• Bachelor of Science (Management Science),
Colorado State University, USA

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
2546 - 2547 • หัวหนาฝายสงเสริมธุรกิจ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
2537 - 2542 • กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
2528 - 2542 • กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การศึกษา

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

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program

นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2545 • กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
2548 - 2552 • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
การศึกษา
• Ph.D. (Agricultural Economics), Kyoto University, Japan
การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program
• Director Accreditation Program

ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพื่อสังคม

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
2542 - กรกฎาคม 2562 • งานบัญชีมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชิน�นาถ
2517 - 2541
• งานตรวจสอบภายใน ธนาคารเอเชีย
การศึกษา

นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์

• ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน
กรรมการ

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2565 • รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย สํานักงานรองผูอํานวยการที่ 1
• รักษาการหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูอํานวยการ
2562 - 2564 • รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย สํานักงานรองผูอํานวยการที่ 1
• รักษาการหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูอํานวยการ
• รักษาการผูชวยผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
สํานักงานผูชวยผูอํานวยการ 1/2
2558 - 2561 • รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รักษาการรองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• ผูชวยผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
2556 - 2558 • หัวหนาฝายอาวุโส ฝายสื่อสารองคกร
2553 - 2556 • หัวหนาฝายอาวุโส ฝายสงเสริมธุรกิจ
2548 - 2553 • หัวหนาฝาย ฝายสงเสริมธุรกิจ
2548
• หัวหนากองอาวุโส กองลูกคาสัมพันธ ฝายสงเสริมธุรกิจ
2543 - 2547 • หัวหนากอง กองลูกคาสัมพันธ ฝายสงเสริมธุรกิจ
2532 - 2535 • พนักงานวิเคราะห แผนกวิเคราะหการลงทุน กองวิเคราะห การลงทุน
2531 - 2532 • พนักงานบัญชี แผนกตรวจสอบ กองวิเคราะหการลงทุน
สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
การศึกษา

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ตําแหนงงานอื่น / ประสบการณทํางาน
ตั้งแต 2564
• คณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ตั้งแต กรกฎาคม 2556 • กรรมการ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
ตั้งแต 2555
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
การศึกษา

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

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

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program

นายยศกร ตระการวัฒนกุล
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม
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นางสาวภัทรวรรณ ทองสอาด
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร
หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ
นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ
นางนวรัตน ทีฆเสน�ย
นายนพดล จ.จิตตเจริญชัย
นายศักดิ์ชาย ศักดารัตน
นางสาวภัทรวรรณ ทองสอาด

ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบ
ผูอํานวยการ ฝายการบุคคล
ผูอํานวยการ สํานักบริหารความเสี่ยงและสถิติประกันภัย
และรักษาการ ผูอํานวยการ สํานักกํากับดูแล
ผูอํานวยการ ฝายธุรการ
เจาหนาที่อาวุโส สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองคกร

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจประกันภัย 1
นายสุรเชษฐ แกวบุญเรือง

ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร
และรักษาการ ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจโครงการพิเศษ
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจโครงการพิเศษ

นางสาวสุธินันท จุลเจิม
นางทัศน�ย สุวรรณรัตน
นางสาวเอมอร ธัญญเจริญ

นางเอมอร จิรเสาวภาคย์

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจประกันภัย 1

สายธุรกิจประกันภัย 2
นายพงศธร ธนานุรักษวงศ
นายอุเทน ศรีใส

ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจรายยอยและบริการลูกคา
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจรายยอยและบริการลูกคา

นางสาวดวงรัตน์ ชินวรรโณ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ด
ั การ สายธุรกิจประกันภัย 2

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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สายธุรกิจประกันภัย 3
นายสมชาย เสือนาค
นางสาวอรวรรณ ยุสเปรมานนท
นายสุทิน ทิมเจริญ
นางณชวรรณ อรามดี
นายไพฑูรย ไตรสถิตวร
นางชลธาร ญาณารณพ

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

นายสมบัติ ตันจาตุรนต์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ด
ั การ สายธุรกิจประกันภัย 3

สายธุรกิจประกันภัย 4
นางผอบเธียร มงคลศรี
นางสาวกันยากร ธีระประภา
นายพัฒนพงษ เอช.เอ
นายพีรวัส ภูนาค

ผูอํานวยการ ประจําสายธุรกิจประกันภัย 4
ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน

นางเอมอร จิรเสาวภาคย์

รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจประกันภัย 4

นางเอมอร จิรเสาวภาคย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 4

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

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

นายอาจหาญ จารุวัฒนประดิษฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายรับประกันภัย

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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สายสินไหมทดแทน

นายอริยะ จักรานุรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสินไหมทดแทน

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

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

สายการเงิน
นายมงคล สนองศรียุคล
นางฤมลรัตน พุทธิชัยศิริ
นางสาวณัฎฐณิชา อัศวนนท

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
และรักษาการ ผูอํานวยการ สํานักลงทุน
รองผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการ ฝายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย

นายมงคล สนองศรียุคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน

สายสารสนเทศ
นายชานนท เทพไทย
นายสุรสีห พันเทียน
นางสาวทิพยวารี พูลประดิษฐ

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยี
รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

นางสาวฉันทัส ตงเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสารสนเทศ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริหารจัดการโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดีมาโดยตลอด
ในป 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนคณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่พิจารณา
โครงสรางระบบการจายคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ แกคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
ใหเปนไปตามหลักการทีเ่ หมาะสมและเปนธรรม ป 2548 มีมติขยายความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหครอบคลุม
การสรรหากรรมการ ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูจัดการ โดยเปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการชุดยอยคณะน�้ เปน “คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน” ป 2553 มีมติใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ทําหนาที่คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม อีกหนาที่หนึ�ง รับผิดชอบกําหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ติดตามความ
คืบหนารวมทั้งประเมินผลสําเร็จของโครงการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility-CSR) ป 2562
มีมติใหเพิ�มชื่อคณะกรรมการตรงตามภารกิจ เปน “คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม”
ป 2564 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพือ่ สังคม มีการประชุม 6 ครัง้ พิจารณาเรือ่ งตางๆ ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ ครอบคลุมบทบาทหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ไดแก
การสรรหากรรมการ
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่มีรายชื่อครบกําหนดออกตามวาระในปี 2564

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ไดเสนอใหกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ในป 2564 จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป มีรายชื่อดังน�้
1. พันโท สมชาย กาญจนมณ�
2. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถนอม
3. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
4. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
5. พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน
2. พิจารณาสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ทดแทน นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพือ่ ดํารงตําแหนง กรรมการผูจ ดั การ ทดแทน นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย ทีจ่ ะครบเกษียณอายุ วันที่ 12 เมษายน 2565
มีมติเสนอ นางเอมอร จิรเสาวภาคย ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ สายธุรกิจประกันภัย 4 เปน กรรมการผูจ ดั การ เสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติเพิ�มตําแหนง รองกรรมการ
ผูจัดการ และแตงตั้ง นางเอมอร จิรเสาวภาคย ดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เพื่อเตรียมความพรอมดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ตอไป

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

26

รายงานประจําปี 2564

3. พิจารณาขยายเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาเสนอ ขยายเวลาการดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ ของ นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย จากวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติ
4. ทบทวนการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ไดทบทวนโครงสรางและผูดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการชุดยอยทั้ง 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา กําหนด
คาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ตามนโยบายและแนวทางที่กําหนดไว โดยเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คงโครงสรางคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 3 คณะไวตามเดิม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพือ่ สังคม เสนอ
การกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพือ่ สังคม ไดพจิ ารณาความเหมาะสมขอบเขตหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ แลว จึงเสนอจายเงินรางวัลประจําปจากผลประกอบการ ป 2563 ซึง� ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติจายเงินรางวัลประจําป ใหกรรมการไดรับคนละ 350,000 บาท
ประธานกรรมการไดรบั 1.5 เทาของกรรมการ ในสวนของคาตอบแทนรายเดือนหรือรายครัง้ เปนไปตามเกณฑเดิมทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นโดยไดรับนโยบายดําเนินกิจการดวยจิตสาธารณะ เจตจํานงแนวแน
สรางสรรคประโยชนใหสงั คมอยางแทจริง มีโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
มูลนิธิ โรงเรียน สังคมและชุมชน อยางตอเน��อง ภายใตการกํากับดูแลของ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
กิจกรรมเพือ่ สังคม กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility-CSR) สอดคลองกับ
นโยบายหลักของบริษทั ฯ มุง ใหเกิดการพัฒนาทีย่ ง�ั ยืนและมีความสมดุล (Sustainable & Balancing Development) ใหความ
สําคัญตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัยและมีความรู พัฒนาสิ�งแวดลอมเพื่อใหผูอยูอาศัย
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีความคิดริเริม� มีตน แบบเรียบงาย นําวิธกี ารทางธรรมชาติมาปรับใช สงเสริมการมีสว นรวมของชุมชน
โดยบริษัทฯ มุงเนนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม บริเวณถนนราชดําเนินและเกาะรัตนโกสินทร ชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงที่ตั้ง
สํานักงานใหญของบริษทั ฯ และพืน้ ทีช่ มุ ชนเขตพระนคร ตามแนวทางการดําเนินงาน 3 กลุม หลัก คือ (1) จิตอาสา (2) สังคม
และชุมชน (3) การศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน
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ด้านจิตอาสา
กิจกรรม "จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์"

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจกรรม “จิตอาสาเทเวศประกันภัย รวมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน” โดย
สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการทําประโยชนเพือ่ ชุมชน สังคม และสิง� แวดลอม สรางจิตสํานึกความเสียสละ มีจติ สาธารณะ
และมุงมั�นที่จะทําความดีเพื่อสวนรวม ป 2564 บริษัทเทเวศประกันภัย ดําเนินกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 6 ครั้ง ดังน�้

• ครั้งที่ 1 กิจกรรมเช็ดถูทําความสะอาด บริเวณโดยรอบ
พระอุโบสถ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

• ครั้งที่ 2 กิจกรรมทําความสะอาดเก็บขยะ ทาสีรั้วเหล็ก
แนวคลองวัดปรินายก

• ครั้งที่ 3 กิจกรรมพัฒนาลานพระปฐมบรมราชานุสรณ
รั ช กาลที่ 1 สะพานพระพุ ท ธยอดฟ า เน� � อ งในโอกาส
วันจักรี

• ครั้งที่ 4 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตรอกสาเก
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กิจกรรม "จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์" (ต่อ)

• ครั้งที่ 5 กิจกรรมพัฒนาซอยราชดําเนินกลาง

• ครั้งที่ 6 กิจกรรมพัฒนาวัดตรีทศเทพวรวิหาร
และโรงเรียนวัดตรีทศเทพ

กิจกรรม “จิตอาสา ขอเป็นผู้ให้”

การบริจาคโลหิต เปนอีกหนึ�งโครงการดานจิตอาสาของ
เทเวศประกันภัย เริม� ดําเนินการตัง้ แตป 2550 - 2564 เปนเวลา
ตอเน�อ� ง 15 ป ทีพ่ นักงานเทเวศประกันภัย รวมใจบริจาคโลหิตให
สภากาชาดไทย เปนประจําทุก 3 เดือน มีพนักงานรวมบริจาคโลหิต
มากกวา 3,000 กําลังงาน โดยบริจาคโลหิต มากกวา 1 ลานซีซี
และมีพนักงานรวมลงชื่อเปนผูบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต
(Stem Cell) และบริจาคพลาสมา (Single Donor Plasma)
อีกดวย
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ด้านสังคมและชุมชน
เทเวศประกันภัยเล็งเห็นความสําคัญของความยั�งยืนทางธุรกิจที่ตองเติบโตควบคูกับการดูแลสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่
ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อาทิ การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา สิ�งแวดลอม ความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ตลอดจนแนะนําให
ความรูเ พือ่ สรางอาชีพเสริมใหชาวชุมชน โดยมุง เนนการมีสว นรวมของบุคลากรของบริษทั องคกรของรัฐ หนวยงานสาธารณสุข และชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนในระยะยาว โดยมีโครงการ กิจกรรม ดังน�้
โครงการ "ส่งเสริมการรักษ์สิ่งแวดล้อม"

เทเวศประกันภัย ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิง� แวดลอม โดยเฉพาะเขตพระนคร ซึง� เปนเขตอนุรกั ษเมืองเกา และเปน
แหลงทองเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตรศลิ ปวัฒนธรรม จึงเปนแกนหลักในการสนับสนุนหนวยงานราชการในพืน้ ที่ ภาครัฐ องคกรเอกชน คนใน
ชุมชน ชวยกันดูแลรักษาสิ�งแวดลอม การแกปญหานํ้าเนาเสียในชุมชน และพื้นที่สาธารณะ โดยดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังน�้
กิจกรรม “นํ้าใสด้วยจุลินทรีย์”

ใชจุลินทรียออแกนิคคัดสายพันธุพิเศษ Herobiotech
ฉ�ดพนบริเวณบอรองรับนํ้าทิ้งของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหารคลองหลอดราชบพิธ และคลองโองอาง เพื่อปรับ
สภาพนํ้าที่เนาเสียใหมีคุณภาพดีขึ้น ชวยกําจัดหรือลดกลิ�นเหม็น
รวมทั้งลดสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรคตาง ๆ

โครงการ “ส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพระนคร”

ดําเนินโครงการผานกิจกรรมตาง ๆ ดังน�้

กิจกรรม “ส่งเสริมความปลอดภัย”

เทเวศประกันภัย ใหการสนับสนุนหนวยงานราชการ เชน สํานักงานเขตพระนคร สถาน�ตํารวจ โรงเรียน และชุมชนในเขตพระนคร
ในการจัดหาอุปกรณสงเสริมความปลอดภัย ไดแก เสื้อจราจรสะทอนแสง เสื้อกันฝนสะทอนแสง หมวกนิรภัย เต็นทสนาม ฯลฯ เพื่อให
เจาหนาที่ใชขณะปฏิบัติงานภาคสนาม และใหประชาชนสวมใสเพื่อความปลอดภัย
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กิจกรรม “เทเวศประกันภัย ส่งความห่วงใยให้ประชาชน”

เทเวศประกันภัย สนับสนุนถุงยังชีพ นํ้าดื่ม
บรรจุขวดชุดปองกันสารคัดหลั�ง (ชุด CPE Grown)
และอุปกรณเครือ่ งใชตา ง ๆ ทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ
ใหแก ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน
โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนยพักคอยเพื่อการ
สงตอ และศูนยบริการฉ�ดวัคซีน เพือ่ สนับสนุนภารกิจ
จิตอาสาและแจกจายชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผล
กระทบจากสถานการณการระบาดของโรค Covid-19
และสถานการณภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ตาง ๆ

เทเวศประกันภัย มอบกรมธรรมประกันภัยคุมครองโรค
Covid-19 (Covid-19 Extra) เพื่อคุมครองเจาหนาที่สํานักงาน
เขตพระนครที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป  อ งกั น และควบคุ ม การระบาด
ของโรค Covid-19 และ รวมบริจาคเงิน สนับสนุนการจัดสรร
วัคซีน “ซิโนฟารม” ปองกันโรค Covid-19 ใหกับประชาชน
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพ ร่วมใจทํา เราทําได้”

จัดกิจกรรม “สงเสริมอาชีพ รวมใจทํา เราทําได” ฝกสอน
อาชีพ ใหกบั ชาวชุมชนในเขตพระนคร และสนับสนุน ใหชาวชุมชน
วางจําหนายผลิตภัณฑ ณ สํานักงานของบริษทั ฯ รวมถึงสนับสนุน
ผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อเปนของขวัญและของที่ระลึกใหแกผูมี
อุปการคุณในโอกาสตาง ๆ
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ด้านการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน คือกําลังสําคัญในการนําความรู ความสามารถไปสรางประโยชนตอประเทศชาติใหพัฒนาอยางยั�งยืน
เทเวศประกันภัย จึงดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมความพรอม และเสริมศักยภาพใหเด็กและเยาวชน
ในกลุม เด็กปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงเยาวชนในชุมชนเขตพระนคร ทัง้ ดานการศึกษา ดานการพัฒนาพฤติกรรม
เปนเยาวชนที่มีคุณธรรม ดานการกีฬา และการสรางจิตสํานึกการเปนเยาวชนจิตอาสา เพื่อรวมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน
การสรางสิ�งแวดลอมที่ดีในชุมชนที่ตนอยูอาศัย
การพัฒนาเยาวชนในชุมชนเขตพระนคร

เทเวศประกันภัย ใหความสําคัญตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเริ�มจากกลุมเยาวชนในเขตพระนคร ดวยการพัฒนา
“ผูนําเยาวชนจิตอาสา” ปจจุบันมีกลุมเยาวชนที่รวมกิจกรรมจํานวน 8 กลุม คือ (1) กลุมเยาวชนผึ้งงาน (2) กลุมพลังมดอาสา
(3) กลุมเยาวชนฟุตซอล-เฟองทอง (4) กลุมทานตะวันอาสา (5) กลุมเยาวชนวัดใหมอมตรส (6) กลุมเยาวชนตรอกบานพานถม
(7) กลุมเกสรลําพู และ (8) กลุมเยาวชนชุมชนวัดสามพระยา ซึ�งบริษัทฯ ไดใหการชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ ในชุมชน
ชวงวันหยุดสุดสัปดาห หรือชวงปดเทอม รวมถึงการอบรมใหความรู และนําเยาวชนไปศึกษาเรียนรูเพิ�มเติมนอกสถานที่
ป 2564 มุง เนนปลูกฝงจิตสํานึกเยาวชน “รักชาติ ศาสน กษัตริย” จึงไดดาํ เนินการทําแผนจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ผูน าํ เยาวชน
จิตอาสา” และกิจกรรมศึกษาเรียนรูน อกสถานที่ ใหกบั เยาวชนจิตอาสาในชุมชนเขตพระนคร ตัวแทนครูและนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เพือ่ พัฒนาภาวะผูน าํ การทํางานเปนทีม และศึกษาเรียนรูศ าสตรพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ น�้ กิจกรรม
ไมสามารถดําเนินการได เน��องจากผลกระทบสถานการณการระบาดของโรค Covid -19
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร ที่ครบอายุการ
ใชงานเพือ่ ใชสาํ หรับเปนสือ่ ประกอบการเรียนการสอน
ใหแก โรงเรียนในเขตพระนคร

เทเวศประกันภัย สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็ก โดยสนับสนุนของขวัญใหแกโรงเรียน และ
ชุมชนตาง ๆ ในเขตพระนคร
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กิจกรรม “รอยยิ้มเพื่อเรา - พัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ”

เทเวศประกันภัย ดําเนินโครงการ “รอยยิม้ เพือ่ เรา-พัฒนาบุคคลทีม่ คี วามตองการพิเศษ” อยางตอเน�อ� งเปนปที่ 12 เปาหมายหลัก
เพื่อพัฒนานักเรียนหองการศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนราชบพิธ เพื่อใหนักเรียนหองการศึกษาพิเศษไดรับโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง มีความพรอมที่จะพึ�งพาตนเอง และสามารถใชชีวิตในสังคมรวมกับบุคคลอื่นได
ป 2564 เทเวศประกันภัย ดําเนินการพัฒนาทางดานกายภาพใหกับนักเรียนหองการศึกษาพิเศษ โดยใช (1) กิจกรรม
“ดนตรีบาํ บัด” เพือ่ สงเสริมพัฒนาการ ทักษะทางอารมณ สติปญ ญา และการเขาสังคม (2) กิจกรรม “โยคะบําบัด” เพือ่ สรางเสริมใหเกิด
ความแข็งแรงของกลามเน�้อมัดเล็ก กลามเน�้อมัดใหญ (3) กิจกรรม “เสริมการเรียนรู สูการพัฒนา” นํานักเรียนหองการศึกษาพิเศษ
ศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ โดยผานการลงมือปฏิบัติ และ (4) การประเมินพัฒนาการของนักเรียนหองการศึกษาพิเศษ และการจัดอบรม
ความรูในการดูแลเด็กที่มีความตองการ ใหแก ครูและผูปกครองของนักเรียนหองการศึกษาพิเศษ เพื่อใหรวมกันเสริมสรางพัฒนาการ
ที่เหมาะสมใหแกเด็ก ๆ เปนรายบุคคล บางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการได เน��องจากผลกระทบสถานการณการระบาดของ
โรค Covid-19

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ส่วนภูมิภาค ในปี 2564

การดําเนินงานกิจกรรมเพือ่ สังคมขององคกร สวนภูมภิ าค ดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดวยการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมรวมกับหนวยงานภาครัฐ โรงเรียน ชุมชนทองถิ�น และหนวยงานตาง ๆ
โครงการ CSR ด้านความปลอดภัย

สนับสนุนอุปกรณดานความปลอดภัย เชน
กรวยยาง กระบองไฟ เสื้ อ จราจรสะท อ นแสง
เสื้อกันฝนสะทอนแสง และชุดปองกันสารคัดหลั�ง
(ชุด CPE Grown) ใหกับหนวยงานตาง ๆ
โครงการ CSR พัฒนาเด็กและเยาวชน

สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน ใหแก
เด็กนักเรียนและโรงเรียน สนับสนุนของขวัญสําหรับ
กิจกรรมวันเด็ก วันครู และเสื้อกันฝนเด็ก สําหรับ
สวมใสปองกันการเจ็บปวยในชวงฤดูฝน
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กิจกรรมด้านการตลาดและการบริการ
เศรษฐกิจไทย และธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ปี 2564
สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ยังคงสงผลตอเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเน��องจากป 2563
โดยเฉพาะธุรกิจภาคการทองเที่ยวและบริการ คาดการณวา GDP ป 2564 จะเติบโตรอยละ 1.2 จากการฟนตัวของอุปสงคในประเทศ
และภาคการผลิต ตามสถานการณการระบาดของโรค Covid-19 ที่มีแนวโนมคลี่คลายลงตามลําดับ โดยการขยายตัวในเกณฑดีของ
การสงออกสินคา และการขับเคลื่อนจากการเบิกจายงบประมาณภาครัฐ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2564 ไดรบั ผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 คาดวาจะขาดทุนจากการรับประกันภัย ประมาณ
25,000 ลานบาท โดยสาเหตุหลักจากประกันภัย Covid-19 ที่คาดวาจะขาดทุน 40,000 ลานบาท คาดการณวาเบี้ยประกันของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยทั้งระบบจะอยูที่ 264,000-267,000 ลานบาท เติบโตรอยละ 4.0-5.0
แนวโนมธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในป 2565 คาดการณวา จะมีอตั ราการเติบโตเพิม� ขึน้ ประมาณรอยละ 1.5-2.5 โดยที่ GDP
เติบโตรอยละ 3.5-4.5 ซึง� มีปจ จัยหลักมาจากการลงทุนภาคเอกชนจะฟน ตัวเน�อ� งจากการผลิตเพือ่ สงออกทีแ่ ข็งแกรงขึน้ จากความตองการ
สินคาของประเทศคูคาที่สําคัญ เชนเดียวกับการใชจายของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานที่สามารถกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยคาดวาเริม� เปดใหนกั ทองเทีย่ วทีไ่ ดรบั วัคซีนกลับมาทองเทีย่ วทั�วประเทศไดอีกครั้งหลังชวงกลางป 2565 ซึ�งจะเปนปจจัย
บวกตอการฟนตัวของภาคบริการ แตปจจัยเชิงลบซึ�งอาจจะฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจ เชน การกลายพันธุของไวรัสโคโรนา ภาวะหน�้
ครัวเรือน แมรายไดของครัวเรือนจะมีแนวโนมทยอยฟนตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตคาดวาภาระหน�้ที่สูงจะยังคงเปนปจจัยฉุดรั้ง
เศรษฐกิจตอไป
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในป 2564 บริษัทฯ ไดออกผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 2 ผลิตภัณฑ ไดแก
1. Covid-19 Vaccine คุมครองภาวะโคมารวมถึงคารักษาพยาบาลจากการแพวัคซีน Covid-19 และการติดเชื้อหลังฉ�ดวัคซีน
2. กรมธรรมประกันภัยคุมครองภัยทางอิเล็กทรอนิกสสวนบุคคล โดยใหความคุมครองการโจรกรรมเงิน กรรโชกทรัพย และ
กลั�นแกลง ทางอินเทอรเน็ต
ด้านการตลาด

เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และเปนชองทางประชาสัมพันธขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ บริษัทฯ จึงพัฒนาชองทาง
การสือ่ สารกับลูกคา ผาน Application DEVES DEE, Facebook Fanpage @devesinsurance และ LINE Official @devesinsurance
เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ โดยจัดทีมเจาหนาที่ Admin ใหบริการตอบคําถามดานผลิตภัณฑ สอบถามเบี้ยประกันภัย ติดตามงานดาน
บริการสินไหม และรับเรื่องรองเรียน เพื่อมุงตอบสนองไลฟสไตลของลูกคาในปจจุบัน รวมถึงกําลังพัฒนา Mobile Application และ
ปรับปรุงชองทาง ติดตอผาน WEBSITE : www.deves.co.th ใหมคี วามทันสมัย สะดวกและงายตอการใชงานสําหรับอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
ทุกชนิด มีชองทางการชําระเงิน ผาน QR Code Promptpay รวมถึงชองทาง Payment gateway ตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจมีความคลองตัว
บริการลูกคาไดอยางครบวงจร
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กิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทน

บริษัทฯ ไดพัฒนาบริการดานสินไหมทดแทนอยางตอเน��อง ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ขยายตลาดในกลุมลูกคารายยอยมากขึ้น
โดยมุงเนนบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม โดยแบงการบริการเพื่อตอบสนองความตองการเปนกลุมตาง ๆ ดังน�้.ลูกค้า

• เพิ�มเจาหนาที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และใชกลยุทธในการจัดแบงพื้นที่และการจัดวางอัตรากําลังเจาหนาที่ตรวจสอบอุบัติเหตุให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ในสวนภูมิภาค
• ปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Re-Process) เพื่อความรวดเร็วในการบริการอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคามากยิ�งขึ้น
• เพิ�มชองทางการใหบริการดานสินไหมฯ แกลูกคามากยิ�งขึ้น โดยเฉพาะผานชองทางออนไลน เชน Line Application และ
Mobile Application
• เพิ�มประสิทธิภาพการใหบริการดานสินไหมสวนภูมิภาค ใหสาขาดําเนินการจัดการสินไหมไดเอง เพื่อใหเกิดความคลองตัว
รวดเร็ว ในการจัดการ และตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคาในสวนภูมิภาค
• จายคาสินไหมทดแทนกรณ�ทมี่ คี วามเสียหายแกชวี ติ ใหแกทายาทผูเ สียชีวติ กอนฌาปนกิจ เพือ่ สรางความพึงพอใจการใหบริการ
ทั้งลูกคาและคูกรณ�
• จัดหาบริษัทสํารวจความเสียหายพื้นที่สวนภูมิภาคใหครอบคลุมทั�วประเทศ เพื่อรองรับการบริการที่ขยายไปในสวนภูมิภาค
มากยิ�งขึ้น
• จัดประชุมบริษัทสํารวจภัยคูสัญญาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา และทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน
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คู่ค้า

• โปรแกรม EMCS (Electronic Motor Claim Solutions) เพิม� ประสิทธิภาพการทํางานระหวางบริษทั และคูค า ใหมคี วามถูกตอง
เปนมาตรฐาน สามารถควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ
• พิจารณาอูในสัญญาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนด สําหรับอูในพื้นที่กรุงเทพฯ และอูในพื้นที่สวนภูมิภาค
ทั�วประเทศ โดยมอบตราสัญลักษณสําหรับอูในโครงการ เพื่อสรางภาพลักษณ สรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา และสราง
ความมั�นใจ ในการใชบริการของลูกคา
• วางแผน ตรวจเยี่ยมอูในสัญญา รานจัดหาอะไหลในสัญญา ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดไว และสรางความสัมพันธที่ดีรวมกัน
พนักงาน

• พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพในดานบริการ ฝกอบรมความรูด า นเงือ่ นไขความคุม ครอง และกรมธรรมประกันภัย ใหพนักงาน
มีความเขาใจ สรางความนาเชื่อถือ เชื่อมั�น และประทับใจแกลูกคาผูใชบริการ และจัดใหมีการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
รถยนตไฟฟา (EV) เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคา
• ใชระบบการบริหารจัดการสินไหมรถยนต Deves - Motor Claim Service ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เขาสูย คุ Digital มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว คลองตัว โดยบริษัทฯ คงรักษามาตรฐานการใหบริการ ดวยความทุมเท มุงมั�น และปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดไว เพื่อความโปรงใส เปนธรรมแกทุกฝาย
บริการสาธารณะ

• ชวยเหลือผูประสบภัยตามทองถนน ตามโครงการ “ทําดวยใจ เพื่อสังคม”
• ใหพนักงานในฝายฯ มีสวนรวมในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ
กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในป 2564 บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารโครงการใหไดมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของ
การออกแบบโครงสราง และการรักษาความมัน� คงปลอดภัยของระบบ ทําใหสามารถเชือ่ มตอกับคูค า ไดงา ย รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
ทันตอความตองการของธุรกิจ โดยมีการพัฒนาในป 2564 ดังน�้
1. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลกับคูคารายใหม โดยใชรูปแบบการเชื่อมโยงที่บริษัทฯ กําหนดไว ทําใหลดระยะเวลาในการ
พัฒนาระบบ และมีความปลอดภัยในการ รับ-สง ขอมูล
2. ปรับปรุงระบบการสํารวจภัยรถยนต ใหมขี นั้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีง่ า ย และรวดเร็ว ทําใหลกู คาเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
3. พัฒนาระบบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS17) ซึ�งมีผลบังคับใชในป 2567
4. ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน และการบริหารโครงการ ใหตรงตามหลักเกณฑการกํากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ตามประกาศของ คปภ.
5. เพิ�มชองทางการรับแจงสินไหมประกันภัย Covid-19 เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาไมตองเดินทางมาแจงเคลมดวยตนเอง
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยคาสินไหมทดแทน
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ในดานการพัฒนาระบบฐานขอมูล บริษัทฯ ใหการสนับสนุนและสงเสริมการใชงานระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
อยางตอเน��อง จัดอบรมใหบุคคลากรมีความรูความเขาใจการใชงานเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อนําเครื่องมือมาชวยสนับสนุนการดําเนินงาน
ในทุกภาคสวน
นอกจากน�้ บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการพัฒนาฐานขอมูลกลางกับหนวยงานของรัฐ เพื่อนําขอมูลไปใชในภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัย ใหบริการขอมูลกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน สําหรับการสืบคนขอมูลประกันภัย ใหบริการขอมูลแกประชาชนเพือ่ ตรวจสอบ
การมีประกันภัย โดยอยูภายใต พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
ดานโครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยสารสนเทศ ในปที่ผานมาดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทฯ
จึงนําระบบ Microsoft Office 365 มาใชประกอบการดําเนินธุรกิจอยางเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการทํางานระยะไกล นอกจากน�้บริษัทฯ
ยังไดปฏิบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจัดใหมีผูตรวจสอบ
ดานสารสนเทศภายนอกมาตรวจสอบความพรอมและความปลอดภัยของการปฏิบัติงานทางสารสนเทศ และยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน
การบริหารความมั�นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ISO 27001 อีกทั้งบริษัทฯ ยังตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอรที่เปนภัยรายแรงในยุค
ปจจุบนั จึงลงทุนจัดซือ้ อุปกรณปอ งกันรับมือ จัดใหมกี ารใหความรูแ กพนักงานและการซอมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร เพือ่ ใหมน�ั ใจไดวา
ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีความมั�นคงปลอดภัย
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปี 2564
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดวยตระหนักในสิทธิและความเปนเจาของบริษัทฯ ของผูถือหุน ซึ�งไดแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทน และมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ บริษัทฯ จึงเคารพในสิทธิของผูถือหุน ดูแลและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนใหเปนไป
ภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนที่ผูถือหุนพึงไดรับ
เปนสําคัญ และไดกําหนดแนวทางในการดูแลรักษาไวซึ�งสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ไวดังน�้
การได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ ดําเนินการใหผูถือหุนไดรับและเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางครบถวน เทาเทียมกัน และทันเวลาโดยนําเสนอขอมูล
ขาวสารทีผ่ ถู อื หุน ควรไดรบั ทราบผานทางเว็บไซต (www.deves.co.th) และเฟซบุก (เทเวศประกันภัย - DEVES Insurance) นอกจากน�้
ไดนําเสนอขอมูลขาวสารขององคกร (Corporate News) เพื่อรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนตาง ๆ
โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบทําการปรับปรุงเน�้อหาใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเรียกประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถวน
พรอมทั้งขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกระเบียบวาระ รวมทั้งมีหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด เพื่อใหผูถือหุนใชประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในระเบียบวาระตาง ๆ โดยนําสงลวงหนาไมนอย
กวา 7 วัน ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ตลอดจนลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอ ยกวา 3 วัน
การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการใหความสําคัญอยางยิ�งตอการประชุมผูถือหุน โดยเขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อรับฟงการแถลงของฝายบริหาร
และฝายจัดการ พรอมตอบขอซักถามของผูถ อื หุน อยางสมํา่ เสมอทุกครัง้ เวนแตเมือ่ มีภารกิจจําเปนเรงดวนทีม่ อิ าจหลีกเลีย่ งได นอกจากน�้
ผูส อบบัญชีและทีป่ รึกษาดานกฎหมายของบริษทั ฯ ก็ไดเขารวมในการประชุมเพือ่ ตอบขอซักถามของผูถ อื หุน ในประเด็นทีเ่ กีย่ วของและอยู
ในความรับผิดชอบ
ในการประชุม คณะกรรมการไดจัดสรรเวลาและเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่โดยไมจํากัดเวลา
ซึ�งจะบันทึกขอซักถาม ขอสังเกต และขอเสนอแนะของผูถือหุน รวมทั้งคําชี้แจงของฝายจัดการไวในรายงานการประชุมอยางครบถวน
ขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนจะถูกนําไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของบริษทั ฯ ใหดยี ง�ิ ขึน้ ตอไป ผูถ อื หุน สามารถใชสทิ ธิในการตัดสินใจ
เรื่องตาง ๆ ที่ไดนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนไดอยางเต็มที่
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

บริษทั ฯ ไดอาํ นวยความสะดวกใหแกผถู อื หุน ในวันประชุมโดยจัดเตรียมสถานที่ จัดใหมเี จาหนาทีต่ อ นรับและเจาหนาทีล่ งทะเบียน
อยางพอเพียง เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ�งสามารถดําเนินการลวงหนาไดไมตํ่ากวา 2 ชั�วโมง
กอนการประชุม เปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว
การจัดประชุมที่ผานมา จัดขึ้นในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญหรือที่อื่นใดตามแตคณะกรรมการจะกําหนด และไดแสดง
แผนทีข่ องสถานทีป่ ระชุมไวในเอกสารประกอบการประชุม เพือ่ เปดโอกาสใหผถู อื หุน สามารถเขารวมประชุมไดอยางสะดวก และมีจาํ นวน
มากทีส่ ดุ หลังจากการประชุมเสร็จสิน้ บริษทั ฯ ไดเผยแพรมติของทีป่ ระชุม รวมทัง้ รายงานการประชุมผานทางเว็บไซต ภายในระยะเวลา
ไมเกิน 14 วันหลังการประชุมดวย เพือ่ ใหสารสนเทศดังกลาวเขาถึงผูถ อื หุน ผูล งทุนและผูท สี่ นใจไดทนั ที
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การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชนที่ผูถือหุนพึงไดรับ ตลอดเวลาที่ผานมา การจัดสรรสวนแบงกําไร
ใหผถู อื หุน ในรูปของเงินปนผลเปนไปตามทีบ่ ริษทั ฯ ไดแถลงนโยบายไวเมือ่ คราวนําหุน เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อป 2533 กลาวคือ ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ในป 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกาํ หนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพือ่ สิทธิในการเขาประชุมสามัญผูถ อื หุน
ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
หองประชุม 7402 อาคาร 7 ชัน้ 4 เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โดยบริษทั ฯ ไดจดั สงหนังสือเชิญ
ประชุมใหแกผูถือหุนทางไปรษณ�ยลงทะเบียนในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 รวมทั้งไดประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมดังกลาว
ในหนังสือพิมพรายวันระหวางวันที่ 22 – 24 เมษายน 2564
ในวันประชุม ผูถ อื หุน และผูร บั มอบฉันทะใหเขาประชุมแทน สามารถลงทะเบียนและรับเอกสารเพิม� เติม ซึง� ไดแกรายงานประจําป
ฉบับรูปเลม ไดตั้งแตเวลา 12.00 น. การประชุมซึ�งเริ�มเมื่อเวลา 14.00 น. ตามกําหนด เสร็จสิ้นในเวลา 14.30 น. มีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนรวม 32 ราย นับจํานวนหุน รวมกัน 49,450,135 หุน คิดเปนรอยละ 98.90 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด มีคณะกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุมรวม 13 คน รวมทั้งมีผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผูบริหาร
ระดับสูงและผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ไดพจิ ารณาและลงมติตามระเบียบวาระทีน่ าํ เสนอรวม 8 วาระ ตามลําดับทีก่ าํ หนดไวในหนังสือเชิญประชุม และ
บริษทั ฯ ไดเผยแพรบนั ทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ดังกลาวในเว็บไซตของบริษทั ฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 รวมทัง้ ไดนาํ สง
ใหแกหนวยงานราชการตามขอกําหนดของกฎหมายอยางครบถวน
ทั้งน�้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนในป 2564 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2563 ใน
อัตราหุน ละ 5.50 บาท ในวันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2564 รวมทัง้ ไดลงประกาศจายเงินปนผลในหนังสือพิมพรายวันระหวางวันที่ 11 - 13
พฤษภาคม 2564

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ใหความสําคัญและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายดวยความเปนธรรมเสมอกัน โดยยึดถือหลักปฏิบัติดังน�้.1. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทฯ ไดดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดแจงไวในจดหมายเชิญประชุม
เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดพจิ ารณาขอมูลประกอบ กอนตัดสินใจลงมติในวันประชุม และจะไมเพิม� ระเบียบวาระการประชุมโดยไมไดแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
2. ในกรณ�ที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ไดแก หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. สงไปพรอมหนังสือนัดประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
มีรูปแบบทีผ่ ถู อื หุน สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได รวมทัง้ ไดเสนอชือ่ กรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เพือ่ เปน
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ อื หุน ในการมอบฉันทะใหผใู ดผูห นึง� เขาประชุม หรือมอบใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหเปนไปตามความประสงค เพื่อเปนการรักษาสิทธิของ
ผูถือหุน
3. การลงคะแนนในที่ประชุมที่ผานมาทุกครั้ง กระทําโดยเปดเผย โดยบริษัทฯ ไดจัดทําบัตรลงคะแนนเพื่อใหผูถือหุนลงคะแนน
ตามที่เห็นสมควร เมื่อรวบรวมผลการลงคะแนนไดแลว ประธานฯ จะแจงผลการออกเสียงในที่ประชุม โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบการจัดประชุมจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนดังกลาวไวเปนหลักฐาน กรณ�มีผูประสงคจะทําการตรวจสอบความ
ถูกตองและโปรงใสของการลงมติ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ใหความสําคัญอยางยิง� ตอการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองและเปนธรรมตอผูม สี ว นไดเสีย และมุง มัน� ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
ตอทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยางมั�นคงและยั�งยืนรวมกัน ซึ�งไดกําหนดเปนแนวทางไวในจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความมั�นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกฝายจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาค
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ผูถือหุน : บริษัทฯ ใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และปฏิบัติตอผูถือหุนดวยความเปนธรรมเสมอกัน
นอกเหน�อไปจากการปกปองคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนใหเปนไปภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของแลว การดําเนินการ
ใด ๆ ของคณะกรรมการจะคํานึงถึงผลประโยชนทผี่ ถู อื หุน พึงไดรบั เปนสําคัญ และมุง มัน� ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตในระยะยาว
เพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน
ลูกคา : เพื่อบรรลุเปาหมายในการเปนบริษัทประกันวินาศภัย ที่พรอมในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการที่มีความ
รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม รวมถึงสรางความเชื่อมั�นใหกับลูกคา บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
โดยประยุกตหลักการบริหารงานคุณภาพทัง้ องคกร (Total Quality Management : TQM) เปนแนวทางในการกระจายแผนงานและความ
รับผิดชอบไปทั�วทั้งองคกร โดยมีจุดมุงหมายที่จะปรับปรุงสมรรถนะขององคกรอยางตอเน��อง เนนความตองการของลูกคาและผูมีสวน
เกี่ยวของ ตลอดจนไดกําหนดนโยบายคุณภาพ และเปลี่ยนแปลงตามภาวะพัฒนาการมาเปนลําดับ ปจจุบันบริษัทฯ กําหนดนโยบาย
คุณภาพและความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 9001 : 2015 และ ISO 27001 : 2013 ดังน�้
“มุงมั�นพัฒนาคุณภาพดวยนวัตกรรมดานบริการและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมั�นคงปลอดภัยเพื่อเพิ�มประสิทธิภาพ และสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ”
บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO จากบริษัทผูใหการรับรอง TUV NORD ตั้งแตป 2541 (1998) ตอเน��อง
จนถึงปจจุบัน
ระบบงาน ISO ดังกลาว เปนแนวทางหนึ�งที่ชวยกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปภายใตกติกาที่ไดรับการยอมรับ
และสรางความมั�นใจใหแกลูกคาและคูคา ซึ�งเปนผูมีสวนไดเสียในเชิงธุรกิจวาสิทธิของบุคคลเหลานั้น จะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวย
ความเปนธรรม
พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั�นวาบุคลากรมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญอยางยิ�งตอความเจริญกาวหนาและความ
สําเร็จขององคกร จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ดวยการดูแลใหมีระบบบริหารงาน
บุคคลที่เปนมาตรฐาน และไดรับการพัฒนาอยางตอเน��อง แผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จัดทําขึ้นเปนแผนระยะยาวโดยฝายการบุคคล
ของบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติพนักงาน (Functional Competency) ไวเปนฐานในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให
ไดรับการอบรมความรูดานการประกันภัย วิชาการแขนงตาง ๆ ตลอดจนทักษะที่จําเปนตองานและความกาวหนาในอนาคต
บริษทั ฯ ดูแลใหการปฏิบตั งิ านเปนไปภายใตสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยใหเกิดบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางาน สงเสริมการใชอปุ กรณ
ระบบงานและเทคโนโลยีสมัยใหมเพือ่ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน และในการติดตอประสานงานระหวางกัน นอกจากน�้ บริษทั ฯ
ไดจัดใหมีการรวบรวมขอมูลและบทความเกี่ยวกับธุรกิจและการบริหารองคกรไวในระบบอินทราเน็ต เพื่อใหพนักงานไดรับรูแนวคิดการ
บริหารงานสมัยใหม สามารถศึกษาทําความเขาใจเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน
บริษัทฯ คํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญและจําเปนตอการครองชีพของพนักงาน จึงจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจําป ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีดวยการออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธที่จัดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับลูกคา คูคา และสมาคมวิชาชีพ
ที่บริษัทฯ เปนสมาชิก
ในสวนของการกําหนดโครงสรางผลตอบแทนนัน้ บริษทั ฯ ไดพจิ ารณาจากโครงสรางของธุรกิจประเภทเดียวกันทีม่ ขี นาดใกลเคียงกัน
การปรับขึ้นคาตอบแทนประจําปใหแกพนักงานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เปรียบเทียบกับเกณฑคามาตรฐานที่ได
กําหนดไวลวงหนา และไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางพนักงานและผูบังคับบัญชา เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติของแตละบุคคล
เปนไปอยางโปรงใส เปนรูปธรรมและมีความเปนธรรม ทั้งน�้ เพื่อจูงใจใหบุคลากรมุงมั�นปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายความ
เปนธรรม
ดวยการมุงเนนสรางวัฒนธรรมและคานิยม (Core Value) ตามแนวทางที่สอดคลองกับคุณลักษณะขององคกร บริษัท เทเวศ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) จึงไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังน�้
วิสัยทัศน์

บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือกใหความไววางใจ ผูกพันอยางยั�งยืน ดวยนวัตกรรมดานบริการและผลิตภัณฑที่ตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกคา
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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พันธกิจ

• พัฒนาและธํารงรักษาภาพลักษณองคกรที่ดี
• บริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ดําเนินธุรกิจใหบรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางตอเน��อง
• พัฒนาระบบการใหบริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา
• สงเสริมใหมีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
• นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพิ�มศักยภาพในการแขงขัน
คูคา : บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ�งตอการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขทางการคา ตลอดจนคํานึงถึง
ผลประโยชนรว มกันและการเติบโตเคียงขางกันอยางยัง� ยืน จึงปฏิบตั ติ อ คูค า ทุกรายดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต มีความเสมอภาคและเปนธรรม
ดําเนินงานดวยความโปรงใส รวมถึงการระมัดระวังชื่อเสียงและความนาเชื่อถือขององคกร
คูแขงขันทางการคา : บริษัทฯ ยึดมั�นในกฎเกณฑและกติกาการแขงขันที่เปนธรรม มีจริยธรรม คุณธรรม และดําเนินธุรกิจ
ดวยความโปรงใส
เจาหน�้ : บริษทั ฯ รักษาคํามัน� สัญญาและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือขอตกลงตอผูเ อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน และคูค า โดยเครงครัด
สังคมและสิ�งแวดลอม : คณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ตระหนักดีวาองคกรธุรกิจเปนสวนหนึ�งของสังคม
ดวยศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู สามารถเขาไปมีบทบาทสําคัญในการดูแลเอาใจใสสังคม พัฒนาและผลักดันใหสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีด่ ขี นึ้ บริษทั ฯ จึงไดดาํ เนินกิจกรรมและจัดทําโครงการตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ สังคมอยางแทจริง โดยกําหนดเปาหมายชัดเจน
เปนโครงการตอเน�อ� ง มีการติดตามประเมินผล สรางความเชือ่ มัน� วากิจกรรมโครงการตาง ๆ เปนประโยชนตอ สังคมในระยะยาว เชน จิตอาสา
พัฒนาชุมชน จิตอาสาบริจาคโลหิต กิจกรรมดานการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมดานสังคมและชุมชน การสงเสริมอาชีพในชุมชน
กิจกรรมการดูแลรักษาสิ�งแวดลอมในชุมชน ฯลฯ
หนวยงานราชการ/กํากับดูแล : บริษัทฯ ยึดมั�นตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของกฎหมาย ของหนวยงานราชการ
และหนวยงานกํากับภายนอก พรอมใหความรวมมือในการใหขอมูลตามที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการตระหนักดีถึงหนาที่และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมตามกฎหมายตอผูถือหุน และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ซึ�งหมายถึงผลประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม ดังนั้น คณะกรรมการจึงถือเปนหนาที่
ความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญในการดูแลใหบริษทั ฯ จัดทําและเปดเผยขอมูลทางการเงินรวมถึงขอมูลทีม่ ใิ ชขอ มูลทางการเงิน ผานชองทางทีผ่ ถู อื หุน
และผูเ กีย่ วของเขาถึงขอมูล ไดแก รายงานประจําป และในเว็บไซตของบริษทั ฯ : www.deves.co.th ซึง� ไดรบั การปรับปรุงใหเปนปจจุบนั
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการสอบถามขอมูลตาง ๆ ผานทางเว็บไซต โดยใหสํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองคกร
เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลประสานงานใหมีการตอบขอซักถามดังกลาว
ขอมูลที่กลาวขางตน ไดแก นโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชั�น รายงานทางการเงินที่ผานการสอบทาน หรือตรวจสอบจาก
ผูส อบบัญชีวา มีความถูกตองในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว� ไป รวมทัง้ ไดผา นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นรอบปทผี่ า นมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอยตาง ๆ นโยบายและรูปแบบการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงซึ�งสะทอนภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
นอกจากน�้ การเปดเผยขอมูลและเสนอรายงานตอหนวยงานราชการอื่นที่กํากับดูแลบริษัทฯ เปนไปภายใตระเบียบปฏิบัติอยาง
เครงครัดเชนกัน โดยบริษัทฯ ถือวาการปฏิบัติดังกลาว เปนสวนหนึ�งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีดวย
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูแทนของผูถือหุนในการบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอบแทนทางธุรกิจที่มั�นคงและยั�งยืน
คณะกรรมการจึงตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ทําหนาที่ในการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหเกิดความมั�นใจวาบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและคุณธรรม ดวยความรับผิดชอบสูงสุดตอ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย มีการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามพันธะกรณ�ที่มีอยูกับผูเกี่ยวของทุกฝาย
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 คน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร 8 คน โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติแตงตั้งพลเอก อภิรัชต
คงสมพงษ เปนกรรมการบริษัทฯ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ เปนไปตามขอบังคับของบริษทั ฯ โดยเมือ่ ครบกําหนดตามวาระ กรรมการอาจไดรบั เลือกตัง้
ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
การกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑของกรรมการอิสระ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังน�้
1. ถือหุน ไมเกินรอยละหนึง� ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน�้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอย ลําดับเดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่เขารับตําแหนง ทั้งน�้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณ�
ที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ�งเปนผูถือหุนรายใหญหรือของสวนราชการที่มีอํานาจ
ควบคุมบริษัท
3. ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ปนบิดา มารดา คูส มรส พีน่ อ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะไดรบั การ
เสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั เวนแตจะไดพน จากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอ นวันทีเ่ ขารับตําแหนง ทัง้ น�้
ความสัมพันธทางธุรกิจ ใหหมายความรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกีย่ วกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการกูห รือใหกยู มื
คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน�้สิน รวมถึง พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ�งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามี
ภาระหน�้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ�งตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป แลว
แตจํานวนใดจะตํ่ากวา
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่เขารับตําแหนง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใ หบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง� รวมถึงการใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง� ได
รับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่เขารับตําแหนง
7. ไมเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ อื หุน รายใหญหรือผูถ อื หุน ซึง� เปนผูท เี่ กีย่ วของ
กับผูถือหุนรายใหญ
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ทีม่ นี ยั ในหางหุน สวน หรือเปนกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละหนึง�
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นซึ�งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะตามทีก่ าํ หนดแลว กรรมการอิสระอาจไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได เพื่อประโยชนตามขอ 5 และ 6 คําวา “หุนสวน” ใหหมายความ
รวมถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือ
รายงานการใหบริการทางวิชาชีพ แลวแตกรณ� ในนามของนิติบุคคลนั้น

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท หนาที่ และภาระความรับผิดชอบทีม่ ตี อ ผูถ อื หุน จึงปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตย
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ซึ�งหมายถึงผลประโยชนตอผูถือหุน โดยทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบใน
เรื่องสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน
และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการไดจดั ทํา “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณบริษทั ฯ” ไวเปนลายลักษณอกั ษร และไดตดิ ตามใหมี
การปฏิบัติตามอยางจริงจัง สมํ่าเสมอ พรอมทั้งเผยแพรในอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ
ทุกฝายไดรับทราบและเขาใจมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการและดูแล
มิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชนสวนตน และหามมิให
ประกอบธุรกิจทีแ่ ขงขันกับบริษทั ฯ ทัง้ น�ใ้ นการพิจารณาเขาทํารายการทีอ่ าจมีความขัดแยงของผลประโยชน จะเปนไปเพือ่ ผลประโยชนของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสีย ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
คณะกรรมการไดจดั ใหมสี าํ นักตรวจสอบในโครงสรางองคกร เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านและรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความ
ถูกตองครบถวน เปนทีเ่ ชือ่ ถือได ดูแลใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในซึ�งทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
หนวยงานตาง ๆ ปละครั้ง โดยสํานักตรวจสอบจะเสนอแผนงานตรวจสอบ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละหนึ�งครั้ง โดยใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทุกครั้ง
นอกจากน�้ บริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหมหี นวยงานทีท่ าํ หนาทีว่ เิ คราะหและประเมินสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ ทําการประมวลผล
ขอมูลทีม่ ปี ระโยชนและรายการผิดปกติ เพือ่ เปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) พรอมทัง้ ไดจดั ตัง้ “คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง” (Risk Management Committee) โดยมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง การติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ความเสีย่ งการกํากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วของกับความเสีย่ ง เพือ่ ทําใหมน�ั ใจวา บริษทั ฯ สามารถดําเนินกิจการภายใต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น และมีการจัดเตรียมแผนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการรับมือกรณ�ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงาน
สถานะความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ�งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กลยุทธและนโยบายทีส่ าํ คัญ ดูแลใหบริษทั ฯ
มีกลไกในการควบคุม กํากับ ที่มีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเน��อง เพื่อดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม
โปรงใส รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสรางคุณคาใหกับบริษัทฯ อยางเหมาะสมในระยะยาว
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บริษัทฯ จึงไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวดังน�้
1. กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธของบริษัทฯ ซึ�งมีรายละเอียดดังน�้
1.1 กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั นิ โยบายและกลยุทธในการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ โดยกํากับดูแลใหบริษทั ฯ คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอยางยัง� ยืน และหลีกเลีย่ งการรับความเสีย่ งทีเ่ กินกวาระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได
1.2 กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีนโยบายการดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
กระทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง หรือเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และการไมคํานึงถึงความเสี่ยง
ที่สําคัญของบริษัทฯ
1.3 กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการแจงเบาะแสภายในองคกร (Whistleblowing Policy and Procedure)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใหมกี ารสอดสองดูแลและรายงานการกระทําทีอ่ าจผิดกฎหมาย ขัดตอนโยบาย ระเบียบ กระบวนการ
ภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1.4 กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยตองครอบคลุมถึง
กรรมการ ผูบริหาร บุคลากรหลักในหนวยงานควบคุม และพนักงานในหนวยงานที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สําคัญ (Major
Risk-Taking Staff) อยางเหมาะสม สะทอนวัตถุประสงคและความเสี่ยงของแตละหนวยงาน โดยคํานึงถึงความมั�นคงใน
ระยะยาวของบริษทั ฯ รวมถึงไมสรางแรงจูงใจในการทําธุรกรรมทีก่ อ ใหเกิดความเสีย่ งมากเกินไปจนกระทบตอความมัน� คง
ของบริษัทฯ และผลประโยชนของผูเอาประกันภัย
1.5 กําหนดใหบริษทั ฯ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ ริหารและพนักงาน
เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติภายในบริษัทฯ
2. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ซึ�งมีรายละเอียดดังน�้
2.1 กําหนดโครงสรางบริษัทฯ ใหมีการแบงแยกหนาที่ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ และกําหนดบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และบุคลากรหลักในหนวยงานควบคุมตาง ๆ อยางชัดเจน เพื่อใหมี
การกํากับดูแลการบริหารจัดการอยางเหมาะสม
2.2 กํากับดูแลใหบริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในตามทีก่ ฎหมายกําหนด เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด
และความซับซอนของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตองดูแลใหบริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถ
รองรับความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ และควบคุมความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได รวมทัง้ กํากับดูแลใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
2.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซอนของธุรกิจ เพื่อชวยสนับสนุนการ
ทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
ทัง้ น�้ ตองพิจารณาแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการลงทุนเปน
อยางนอย โดยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมก็ได เชน คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
2.4 กํากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงเรื่อง ดังตอไปน�้
2.4.1 พิจารณาแตงตั้ง และถอดถอนบุคคลที่มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนด
คาตอบแทนอยางเหมาะสม
2.4.2 กําหนดใหผสู อบบัญชีจดั ทํารายงาน (Management Letter) และขอคิดเห็นจากผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เสนอ
ตอคณะกรรมการของบริษัทฯ
2.4.3 จัดใหมกี ารประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และผูส อบบัญชีของบริษทั ฯ
เปนประจําอยางนอยปละหนึ�งครั้ง โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุมดวย
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ทั้งน�้ ในกระบวนการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ตองพิจารณาผูสอบบัญชีที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลคาสํารองประกันภัย และการดําเนินธุรกิจประกันภัยเปนอยางนอย และควรเปน
ผูส อบบัญชีตามรายชือ่ ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปน
สําคัญ
2.4.4 กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป เพื่อใหมั�นใจไดวาคณะ
กรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิผล
ทั้งน�้ อาจกําหนดใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนในรูปแบบของกรรมการองครวมทั้งคณะ หรือกรรมการเปน
รายบุคคลก็ได
2.4.5 กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอสาธารณะ
2.4.6 กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและนาเชื่อถือ และเปดเผยขอมูลสําคัญ
ตาง ๆ อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา ตอสาธารณะและหนวยงานกํากับตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
3. ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเน��อง ซึ�งมีรายละเอียดดังน�้
3.1 กํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.2 กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของผูบริหารใหเปนไปตามกลยุทธและนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.3 กํากับดูแลใหบริษทั ฯ มีเงินกองทุนทีม่ น�ั คงและเพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต และติดตามฐานะ
เงินกองทุนอยางสมํา่ เสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครือ่ งมือทีใ่ ชดแู ลความเพียงพอของเงินกองทุนใหอยูใ นระดับทีม่ น�ั คง
3.4 กํากับดูแลใหผบู ริหารรายงานเรือ่ งทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ และมีกระบวนการในการรายงานขอมูล เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั ฯ
ไดรับขอมูลอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
3.5 กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม โดยมีการกําหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการเสนอขาย
และชดใชเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาอยางชัดเจน ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิด
ของลูกคา
3.6 กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานทุจริตและคอรรัปชั�น รวมถึงใหการยอมรับและปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�นของบริษัทฯ
3.7 กํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอรอยางเปนระบบ รวมทั้งใหมี
การควบคุมและรักษาความมั�นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒใิ นสายงานตาง ๆ มีความรูค วามสามารถและดํารงตําแหนงผูบ ริหารระดับสูง
ในองคกรอื่น ๆ ซึ�งสามารถนําความรูและประสบการณจากการทํางานมาใชใหเกิดประโยชนในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลตอบแทนและประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
การดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการบริษัทฯ (ตามที่เปดเผยไวในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัทฯ” ในรายงานประจําป) ไมสงผล
กระทบตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ เขารวมการประชุมตามที่ไดกําหนดเปนแผนงานไวลวงหนาอยางสมํ่าเสมอ
และอุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการศึกษาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอฝายจัดการอยูเสมอ
การรวมหรือแยกตําแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั การของบริษทั ฯ มิใชบคุ คลเดียวกัน มีอาํ นาจหนาทีแ่ ยกออกจากกัน และอํานาจหนาทีด่ งั กลาว
ถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในคูม อื “อํานาจดําเนินการ” ซึง� กําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และฝาย
จัดการแตละระดับไวอยางชัดเจน
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คณะกรรมการเปนผูเลือกบุคคลที่เหมาะสม ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการและทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และผูถือหุน โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ มิใชกรรมการที่เปนผูบริหาร ซึ�งสงผลใหบริษัทฯ มีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสม
นอกจากน�้ ดวยความเขาใจอยางลึกซึ้งและยึดมั�นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา ประธาน
กรรมการไดสง เสริมสนับสนุนใหกรรมการแตละทานแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพือ่ ผลประโยชนของบริษทั ฯ และผูถ อื หุน โดยสวนรวม
สําหรับผูท ดี่ าํ รงตําแหนงกรรมการผูจ ดั การ จะตองผานกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัตจิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีคณะกรรมการเปนผูอนุมัติแตงตั้ง กรรมการผูจัดการทําหนาที่เปนผูนําของฝายจัดการ
ในการนํานโยบายและกลยุทธที่ไดรับความเห็นชอบแลวไปปฏิบัติภายใตกรอบที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อความสําเร็จของกิจการ
เลขานุการบริษัทฯ - บริษัทฯ ไดแตงตั้งบุคคลทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ และหนวยงาน “สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสาร
องคกร” ทําหนาที่ดูแลการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผูบ ริหาร และทําหนาทีป่ ระสานงานระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ รวมทัง้ ดูแลใหคณะกรรมการไดรบั ทราบกฎหมาย
และหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความมั�นใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ เปนไปภายใตขอกําหนดของหนวยงาน
ที่กํากับดูแลอยางเครงครัด ตลอดจนดูแลใหการปฏิบัติของฝายจัดการเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการชุดย่อย
ปจจุบนั บริษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 3 คณะ มีการ
ประชุมอยางสมํา่ เสมอตามทีก่ าํ หนดไวในแผนงานเพือ่ พิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ และภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมคณะกรรมการชุดยอย
ทุกครัง้ เลขานุการจะจัดสงบันทึกรายงานการประชุมใหแกกรรมการบริษทั ฯ ทุกคน เพือ่ ใหกรรมการไดรบั ทราบการพิจารณาเรือ่ งทีส่ าํ คัญ
รวมทั้งความคืบหนาของกิจกรรม ตลอดจนการติดตามแกไขปญหาตาง ๆ อยางตอเน��องตามนโยบายของคณะกรรมการ นอกจากน�้
บริษัทฯ ไดกําหนด “การรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดยอย” ไวเปนระเบียบวาระที่แนนอน เพื่อรับฟงปญหาและขอเสนอแนะ
จากผูรับผิดชอบโดยตรง
ทั้งน�้ การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 2 คณะที่มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไว ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพือ่ สังคม ใหดาํ รงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยใหเปนการครบวาระ
พรอมกันทัง้ คณะ และใหทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทําการทบทวนเปนประจําทุกปภายหลังการประชุมสามัญผูถ อื หุน เพือ่ ใหโครงสราง
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานในเชิงกลยุทธของบริษัทฯ และเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
คณะกรรมการบริหาร ปจจุบนั ประกอบดวยจํานวนสมาชิกไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด มีหนาทีบ่ ริหารงานภายใต
ขอบเขตอํานาจหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง� บัญญัตไิ วอยางชัดเจนในคูม อื “อํานาจดําเนินการ” อันเปนขอกําหนด
เกี่ยวกับการกระจายความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปสูคณะกรรมการชุดยอย และฝายบริหารในระดับ
รองลงมา
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยจํานวนกรรมการอยางนอย 3 ทาน โดยมี
กรรมการอิสระไมนอ ยกวา 2 ใน 3 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน�้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน
และเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั�วไป
2. พิจารณาคัดเลือกและกําหนดคาตอบแทน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
3. ดูแลสอบทานใหการบริหารงานและการปฎิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
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4. ดูแลสอบทานใหมีระบบงานดานควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ
5. ดูแลสอบทานและสนับสนุนใหมกี ารควบคุมภายในทีม่ คี ณุ ภาพและไดผล และแสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมตอคณะกรรมการบริษัทฯ
6. ดูแลสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ คําสั�งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. สอบทานใหบริษัทฯ มีนโยบาย กระบวนการและมาตรการในการตอตานการทุจริตตามแนวทางของหนวยงานกํากับดูแลอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหมั�นใจไดวา บริษัทฯ มีระบบงานตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตตามขอกําหนดของ
“โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต”
8. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของ ทั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และผูตรวจสอบภายใน และมีการ
ติดตามวาทางผูเกี่ยวของไดมีการดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสมและภายในระยะเวลาที่รับได
9. ทบทวนแกไขปรับปรุง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ และนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
10. พิจารณา กฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
11. กํากับและสนับสนุนหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหมีอิสระในการทํางาน
12. พิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกพนักงานและผูบ ริหารทุกระดับมารายงาน นําเสนอขอมูล รวมประชุมหรือจัดสงเอกสาร
ที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปน
14. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยขอมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปดเผยใน
รายงานประจําปของบริษัทฯ
15. ในกรณ�ที่มีเหตุจําเปนคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญหรือวาจางผูชํานาญการมาเปนที่ปรึกษาได
16. ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบดวยจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน และ

ควรเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน�้
1. กําหนดหลักเกณฑคณ
ุ สมบัตแิ ละวิธกี ารสรรหากรรมการบริษทั ฯ และกรรมการชุดยอยเสนอตอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
2. พิจารณาสรรหาผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมใหคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแตงตัง้ ในกรณ�ตาํ แหนงกรรมการวางลงจากเหตุอนื่
ที่ไมใชการพนตําแหนงตามวาระ
3. พิจารณาสรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนในกรณ�ตําแหนงกรรมการวางลง เน��องจากพนตําแหนงตามวาระ
4. พิจารณาโครงสรางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอืน่ แกคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดยอย
ตาง ๆ และกรรมการผูจัดการจนถึงผูบริหารระดับ 10
5. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณขึ้นคาจาง และการจายเงินรางวัลประจําปของพนักงานทั้งบริษัทฯ รวมทั้งคาตอบแทนและ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นแกคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย
6. กิจกรรมเพื่อสังคม และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาํ หนดการประชุมเพือ่ อนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาส ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และ
นอกเหน�อไปจากการจัดประชุมดังกลาว คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนงาน และประมาณการงบกําไร
ขาดทุนประจําป รวมทั้งประเมินผลสําเร็จของแผนงานในระหวางป และทําการทบทวนในกรณ�ที่เกิดปญหาขอขัดของใด ๆ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

47

รายงานประจําปี 2564

ขอบังคับของบริษทั ฯ กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอ ยกวากึง� หนึง� ในการประชุมทีผ่ า นมา
กรรมการเขาประชุมครบองคประชุมทุกครั้ง
การประชุมคณะกรรมการไดมีการนัดหมายวันและเวลาประชุมไวเปนการลวงหนาสําหรับทั้งป รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระหลัก
อยางชัดเจนสําหรับการประชุมแตละครั้ง โดยกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถเสนอระเบียบวาระเพิ�มเติมได กรรมการจะไดรับเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนาซึ�งจะทําใหมีโอกาสไดศึกษาสารสนเทศตาง ๆ เอกสารที่นําเสนอมีรูปแบบและเน�้อหาที่ชัดเจน งายตอการ
พิจารณา โดยในป 2564 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ใชเวลาในการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 นาทีตอการประชุม
แตละครั้ง
ผูบริหารระดับสูงที่มิใชกรรมการแตมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่จะพิจารณา จะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมดวย เพื่อใหขอมูล
รายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง ทั้งน�้ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสตอทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ คณะกรรมการไดกาํ หนดวากรรมการทีม่ สี ว นไดเสียในเรือ่ งใด จะไมมสี ว นในการออกเสียงในเรือ่ งนัน้ ๆ
และกรรมการไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดการงานประจําวันของบริษัทฯ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ในป 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ไดมมี ติอนุมตั ิ “แบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั ฯ” เพือ่ ใชในการประเมินคณะกรรมการ และเพือ่ ใหสอดคลองกับการดําเนินโครงการ “แนวรวมตอตาน
คอรรัปชั�นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)”
แบบประเมินฯ ดังกลาว จัดทําขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เพื่อใหมั�นใจไดวา คณะ
กรรมการยังคงสามารถปฏิบตั หิ นาทีต่ ามบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมายไดอยางมีประสิทธิผล และนําผลทีไ่ ดไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ�งขึ้นตอไป
6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม เปนผูพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ ทั้งน�้ การจายคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนของกรรมการ และ
กรรมการชุดยอยทุกคณะ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการชุดยอยที่มีหนาที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได
รับคาตอบแทนมากขึ้นตามภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม จะพิจารณา
เปรียบเทียบคาตอบแทนทีก่ รรมการไดรบั กับผลสํารวจการจายคาตอบแทนทีจ่ ดั ทําขึน้ เปนรายปโดยสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เพือ่ ใหเกิด
ความมัน� ใจวาคาตอบแทนของคณะกรรมการอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสมและเปรียบเทียบไดกบั อุตสาหกรรม ประสบการณ ขอบเขตของบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่บริษัทฯ คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน
ปจจุบัน คาตอบแทนของกรรมการประกอบดวยเงินรางวัลประจําป และคาตอบแทนรายเดือน หรือรายครั้งของการประชุม
ตามทีก่ าํ หนดไวสาํ หรับประเภทของคณะกรรมการชุดยอย และตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ อื หุน อนุมตั ิ ซึง� บริษทั ฯ ไดแสดงรายละเอียดผลตอบแทน
ที่กรรมการแตละคนไดรับ ในรายงานประจําปเปนประจําทุกป
ในสวนของการพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกิจกรรม
เพื่อสังคม จะพิจารณารวมกับคณะกรรมการบริหารซึ�งทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงตั้งแตกรรมการผูจัดการ
ไปจนถึงผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ ตามเกณฑบรรทัดฐานทีเ่ ปนรูปธรรมและบงชีผ้ ลสําเร็จตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาวซึง� ไดมกี าร
ตกลงรวมกันไวลวงหนา
นอกเหน�อจากปจจัยผลประเมินการปฏิบัติของผูบริหารระดับสูงแตละรายแลว การจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
จะพิจารณาควบคูไ ปกับผลประกอบการประจําปของบริษทั ฯ และอยูใ นระดับทีส่ ามารถเปรียบเทียบไดกบั การจายของธุรกิจประเภทเดียวกัน
ที่มีขนาดของกิจการใกลเคียงกัน
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บทบาทและการทําหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของ
บริษัทฯ คณะกรรมการจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และสนับสนุนใหคณะกรรมการ
และเลขานุการเขาสัมมนาและอบรมในหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ�งเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ทั้งน�้
ในการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทฯ ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจ ทิศทาง และเปาหมายทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อสรางความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
ในสวนของการพัฒนาผูบ ริหาร บริษทั ฯ กําหนดใหผบู ริหารระดับสูงเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ าํ เปนตอการพัฒนาทักษะ
ในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจและเพิม� ความรอบรูใ นดานการดําเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เพือ่ นําความรูแ ละประสบการณ
ที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ถูกตอง และมีคุณธรรม โดยยึดมั�นใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กําหนด บริษัทฯ จึงมี
ความประสงคที่จะดําเนินการตาม “โครงการแนวรวมตอตานคอรรัปชั�นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption : CAC)” เพือ่ แสดงเจตนารมณและความมุง มัน� ในการตอตานทุจริตและคอรรปั ชัน� ทุกรูปแบบ ซึง� บริษทั ฯ ตระหนักดีวา
การทุจริตและคอรรปั ชัน� เปนภัยรายแรงทีท่ าํ ลายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม รวมทัง้ กอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติใหบริษัทฯ ขอการรับรองเขารวมโครงการ
แนวรวมตอตานคอรรัปชั�นของภาคเอกชนไทย ซึ�งไดประกาศเจตนารมณเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 และในปจจุบันบริษัทฯ ไดรับ
การรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชั�นของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 พรอมกันน�้บริษัทฯ กําหนดใหมี
การทบทวนนโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั�น (Anti-Corruption Policy) ทุกป ที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการแจงเบาะแส (Whistle Blowing) การทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั�น
และทบทวนคูมือแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตและคอรรัปชั�น (Anti-Corruption Procedures) เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายตอตานทุจริตและคอรรปั ชัน� กําหนดใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ตองไมเรียกรอง ไมยนิ ยอม ไมจา ย
ไมมสี ว นเกีย่ วของ ตอตานผูเ กีย่ วของ และไมยอมรับการทุจริตและคอรรปั ชัน� ในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางออมเพือ่ ประโยชนตอ บริษทั ฯ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรูจัก หรือเพื่อประโยชนทางธุรกิจ และจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธ
การทุจริตและคอรรัปชั�น แมวาการกระทํานั้นจะสงผลใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม ทั้งน�้นโยบายครอบคลุมทุกหนวยงาน
คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ
กําหนดให มีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตและคอรรัปชั�นเปนประจําทุกป มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย ทั้งน�้หากมีการฝาฝนหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการสนับสนุน ชวยเหลือ หรือให
ความรวมมือกับการทุจริตและคอรรัปชั�น จะตองไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจาง กรณ�ที่จําเปน
บริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหมกี ารแจงเบาะแสเพือ่ ใหพนักงาน คูค า หรือบุคคลภายนอกทีพ่ บเห็นการกระทําเขาขายทุจริตและคอรรปั ชัน�
ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ สามารถรองเรียนผานชองทางตาง ๆ เชน จดหมายหรืออีเมล fraud_corruption@deves.co.th ซึ�งจะสงตรงมา
ที่ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน�้การรองเรียนมายังบริษัทฯ ไมวาจะแจงดวยวิธีใดก็ตาม จะไมเปดเผย
และรักษาความลับ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการคุมครองและรักษาความลับเพื่อปกปองผูใหขอมูลหรือผูแจงเบาะแสไมใหไดรับความ
เดือดรอน บริษทั ฯ จะดําเนินการดวยความยุตธิ รรมกับทุกฝาย ถาผูท าํ การทุจริตและคอรรปั ชัน� เปนพนักงานจะตองไดรบั การพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจไดรับโทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
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คํานิยามและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

“คอรรปั ชัน� ” หมายถึง การติดสินบนไมวา จะอยูใ นรูปแบบใด โดยการเสนอให สัญญาวาจะให มอบให ใหคาํ มัน� วาจะให เรียกรอง
หรือรับ ซึ�งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่ไมเหมาะสมกับเจาหนาที่รัฐ หนวยงานรัฐและเอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติ อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ�งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทฯ หรือ
เพื่อใหไดมาซึ�งงานดานธุรกิจ ความไดเปรียบการแขงขัน หรือเพื่อรักษาไวซึ�งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปน
กรณ�ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเน�ยมประเพณ�ของทองถิ�นหรือจารีตทางการคาใหกระทําได
“การฉอฉลประกันภัย” หมายถึง การกระทําหรือการละเวนการกระทําโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อใหไดรับประโยชนที่มิชอบดวย
กฎหมาย ไมวาผูไดรับประโยชนจากการฉอฉลจะเปนบุคคลที่กระทําการฉอฉลเองหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของก็ตาม
“การฉอฉลภายใน” หมายถึง การฉอฉลตอบริษัท ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน ผูมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย
หรือผูเสียหาย โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือลูกจาง ไมวาจะโดยลําพังหรือรวมกับบุคคลอื่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
“การฉอฉลภายนอก” หมายถึง การฉอฉลตอบริษัท ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน ผูมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย
หรือผูเ สียหาย โดยผูเ อาประกันภัย ผูร บั ประโยชน ผูม สี ทิ ธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย
บุคคลทีบ่ ริษทั มอบหมาย หรือบุคคลอืน่ ซึง� มิใชกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน หรือลูกจางของบริษทั
“การสนับสนุนทางการเมือง” บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั�นความเปนกลางทางการเมือง โดยไมเขาไปมีสวนรวมหรือฝกใฝ
พรรคการเมืองใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใชชวยเหลือหรือสนับสนุนไมวาทางตรง
หรือทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ทั้งน�้บริษัทฯ ถือวาพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิและหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดีในการ
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงพลังทางการเมืองในนาม
ตนเองไดอยางอิสระและเปนสวนตัว แตทั้งน�้ตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะพนักงานของบริษัทฯ
“การใหความสนับสนุน” ตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ตองใชเงินหรือทรัพยสินเพื่อสนับสนุนโครงการโดยระบุชื่อในนามบริษัทฯ
เทานั้น เงินสนับสนุนที่จายตองมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ภาพลักษณที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปรงใส
ปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชน การเบิกจายตองระบุวัตถุประสงคชัดเจน มีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบได และดําเนินการ
ตามขั้นตอนการขออนุมัติท่ีสามารถสอบทาน ควบคุม และอนุมัติโดยผูมีอํานาจ รวมถึงประเมินผลและตรวจสอบได ซึ�งสอดคลอง
กับกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมและตรวจสอบใหมั�นใจวา การใหความสนับสนุนนั้น มิไดใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปชั�น
และสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทฯ
“การบริจาค” บริษัทฯ สนับสนุนการมีสวนรวมกับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อใหสังคมมีความนาอยูและ
มีสง�ิ แวดลอมทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จะใชเงินหรือใหความชวยเหลือในรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ เปนการตอบแทนสังคม โดยมิไดมงุ หวังผลทางธุรกิจ
แตอยางใด
“การใหหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง” ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ สามารถกระทําได ตามโอกาสธรรมเน�ยม ประเพณ� หรือตาม
มารยาทสังคมที่ปฏิบัติโดยทั�วไป ซึ�งตองดําเนินการดวยความโปรงใส การรับหรือการใหตองมีมูลคาเหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ หรือละเวนปฏิบัติหนาที่ และตรวจสอบได
“การขัดแยงทางผลประโยชน” หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจแขงกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
การดําเนินการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม กรณ�มีความ
จําเปน ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบ เพื่อดูแลใหมีความโปรงใสและยุติธรรม
“การจายคาอํานวยความสะดวก” บริษัทฯ ไมมีนโยบายจายและรับคาอํานวยความสะดวกหรือเงินใหสินบนทุกกรณ� ที่อาจนําไปสู
การทุจริตและคอรรัปชั�น
“การจางพนักงานรัฐ” บริษัทฯ ไมมีนโยบายการจางเจาหนาที่รัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชนใด ๆ จากขอมูลหรือสายสัมพันธของ
เจาหนาที่รัฐในการสรางความไดเปรียบการแขงขัน
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แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ�มเติมไวดังน�้
1. การประเมินความเสีย่ งดานทุจริตและคอรรปั ชัน� บริษทั ฯ จัดใหมรี ะบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ โดยระบุเหตุการณทมี่ คี วามเสีย่ งสูงทีอ่ าจเกิดการทุจริตและคอรรปั ชัน� ในการดําเนินธุรกิจ มีการประเมินความเสีย่ ง
และกําหนดมาตรการการจัดการควบคุมความเสีย่ งทีป่ ระเมินได รวมถึงการเฝาติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง
2. แนวปฏิบัติการกํากับดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั�น บริษัทฯ กําหนดแนวทางไวดังน�้
2.1 จัดใหมกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสําคัญตาง ๆ
เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั�น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแกไขที่เหมาะสม
2.2 จัดใหมีชองทางรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการฝาฝน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยได
กําหนดมาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแส รวมทั้งกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ
เพื่อพิสูจนทราบขอเท็จจริง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปองกันการมีสว นเกีย่ วของกับการทุจริตและคอรรปั ชัน� บริษทั ฯ กําหนดแนวทาง
ไวดังน�้
3.1 กําหนดใหสํานักตรวจสอบทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทุจริตและคอรรัปชั�น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินระบบ
ควบคุมภายในตามแผนการตรวจประจําปทไี่ ดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 กําหนดใหสํานักบริหารความเสี่ยงและสถิติประกันภัย ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอรรัปชั�นรวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ อยางตอเน�อ� ง เพือ่ ใหการนํามาตรการตอตานทุจริตและคอรรปั ชัน� ไปปฏิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิผล และนําเสนอผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ
3.3 หากขอมูลจากขอรองเรียนหรือผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชือ่ ไดวา มีรายการหรือการกระทําใดซึง� อาจสงผลกระทบ
อยางมีนยั สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงการฝาฝนการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอไปยังคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
บริษัทฯ กําหนดใหมีการสื่อสารนโยบายตอตานและคอรรัปชั�นและการแจงเบาะแส ผานสื่อทั้งภายในและภายนอก เชน อีเมล
อินทราเน็ต เว็บไซตบริษัทฯ รายงานประจําป เปนตน เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน และคูคารับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั�วกัน
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ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการปี 2564
ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการปี 2564 [บาท]
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ
บริหาร
ตรวจสอบ

พลอากาศเอก สถิตยพงษ สุขวิมล
พันโท สมชาย กาญจนมณ�
พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถนอม
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
พันตํารวจเอก ณรัชต เศวตนันทน
พลเอก อภิรัชต คงสมพงษ
นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย
ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร
นางสาวสุภาภรณ ตรีแสน
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย
รวม

300,000 1,560,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000 300,000
2,100,000 1,860,000

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพื่อสังคม

150,000
300,000
240,000
240,000
87,500
780,000

237,500

เงินรางวัล

รวม

350,000 2,210,000
350,000 800,000
350,000 950,000
350,000 890,667
233,014 233,014
350,000 890,000
350,000 737,500
350,000 350,000
350,000 950,000
3,033,014 8,010,514

นอกเหน� อ จากค า ตอบแทนที่ ร ะบุ ข  า งต น แล ว บริ ษั ท ฯ ไม มี ก ารจ า ยค า ตอบแทนอื่ น ใดให แ ก ก รรมการ และในป 2564
กรรมการและผูบริหารไมมีการถือครองหุนบริษัทฯ
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การจัดสรรผลกําไร
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการจัดสรรผลกําไร

หนวย : บาท
31 ธันวาคม 2564

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา
หัก ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมกําไรเพื่อการจัดสรร
การจัดสรรผลกําไร
1. เงินปนผล
2. สํารองตามกฎหมาย
3. สํารองทั�วไป
4. สํารองเพื่อขยายกิจการ
รวมกําไรที่จัดสรร
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกไป

782,253,423
6,783,081
402,074,998
1,191,111,502

671,865,640
(812,138)
386,199,921
1,057,253,423

287,500,000
287,500,000
903,611,502

275,000,000
275,000,000
782,253,423

จึงเสนอขออนุมัติตอทานผูถือหุน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน
3 ทาน ดังน�้
1. นายศักดิ์
เอื้อชูเกียรติ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระศักดิ์
โตกะคุณะ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2564
มีการประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท และมีผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดวย จํานวน 4 ครั้ง ซึ�งสรุปสาระสําคัญ ดังน�้
1. การสอบทานใหบริษัทมีรายงานงบการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจําป โดยสอบถามรับฟงคําชี้แจงจากผูสอบบัญชีและ
ผูบ ริหารระดับสูง เกีย่ วกับความถูกตองและเพียงพอ ในการเปดเผยขอมูลของงบการเงิน โดยมีความเห็นสอดคลองกับผูส อบบัญชี
วารายงานงบการเงินดังกลาว มีความถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน เชื่อถือได
2. การสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายอยางเพียงพอและเหมาะสม
ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ตลอดจนการ
แลกเปลีย่ นขอคิดเห็นและใหขอ เสนอแนะแกฝา ยบริหาร ในการติดตามใหมกี ารปรับปรุงแกไขประเด็นทีส่ าํ คัญ โดยมีความเห็น
วาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนด
ของกฎหมาย
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
รับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเปนรายการที่เกิดขึ้นจริงทางการคาเปนธุรกิจปกติ และสมเหตุสมผล โดยมีความเห็นวา
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ใหแตงตั้ง
นางนิสากร ทรงมณ� และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายวัลลภ
วิไลวรวิทย แหงบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษทั สําหรับป 2564 มีคา ตอบแทน
2,766,000 บาท โดยมีความเห็นวาผูสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแตงตั้งมีความเหมาะสม
5. อื่นๆ
• รับทราบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและใหขอเสนอแนะแกฝายบริหาร
เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
• ติดตามใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั�นแกผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
• รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประจําป 2564
• รับทราบรายงานการนําสงขอมูลคณะกรรมการตรวจสอบ ผานระบบงานของสํานักงาน คปภ.
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการสอบทาน
รายการตางๆ ดังกลาวขางตน รวมทั้งใหขอสังเกตขอเสนอแนะตามควร และเห็นวาบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มีการเปดเผยขอมูลที่ครบถวนเหมาะสม

(นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานปี 2564
ในป 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได เทากับ 3,296.1 ลานบาท ลดลงจากป 2563 เทากับ 22.3 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 0.7 และมีรายไดจากการลงทุน เทากับ 134.2 ลานบาท ลดลงจากป 2563 เทากับ 12.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.4
บริษทั ฯ มีคา ใชจา ยหลัก 2 ประเภท คือคาใชจา ยในการรับประกันภัยและคาใชจา ยในการดําเนินงาน ในป 2564 บริษทั ฯ มีคา ใชจา ย
ในการรับประกันภัย จํานวน 3,010 ลานบาท ลดลงจากปกอนจํานวน 92.6 ลานบาท เน��องจากมีคาสินไหมทดแทนจายสุทธิลดลง
จํานวน 86.7 ลานบาท สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานมีจํานวน 329.1 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากปกอนจํานวน 18.2 ลานบาท เน��องจาก
ในป 2564 มีหน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญจํานวน 10.9 ลานบาท
ในป 2564 บริษทั ฯ มีกาํ ไรจากการรับประกันภัย เทากับ 348.7 ลานบาท เพิม� ขึน้ จากปกอ นจํานวน 30.4 ลานบาท และมีกาํ ไรสุทธิ
เทากับ 402.1 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากปกอนจํานวน 15.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม เทากับ 9,987.1 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.0 สินทรัพยของ
บริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ลูกหน�้จากการประกันภัยตอ รายไดจาก
การลงทุนคางรับ เบี้ยประกันภัยคางรับ สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และสินทรัพยอื่นๆ สินทรัพยของบริษัทฯ
ที่มีสาระสําคัญและมีสัดสวนเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ ไดแก
1. เงินลงทุนในหลักทรัพยจํานวน 5,285.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.9 ของสินทรัพยรวม ลดลงจํานวน 114 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตรารอยละ 2.1 เน��องจากมีการขายหนวยลงทุนและมีหุนกูครบกําหนด
2. สินทรัพยจากการประกันภัยตอจํานวนรวม 1,774.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.8 ของสินทรัพยรวม เพิ�มขึ้นจํานวน 339.9
ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 23.7 เน��องจากมีคาสินไหมรายใหญในสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอ
3. เบี้ยประกันภัยคางรับจํานวน 923.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.2 ของสินทรัพยรวม เพิ�มขึ้นจํานวน 404.1 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตรารอยละ 77.8 เน��องจากมีการตออายุกรมธรรมรายใหญในปลายป 2564
หน�้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 6,530.8 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากปกอน เทากับ 512.3 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 8.5 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของหน�้สินจากสัญญาประกันภัย
สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวนเทากับ 3,456.3 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากปกอน เทากับ 137.9 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 4.2 เน��องจากในป 2564 มีการเพิ�มขึ้นของกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร จากผลประกอบการป 2564
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เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

กําไรจากการรับประกันภัย
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งบการเงินโดยสรุป
หนวย : ลานบาท
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป
สินทรัพยรวม
หน�้สินรวม
สวนของเจาของ
ผลประกอบการในรอบป
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
กําไรจากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุน
รายไดอื่นสุทธิ
คาใชจายดําเนินงาน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิตอเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
กําไรตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ลานหุน)
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2564

2563

9,987.09
6,530.77
3,456.32

9,336.90
6,018.54
3,318.36

5,260.09
3,296.11
348.74
134.19
37.50
329.08
100.59
402.07

5,445.16
3,318.37
318.27
146.54
39.69
310.87
95.14
386.20

7.64%
11.63%
4.03%
8.04
69.13
50.00

7.09%
11.64%
4.14%
7.72
66.37
50.00
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ�งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน�้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบ
บัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง� เปนไปตามขอกําหนดเหลาน�้ ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า พเจาไดรบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ข้อมูลอื่น

ผูบ ริหารเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ขอมูลอืน่ ประกอบดวยขอมูลซึง� รวมอยูใ นรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และรายงานของ
ผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ�งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั�นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเน��องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรูท ไี่ ดรบั จากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอืน่ มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสาร
เรื่องดังกลาวกับฝายบริหารหรือผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อดําเนินการแกไขใหเหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน�้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเน��อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตอเน�อ� ง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานตอเน�อ� งเวนแตผบู ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิก
บริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน��องไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั�นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ�งรวมความเห็นของ
ขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั�นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั�นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทีม่ อี ยูไ ดเสมอไป ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน�้
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญซึ�งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เน��องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู ริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของซึ�งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน��องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ดรบั สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณหรือสถานการณทอี่ าจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนยั สําคัญ
ตอความสามารถของบริษทั ในการดําเนินงานตอเน�อ� งหรือไม ถาขาพเจาไดขอ สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสําคัญ ขาพเจาตอง
กลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึง
วันทีใ่ นรายงานของผูส อบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษทั ตองหยุดการ
ดําเนินงานตอเน��อง
• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน�อ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวาง
แผนไวและประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับผูบริหารหรือผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ�งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการทีข่ า พเจาใชเพือ่ ปองกันไมใหขา พเจาขาดความเปนอิสระ

นิสากร ทรงมณ�
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เมษายน 2565

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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รายงานและงบการเงิน
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เบี้ยประกันภัยคางรับ
รายไดจากการลงทุนคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยตอ
สินทรัพยลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สิทธิการเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
เบี้ยประกันภัยตอจายลวงหนา
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

2564

2563

4
5
6
7
8

495,157,399
923,332,567
17,836,387
1,774,113,556
219,594,689

354,532,615
519,183,448
19,248,127
1,434,193,945
155,933,473

9
10
11
12
13
14
15

5,285,144,844
4,775,592
45,058,583
38,850,788
12,711,914
91,898,507
198,245,495
215,404,108
664,961,866
9,987,086,295

5,399,133,844
5,622,816
51,574,486
45,016,811
14,550,205
89,121,054
189,970,279
413,497,345
645,321,547
9,336,899,995

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท
หน�้สินและสวนของเจาของ

หน�้สิน
หน�้สินจากสัญญาประกันภัย
เจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ
ภาษีเงินไดคางจาย
หน�้สินตามสัญญาเชา
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา
หน�้สินอื่น
รวมหน�้สิน

หมายเหตุ

2564

2563

17
18

4,195,065,371
782,805,349
63,428,944
39,382,577
127,067,956
649,975,076
673,041,308
6,530,766,581

3,890,057,106
577,805,877
35,961,242
43,007,488
123,190,488
781,765,337
566,749,199
6,018,536,737

19
20
21

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท
หมายเหตุ

หน�้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ จํานวนหุน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ จํานวนหุน 50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั�วไป
ทุนสํารองเพื่อขยายกิจการ
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของเจาของ
รวมหน�้สินและสวนของเจาของ

22

2564

500,000,000

500,000,000

500,000,000
620,000,000

500,000,000
620,000,000

50,000,000
970,000,000
111,563,781
1,191,111,502
13,644,431
3,456,319,714
9,987,086,295

50,000,000
970,000,000
111,563,781
1,057,253,423
9,546,054
3,318,363,258
9,336,899,995

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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2563
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บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท

รายได
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เพิ�มขึ้นจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
ผลกําไรจากเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
รายไดอื่น
รวมรายได

2564

2563

23
23

5,260,091,272
(1,941,027,154)
3,319,064,118

5,445,161,158
(2,080,698,509)
3,364,462,649

23

(22,951,329)
3,296,112,789
391,694,417
132,836,081
1,358,161
(32)
37,992,751
3,859,994,167

(46,094,250)
3,318,368,399
413,347,072
146,535,707
(80)
41,674,766
3,919,925,864

3,001,068,221
(1,258,591,051)
527,863,459
757,406,109
318,160,963
10,922,912
494,042
3,357,324,655

2,637,508,281
(808,336,186)
549,218,807
747,343,791
315,098,436
(4,227,526)
1,983,933
3,438,589,536

23

คาใชจาย
คาสินไหมทดแทน
หัก คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
หน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

23
23
23
23
24

64

รายงานประจําปี 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท

กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

หมายเหตุ

2564

2563

15

502,669,512
(100,594,514)
402,074,998

481,336,328
(95,136,407)
386,199,921

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ตองจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

27
27

รายการที่ไมตองจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5,122,971
(1,024,594)
4,098,377

(8,008,219)
1,601,644
(6,406,575)

27
27

8,478,852
(1,695,771)
6,783,081
10,881,458
412,956,456

(1,015,173)
203,035
(812,138)
(7,218,713)
378,981,208

8.04

7.72

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

29
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

65

รายงานประจําปี 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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30.2

30.1

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิสําหรับป
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

500,000,000 620,000,000

-

500,000,000 620,000,000
-

500,000,000 620,000,000

-

500,000,000 620,000,000
-

สํารองทั่วไป

สํารอง

สํารอง
เพื่อขยายกิจการ

-

-

-

-

6,783,081
408,858,079
50,000,000 970,000,000 111,563,781 1,191,111,502

-

50,000,000 970,000,000 111,563,781 1,057,253,423
(275,000,000)
402,074,998
-

เจ้าของ

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

(6,406,575)

4,098,377
6,783,081
4,098,377 412,956,456
13,644,431 3,456,319,714

4,098,377

9,546,054 3,318,363,258
(275,000,000)
402,074,998
-

(812,138)
(6,406,575) 378,981,208
9,546,054 3,318,363,258

(6,406,575)

15,952,629 3,099,382,050
(160,000,000)
386,199,921
-

เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนของ

รวม

หนวย : บาท
เงินลงทุนที่วัดมูลค่า

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

831,865,640
(160,000,000)
386,199,921

ยังไม่ได้จัดสรร

(812,138)
385,387,783
50,000,000 970,000,000 111,563,781 1,057,253,423

-

50,000,000 970,000,000 111,563,781
-

ตามกฎหมาย

สามัญ

ชําระแล้ว

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนที่ออกและ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินสดจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายอื่น
คาใชจายภาษีเงินได
เงินสดรับ (จาย) - สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
ขายอุปกรณ
ซื้ออุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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4.2
4.2
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2564

2563

4,643,225,591
(166,002,260)
133,858,246
389,758
37,992,750
(2,687,758,794)
(71,439,845)
(511,395,766)
(775,327,248)
(178,812,003)
(491,735)
(73,126,812)
121,509,525
472,621,407

5,647,335,672
(1,146,739,778)
146,403,041
410,029
41,674,766
(2,336,060,846)
(77,878,036)
(555,942,939)
(724,291,752)
(252,566,419)
(1,095,702)
(70,654,943)
(278,209,110)
392,383,983

1,759
(17,333,998)
(17,042,650)
(34,374,889)

(18,377,458)
(8,607,528)
(26,984,986)

รายงานประจําปี 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท
กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายชําระหน�้สินตามสัญญาเชา
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ�มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2564

2563

4.2
30

(22,621,734)
(275,000,000)
(297,621,734)

(23,862,462)
(160,000,000)
(183,862,462)

140,624,784
354,532,615
495,157,399

181,536,535
172,996,080
354,532,615

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษัท

บริษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เปนบริษทั มหาชนซึง� จัดตัง้ และมีภมู ลิ าํ เนาในประเทศไทย โดยมี พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เปนผูถือหุนใหญ บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการรับประกันวินาศภัย ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยูที่
เลขที่ 97 และ 99 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
บริษัทมีรายการและความสัมพันธอยางมีสาระสําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ดังนั้นงบการเงินน�้อาจจะไมแสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู
หรือผลการดําเนินงานซึ�งอาจเกิดขึ้นในกรณ�ที่บริษัทไดดําเนินงาน โดยปราศจากความสัมพันธกันดังกลาว
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปจจุบันไดขยายวงกวางขึ้นอยางตอเน��อง ทําใหเกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดงั กลาวอาจนํามาซึง� ความไมแนนอนและ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษทั จะติดตามความคืบหนาของสถานการณดงั กลาว
อยางตอเน��องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหน�้สินและหน�้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอยาง
สมํ่าเสมอ
2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน

2.1 บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั�วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ�งมีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนไป และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธกี าร เงือ่ นไข และระยะเวลาในการจัดทําและยืน่ งบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ�งเริ�มมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ�งเริ�มมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
2.3 งบการเงินน�้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่ไดเปดเผย
ในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลตอการรายงานและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ�งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน�้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงการอางอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุง
คํานิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคํานิยามของความมีสาระสําคัญ และขอกําหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย
อางอิง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบตั นิ ไ�้ มมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษทั
การยินยอมลดคาเชาที่เกี่ยวของกับ COVID-19
บริษัทไดเลือกถือปฏิบัติตามขอผอนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลดคาเชาที่เกี่ยวของกับ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเชา การปรับปรุงดังกลาวอนุญาตใหผเู ชาทีเ่ ลือกถือปฏิบตั ติ ามขอผอนปรนไมจาํ เปน
ตองประเมินวาการยินยอมลดคาเชาทีเ่ กิดขึน้ อันเปนผลโดยตรงจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และเขาเงือ่ นไข
ตามที่ระบุไว ถือเปนการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาหรือไม และใหบันทึกบัญชีการยินยอมลดคาเชาเหลานั้นเสมือนวาไมใชการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเชา ซึ�งการลดลงใดๆ ของการจายชําระตามสัญญาเชากระทบเพียงการจายชําระซึ�งเดิมจะครบกําหนดใน
หรือกอนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เทานั้น และไมมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและขอกําหนดอื่นของสัญญาเชา
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา (“TFRS 16”) ไดเพิ�มขอกําหนดเกี่ยวกับขอยกเวนชั�วคราว
สําหรับการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อางอิง ระยะที่ 2 โดยกิจการตองถือปฏิบตั ติ ามการปรับปรุงดังกลาวกับงบการเงินประจําปสาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป ทั้งน�้อนุญาตใหกิจการถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับ
ใชได ซึ�ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงน�้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีไดออก
ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง
สัญญาประกันภัย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ�งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2564 และจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป ทั้งน�้
อนุญาตใหกิจการถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว สืบเน��องมาจากการ
ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง ระยะที่ 2 โดยไดเพิ�มขอผอนปรนสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย
ทางการเงินหรือหน�ส้ นิ ทางการเงิน ทีเ่ กิดจากการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อางอิง รวมทัง้ ขอยกเวนสําหรับการถือปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
ของการบัญชีปองกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเปนการชั�วคราว และการเปดเผยขอมูลเพิ�มเติมตาม TFRS 7
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลสําหรับ
ธุรกิจประกันภัย ซึง� มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการปรับปรุงเกีย่ วกับการปฏิรปู อัตราดอกเบีย้ อางอิง ระยะที่ 2 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ ง สัญญาประกันภัย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปดเผยขอมูล
สําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผล
บังคับใชสาํ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม� ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป ทัง้ น�้ อนุญาตใหถอื ปฏิบตั ิ
กอนวันที่มีผลบังคับใช
ผูบริหารของบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของมาเริ�มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช โดยผูบ ริหารของบริษทั ไดประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาว และเห็นวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบตั ไิ มมผี ลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทในงวดที่จะเริ�มถือปฏิบัติ
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณ�ที่มีเน�้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความ
ในสองภาษาที่แตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
3.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยตอ โดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญา
ประกันภัย คือ สัญญาซึง� ผูร บั ประกันภัยรับความเสีย่ งดานการรับประกันภัยทีม่ นี ยั สําคัญจากคูส ญั ญาอีกฝายหนึง� (ผูเ อาประกันภัย)
โดยตกลงจะชดใชคา สินไหมทดแทนใหแกผเู อาประกันภัยหากเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนทีร่ ะบุไว (เหตุการณทเี่ อาประกันภัย)
เกิดผลกระทบในทางลบตอผูเอาประกันภัย ในการพิจารณาวามีการรับความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญหรือไมน้ัน
จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชนทจี่ ะตองจายกรณ�ทมี่ สี ถานการณทรี่ บั ประกันภัยเกิดขึน้ กับภาระผูกพันทีจ่ ะตองจายตามสัญญา
หากไมมสี ถานการณทรี่ บั ประกันภัยเกิดขึน้ ซึง� หากไมเขาเงือ่ นไขดังกลาวขางตน บริษทั จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกลาว
เปนสัญญาการลงทุน ซึ�งสัญญาการลงทุน คือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเปนสัญญาประกันภัยและทําใหผูรับประกันภัย
มีความเสี่ยงทางการเงินแตไมไดทําใหผูรับประกันภัยมีความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่สําคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ไดแก
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาของเครื่องมือทางการเงิน เปนตน
บริษทั จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสีย่ งดานการรับประกันภัยเปนรายสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภท
เปนสัญญาประกันภัยแลว จะยังคงเปนสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกวาสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทําใหสิ้นสุดหรือสิ้นผล
บังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเปนสัญญาการลงทุนเมื่อวันเริ�มตนสัญญา จะถูกจัดประเภทเปนสัญญาประกันภัยในเวลา
ตอมา หากพบวาบริษัทรับความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากการทําสัญญาดังกลาว
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3.2 การรับรูรายได
(1) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยตอรับ หักดวยมูลคาของ
กรมธรรมที่ยกเลิกและการสงคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงดวยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัยถือเปนรายไดตามวันที่ที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับใชตามจํานวนที่ระบุ
ไวในกรมธรรม ในกรณ�ทกี่ รมธรรมมอี ายุการคุม ครองเกิน 1 ป จะบันทึกเบีย้ ประกันภัยรับเปนรายการรับลวงหนาและทยอย
รับรูเปนรายไดตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป
เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการเอาประกันภัยตอจากบริษัท
ผูเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ ย ประกั น ภั ย จ า ยจากการเอาประกั น ภั ย ต อ รั บ รู  เ ป น ค า ใช จ  า ยเมื่ อ ได โ อนความเสี่ ย งจากการประกั น ภั ย ให บ ริ ษั ท
รับประกันภัยตอแลวตามจํานวนที่ระบุไวในกรมธรรม
ในกรณ�ที่เปนการเอาประกันภัยตอที่มีอายุการคุมครองเกิน 1 ป จะบันทึกเปนรายการจายลวงหนาโดยทยอยรับรูเปน
คาใชจายตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป
(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จที่เกี่ยวของกับคานายหนารับจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาจางและคาบําเหน็จรับรอตัด
บัญชีและทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใหความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยตอ
(3) รายไดจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัท
มีสิทธิในการรับเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ
(4) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
3.3 การรับรูคาใชจาย
(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจา ยในการจัดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสินไหมทดแทนและคาใชจา ยในการจัดการ
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอ และสําหรับทั้งความเสียหายที่ไดรับรายงาน
แลวและที่ยังไมไดรับรายงาน ซึ�งแสดงตามมูลคาของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและรายการปรับปรุง
คาสินไหมของงวดปจจุบันและงวดกอนที่เกิดขึ้นในระหวางป หักดวยมูลคาซากและการรับคืนอื่น (ถามี) และหักดวยคา
สินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยตอทีเ่ กีย่ วของ
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรูเมื่อไดรับแจงจาก
ผูเ อาประกันภัยตามจํานวนทีผ่ เู อาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะรับรูเมื่อไดรับแจงจากบริษัท
ประกันภัยตอตามจํานวนที่ไดรับแจง
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3.4

3.5

3.6

3.7

(2) คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ
คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยตอรับรูเมื่อไดบันทึกคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหม
ทดแทน โดยประมาณขึ้นตามสัดสวนการเอาประกันภัยตอและเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยตอที่เกี่ยวของ และแสดงเปน
รายการหักจากคาสินไหมทดแทน
(3) คาใชจายคาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายสําหรับคาจางและคาบําเหน็จที่เกี่ยวของกับคานายหนาจายและคาใชจายในการรับประกันภัยอื่นสําหรับสวนที่ทํา
ใหไดมาซึ�งสัญญาประกันภัยโดยรับรูเปนคาจางและคาบําเหน็จจายรอตัดบัญชีและคาใชจายในการรับประกันภัยอื่นรอตัด
บัญชีและทยอยรับรูเปนคาใชจายตามอายุการใหความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย
(4) คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจา ยในการรับประกันภัยอืน่ คือคาใชจา ยอืน่ ทีเ่ กิดจากการรับประกันภัย ทัง้ คาใชจา ยทางตรงและทางออม และใหรวมถึง
เงินสมทบตาง ๆ โดยรับรูเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
(5) คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน คือคาใชจายในการดําเนินงานที่ไมเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน
โดยรับรูเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคลองสูง ซึง� ถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยคางรับจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอแสดงดวยมูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั โดยบริษทั บันทึก
คาเผือ่ หน�ส้ งสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไมได ซึง� พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน
และตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญตั้งเพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจาย (กลับรายการ) ในระหวางป
สินทรัพยจากการประกันภัยตอและคาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงดวยสํารองประกันภัยสวนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยตอ ซึง� ประมาณขึน้ โดยอางอิงสัญญา
ประกันภัยตอที่เกี่ยวของของสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทน
คางจายตามกฎหมายวาดวยการคํานวณสํารองประกันภัย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยจากการประกันภัยตอ โดยสินทรัพยจาก
การประกันภัยตอจะเกิดการดอยคาเมื่อมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอันเปนผลมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรูสินทรัพย
จากการประกันภัยตอเมื่อเริ�มแรก และทําใหบริษัทอาจไมไดรับชําระเงินตามเงื่อนไขของสัญญาและผลกระทบจากเหตุการณ
ดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในระหวางป
ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยตอและเจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ
(1) ลูกหน�จ้ ากสัญญาประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ และเงินมัดจําทีว่ างไวจากการรับประกันภัยตอ
เงินคางรับจากบริษทั ประกันภัยตอประกอบดวยคาจางและคาบําเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ และรายการคางรับ
อื่น ๆ จากบริษัทประกันภัยตอ หักคาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกคาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดย
ประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไมได ซึง� พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบนั ของเงินคางรับ
จากบริษัทประกันภัยตอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(2) เจาหน�้บริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางจายใหกับบริษัทประกันภัยตอ และเงินมัดจําที่บริษัทถือไวจากการเอา
ประกันภัยตอ
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เงินคางจายใหกับบริษัทประกันภัยตอประกอบดวย เบี้ยประกันภัยตอคางจาย คาสินไหมทดแทนคางจาย และรายการ
คางจายอื่น ๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ
บริษัทแสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหน�้จากการประกันภัยตอหรือเจาหน�้ประกันภัยตอ)
เมื่อเขาเงื่อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปน�้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกันและ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจายชําระจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน
จากสินทรัพยในเวลาเดียวกับที่จายชําระหน�้สิน
3.8 สินทรัพยลงทุน
3.8.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินที่มีอยูตามขอกําหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปดเผยขอมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย โดยการจัดประเภทรายการและวัดมูลคา สําหรับรายการดังน�้
(1) เงินลงทุนทีว่ ดั มูลคาผานกําไรขาดทุนประเภทตราสารทุนแสดงตามมูลคายุตธิ รรมการเปลีย่ นแปลงในมูลคายุตธิ รรม
ของหลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
(2) เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงตามมูลคายุติธรรมการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสํารองการวัดมูลคาเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกําไรหรือขาดทุน
จะถูกจัดประเภทรายการใหมเปนกําไรหรือขาดทุนเมือ่ ตัดจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน เงินปนผลจากเงินลงทุน
ในตราสารทุนเหลาน�้รับรูในกําไรหรือขาดทุน
(3) เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทตัดบัญชีสวนเกิน/
รับรูสวนตํ่ากวา มูลคาตราสารหน�้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ�งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูน�้จะแสดงเปนรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ
มูลคายุตธิ รรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทําการสุดทายของป
สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหน�้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน�้ไทย มูลคา
ยุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณ�ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเปนอีกประเภทหนึ�ง บริษัทจะปรับมูลคาของเงินลงทุน
ดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน หรือแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแต
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ�งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
3.8.2 เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับแสดงมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต
3.8.3 การรับรูรายการผลขาดทุนดานเครดิต
บริษทั บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ กับสินทรัพยลงทุนโดยใชแบบจําลองผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวา
จะเกิดขึน้ ผลขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในผลขาดทุนทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ เหลานัน้ ณ แตละวันทีร่ ายงาน
เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงดานเครดิตตั้งแตรับรูสินทรัพยทางการเงินเมื่อเริ�มแรก และจะตั้งคาเผื่อการ
ดอยคาของตราสารทุนทีว่ ดั มูลคายุตธิ รรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เมือ่ มูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง
อยางมีสาระสําคัญ และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา
3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
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คาเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณคาํ นวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธเี สนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังน�้
สวนปรับปรุงอาคารและอาคาร
5 ป และ 20 ป
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
3 ป และ 5 ป
ยานพาหนะ
5 ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
3.10 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปน
คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร มีอายุการใหประโยชน 5 ป และ 10 ป
ไมมีการตัดจําหนายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง
3.11 สิทธิการเชา
บริษัททําสัญญาเชาอาคารกับผูใหเชาโดยจายเงินกินเปลาหรือเงินลวงหนาคาเชาเพื่อใหไดสิทธิในการเชาอาคาร และเมื่อครบ
กําหนดอายุการเชา กรรมสิทธิ์ของอาคารยังเปนของผูใหเชาเดิม บริษัท (ผูเชา) มิไดรับการโอนสวนใหญของความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนทัง้ หมดของทรัพยสนิ ทีค่ รอบครองอยู บริษทั จึงจัดประเภทสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และบันทึก
เงินจายลวงหนาดังกลาวเปนสิทธิการเชาและตัดจําหนายไปตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป โดยบริษัทจะประเมินการดอยคาของ
สิทธิการเชาเมื่อมีขอบงชี้ที่อาจทําใหเกิดการดอยคาทุกรอบระยะเวลารายงาน
3.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมโดยบริษัท
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากน�้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ�งทําให
มีอทิ ธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษทั ผูบ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีม่ อี าํ นาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริษัท
3.13 หน�้สินจากสัญญาประกันภัย
หน�้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบดวย สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย และสํารองเบี้ยประกันภัย
(1) สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนทีจ่ ะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมือ่ ไดรบั การแจงคําเรียก
รองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคา
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคํานวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของ
คาสินไหมทดแทนทีค่ าดวาจะจายใหแกผเู อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ แลวกอนหรือ ณ วันทีใ่ นรอบ
ระยะเวลารายงานทัง้ จากรายการความสูญเสียทีบ่ ริษทั ไดรบั รายงานแลวและยังไมไดรบั รายงาน และรวมถึงคาใชจา ยในการ
จัดการคาสินไหมทดแทน โดยหักมูลคาซากและการรับคืนอื่น ๆ ผลตางของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที่คํานวณ
ไดสงู กวาคาสินไหมทดแทนทีไ่ ดรบั รูไ ปแลวในบัญชี จะรับรูเ ปนความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แลวแตยงั ไมไดรบั รายงาน (Incurred
but not reported claim: IBNR)
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(2) สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(2.1) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดคํานวณจากเบี้ยประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัยตอดวยวิธีการดังน�้
การประกันภัยขนสงเฉพาะเที่ยว
- รอยละรอยของเบีย้ ประกันภัยรับ ตัง้ แตวนั ทีก่ รมธรรมประกันภัย
การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
เริม� มีผลคุม ครองตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ยังคงใหความคุม ครอง
ที่มีระยะเวลาคุมครองไมเกิน 6 เดือน
แกผูเอาประกันภัย
การประกันภัยอื่น
- วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ�งสวนสามรอยหกสิบหา)
สํารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไมถอื เปนรายไดจากการเอาประกันภัยตอคํานวณจากเบีย้ ประกันภัยจายจากการเอาประกันภัย
ตอดวยวิธีการเชนเดียวกับกรมธรรมประกันภัยตรงที่ไดโอนความเสี่ยงจากการประกันภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอ
แลวตลอดอายุของสัญญากรมธรรม
(2.2) สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจํานวนเงินที่บริษัทจัดสํารองไวเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่
เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู ซึ�งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร
ประกันภัย บริษัทใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่
เหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดกับสํารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวาสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไมถือเปนรายได บริษัทจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน
3.14 สัญญาเชาระยะยาว
บริษัทที่เปนผูเชา
บริษัทประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม ตั้งแตวันเริ�มตนของสัญญาเชา บริษัทรับรูสินทรัพย
สิทธิการใชและหน�้สินตามสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับทุกขอตกลงที่เปนสัญญาเชา ยกเวนสัญญาเชาระยะสั้น (อายุสัญญาเชา
12 เดือนหรือนอยกวา) และสัญญาเชา ซึง� สินทรัพยมมี ลู คาตํา่ เชน คอมพิวเตอรสว นบุคคล เครือ่ งถายเอกสาร รายการทีม่ มี ลู คา
เล็กนอย เชน เครื่องตกแตงสํานักงาน และโทรศัพท สัญญาเชาเหลาน�้ บริษัทรับรูการจายชําระตามสัญญาเชาเปนคาใชจาย
ดําเนินงานดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชาเวนแตเกณฑที่เปนระบบอื่นที่ดีกวา ซึ�งเปนตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึง
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการใชสินทรัพยที่เชา
หน�้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาเริ�มแรกดวยมูลคาปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชาที่ยังไมไดจายชําระ ณ วันนั้น โดยคิด
ลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา แตหากอัตรานั้นไมสามารถกําหนดได บริษัทใชอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ�ม
การจายชําระตามสัญญาเชาที่รวมอยูในการวัดมูลคาของหน�้สินตามสัญญาเชา ประกอบดวย
• การจายชําระคงที่ (รวมถึง การจายชําระคงที่โดยเน�้อหา) หักลูกหน�้สิ�งจูงใจตามสัญญาเชาใดๆ
• การจายชําระคาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดัชน�หรืออัตรา ซึ�งการวัดมูลคาเริ�มแรกใชดัชน�หรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเชาเริ�มมีผล
• จํานวนเงินที่คาดวาผูเชาจะจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ
• ราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่ผูเชาจะใชสิทธิเลือกนั้น
• การจายชําระคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดสัญญาเชาแสดงใหเห็นวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเชา
หน�้สินตามสัญญาเชาแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
การวัดมูลคาภายหลังของหน�้สินตามสัญญาเชา โดยการเพิ�มมูลคาตามบัญชีเพื่อสะทอนดอกเบี้ยจากหน�้สินตามสัญญาเชา
(ใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง) และลดมูลคาตามบัญชีเพื่อสะทอนการจายชําระตามสัญญาเชาที่จายชําระ
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บริษัทวัดมูลคาหน�้สินตามสัญญาเชาใหม (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชที่เกี่ยวของ) เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปน�้
• มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา หรือมีเหตุการณสําคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณที่สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกในการซือ้ สินทรัพยอา งอิง ในกรณ�ดงั กลาวหน�ส้ นิ ตามสัญญาเชาวัดมูลคาใหมโดยคิดลดการจายชําระ
ตามสัญญาเชาที่ปรับปรุงโดยใชอัตราคิดลดที่ปรับปรุง
• มีการเปลี่ยนแปลงการจายชําระตามสัญญาเชา เน��องจากการเปลี่ยนแปลงดัชน�หรืออัตรา หรือการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่
คาดวาจะตองจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ ในกรณ�ดังกลาวหน�้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาใหมโดยคิดลดการ
จายชําระตามสัญญาเชาทีป่ รับปรุงโดยใชอตั ราคิดลดเดิม (เวนแตการเปลีย่ นแปลงการจายชําระตามสัญญาเชาเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณ�ดังกลาวใชอัตราคิดลดที่ปรับปรุง)
• มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาหรือและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาไมบันทึกเปนสัญญาเชาแยกตางหาก ในกรณ�น�้หน�้สินตาม
สัญญาเชาวัดมูลคาใหมขนึ้ อยูก บั อายุสญั ญาเชาของสัญญาเชาทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยคิดลดการจายชําระตามสัญญาเชาทีป่ รับปรุง
ดวยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล
บริษัทไมมีรายการปรับใดๆ ดังกลาวแสดงระหวางป
สินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวย การวัดมูลคาเริ�มแรกกับหน�้สินตามสัญญาเชาที่เกี่ยวของ การจายชําระตามสัญญาเชาใดๆ
ที่จายชําระ ณ วันที่สัญญาเชาเริ�มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเริ�มมีผลหักสิ�งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับใดๆ และตนทุนทางตรง
เริม� แรกใดๆ การวัดมูลคาภายหลังของสินทรัพยสทิ ธิการใชโดยใชราคาทุนหักคาเสือ่ มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
สินทรัพยสิทธิการใชคิดคาเสื่อมราคาตลอดชวงเวลาที่สั้นกวาของอายุสัญญาเชาและอายุการใชประโยชนของสินทรัพย
สิทธิการใชหากสัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยอา งอิงหรือราคาทุนของสินทรัพยสทิ ธิการใช สะทอนวา บริษทั จะใช
สิทธิเลือกซื้อสินทรัพยสิทธิการใชที่เกี่ยวของคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชประโยชนของสินทรัพยสิทธิการใช การคิดคา
เสื่อมราคาเริ�ม ณ วันที่สัญญาเชาเริ�มมีผล
สินทรัพยสิทธิการใชแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรือ่ ง การดอยคาของสินทรัพย เพือ่ ประเมินวาสินทรัพยสทิ ธิการใชดอ ยคาหรือไม
และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอยคาใดๆ ที่ระบุไดตามที่กลาวในนโยบายเรื่อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ”
คาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชน�หรืออัตราไมถูกรวมในการวัดมูลคาของหน�้สินตามสัญญาเชาและสินทรัพยสิทธิการใช การจาย
ชําระที่เกี่ยวของรับรูเปนคาใชจายสําหรับงวดที่มีเหตุการณหรือเงื่อนไขการจายชําระเหลานั้นเกิดขึ้นและรวมอยูในบรรทัด
“คาใชจายอื่น” ในกําไรหรือขาดทุน
ขอผอนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตใหผูเชาไมแยกสวนประกอบที่ไมเปนการเชาและบันทึกสัญญาเชาใดๆ และ
สวนประกอบที่ไมเปนการเชาที่เกี่ยวของเปนขอตกลงเดียวกัน บริษัทใชขอผอนปรนในทางปฏิบัติดังกลาว
3.15 เงินตราตางประเทศ
บริษัทแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ�งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหน�้สินที่เปน
ตัวเงินซึ�งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.16 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
ของบริษัท หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยมมี ลู คาตํา่ กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนนั้ ทัง้ น�้ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนหมายถึง มูลคายุตธิ รรมหักตนทุน
ในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอ บงชีท้ แี่ สดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทรี่ บั รูใ นงวดกอน
ไดหมดไปหรือลดลง บริษทั จะประมาณมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยนนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
ที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุน
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จากการดอยคาครัง้ ลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทเี่ พิม� ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสงู กวา
มูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอน ๆ บริษัทจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที
3.17 ผลประโยชนพนักงาน
(1) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส ผลประโยชนวันลาของพนักงานและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชนวนั ลาของพนักงานคํานวณโดยใชวธิ ปี ระมาณการอยางงาย โดยมีขอ สมมติฐานวาพนักงานทีม่ วี นั ลาจะใชวนั ลา
ทั้งหมดภายในปถัดไป
(2) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษทั และพนักงานไดรว มกันจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ซึง� ประกอบดวยเงินทีพ่ นักงานจายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั จายสมทบ
ใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษัทถือวาเงินชดเชย
ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษทั คํานวณหน�ส้ นิ ตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวธิ คี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ ชีย่ วชาญอิสระไดทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตนทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวของกับการแกไขโครงการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อการแกไขโครงการมีผล
บังคับใช
3.18 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษทั บันทึกภาษีเงินไดปจ จุบนั ตามจํานวนทีค่ าดวาจะจายใหกบั หนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษทั บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชัว� คราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน�ส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน�ส้ นิ ทีเ่ กีย่ วของนัน้ โดยใชอตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทรับรูหน�้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั�วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการแตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกตางชัว� คราวทีใ่ ชหกั ภาษีในจํานวนเทาทีม่ คี วามเปนไปไดคอ นขางแนทบี่ ริษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั�วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษทั จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคา
ตามบัญชีดงั กลาว หากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา บริษทั จะไมมกี าํ ไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษทั จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถ อื หุน หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วของกับรายการทีไ่ ดบนั ทึกโดยตรง
ไปยังสวนของเจาของ
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3.19 ประมาณการหน�้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหน�้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ�งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปน
ไปไดคอ นขางแนนอนวาบริษทั จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั สามารถประมาณมูลคา
ภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
3.20 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดวาจะไดรบั จากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาทีจ่ ะตองจายเพือ่ โอนหน�ส้ นิ ใหผอู นื่ โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหวางผูซ อื้ และผูข าย (ผูร ว มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลคา บริษทั ใชราคาเสนอซือ้ ขาย
ในตลาดทีม่ สี ภาพคลองในการวัดมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยและหน�ส้ นิ ซึง� มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกําหนด
ใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณ�ที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน�้สินที่มีลักษณะเดียวกัน
หรือไมสามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคลองได บริษทั จะประมาณมูลคายุตธิ รรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคา
ทีเ่ หมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอ มูลทีส่ ามารถสังเกตไดทเี่ กีย่ วของกับสินทรัพยหรือหน�ส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลคายุตธิ รรม
นั้นใหมากที่สุด
ลําดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรมทีใ่ ชวดั มูลคาและเปดเผยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยและหน�ส้ นิ ในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับ
ตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน�้
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน�้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน�้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยและหน�้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
3.21 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน�้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สําคัญมีดังน�้
3.21.1 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยจากการประกันภัยตอ
ในการประมาณการคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยจากการประกันภัยตอ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาจากบริษทั ประกันภัยตอแตละราย โดยคํานึงถึงเงือ่ นไขของสัญญาประกันภัยตอ
และเหตุการณที่เกิดขึ้นที่สงผลทําใหบริษัทอาจจะไมไดรับจํานวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา
3.21.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาด
ซือ้ ขายคลอง ฝายบริหารตองใชดลุ ยพินจิ ในการประเมินมูลคายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิค
และแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึง� ตัวแปรทีใ่ ชในแบบจําลองมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ นตลาด โดยคํานึง
ถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน
ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการคํานวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคา
ยุติธรรมและการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
3.21.3 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั�วคราวที่ใชหักภาษีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั�วคราวนั้นได ในการน�้ฝายบริหาร
จําเปนตองประมาณการวาบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึง
จํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
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3.21.4 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายโดย
แยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ และบริษทั ไดรบั รายงานความเสียหายแลว และสวนของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ�งตองใชวิธีการทาง
คณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานสากลในการประมาณการ
ขอสมมติฐานหลักทีใ่ ชในวิธกี ารทางคณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึง� ไดแก ปจจัยการพัฒนา
คาสินไหมทดแทน อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสัมบูรณ อัตราคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไมสามารถ
จัดสรรได และรูปแบบในการพัฒนาการเรียกคาสินไหมทดแทน เปนตน และในการประมาณการดังกลาวตองใชดลุ ยพินจิ
ของฝายบริหารซึง� สะทอนถึงการประมาณการอยางดีทสี่ ดุ ในขณะนัน้ ซึง� เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต ผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางกับที่ไดประมาณการไว
3.21.5 สํารองความเสี่ยงภัยที่ไมสิ้นสุด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไมสนิ้ สุดคํานวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชการประมาณการ
ที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู ซึ�งการ
ประมาณเงินสํารองดังกลาวจําเปนตองใชดลุ ยพินจิ ของฝายบริหาร ซึง� อางอิงจากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดี
ที่สุด ณ ขณะนั้น
3.21.6 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หน�้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ�งตอง
อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
ตนทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวของกับการแกไขโครงการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อการแกไขโครงการ
มีผลบังคับใช
3.21.7 คดีฟองรอง
บริษัทมีหน�้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ�งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีทถี่ กู ฟองรองแลวและเชือ่ มัน� วาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จะไมเกินกวาจํานวนทีไ่ ดบนั ทึกไวแลว ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
2,742,989
492,414,410
495,157,399

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

หนวย : บาท
2563
3,566,864
350,965,751
354,532,615

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไดนําเงินฝากธนาคารจํานวน 0.34 และ 0.39 ลานบาท ไปเปนหลักทรัพย
เพื่อคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
(ดูหมายเหตุขอ 34 และขอ 36.3)

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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4.2 รายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสด
(1) เงินสดรับ (จาย) เพื่อการซื้อขายอุปกรณสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน�้

หนวย : บาท
2563

2564
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
ลูกหน�้จากการขายอุปกรณตนป
ขายอุปกรณ
หัก เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
ลูกหน�้จากการขายอุปกรณปลายป

-

1,759
(1,759)
-

เงินสดจายจากการซื้ออุปกรณ
เจาหน�้จากการซื้ออุปกรณตนป
ซื้ออุปกรณ
หัก เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
เจาหน�้จากการซื้ออุปกรณปลายป

17,813,998
(17,333,998)
480,000

18,500
18,358,958
(18,377,458)
-

(2) เงินสดจายเพื่อการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน�้
หนวย : บาท
2563

2564
เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหน�้จากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนตนป
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
หัก เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหน�้จากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนปลายป

2,399,500
14,735,650
(17,042,650)
92,500

1,121,000
9,886,028
(8,607,528)
2,399,500

(3) เงินสดจายจากการชําระหน�้สินตามสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน�้
2564
เงินสดจายจากการชําระหน�้สินตามสัญญาเชา
เจาหน�้จากหน�้สินตามสัญญาเชาตนป
เพิ�มหน�้สินตามสัญญาเชา
หัก เงินสดจายหน�้สินตามสัญญาเชา
เจาหน�้จากหน�้สินตามสัญญาเชาปลายป

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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หนวย : บาท
2563

45,647,432
21,222,518
(23,862,462)
43,007,488

5. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

เบี้ยประกันภัยคางรับจากการรับประกันภัยโดยตรงโดยจําแนกอายุตามเงินตนที่คางชําระนับตั้งแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมาย
วาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
หนวย : บาท
2564
2563
794,735,658
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
447,885,313
47,955,204
คางรับไมเกิน 30 วัน
35,090,463
64,020,076
คางรับ 31 - 60 วัน
14,906,886
4,756,358
คางรับ 61 - 90 วัน
4,058,490
13,516,945
คางรับเกินกวา 90 วัน
18,961,274
924,984,241
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
520,902,426
(1,651,674)
หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ
(1,718,978)
923,332,567
รวมเบี้ยประกันภัยคางรับ
519,183,448
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการติดตามหน�้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหน�้ที่เกินกวากําหนดรับชําระ
บริษัทไดดําเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณ�ไป
6. รายได้จากการลงทุนค้างรับ

รายไดจากการลงทุนคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
17,836,387

รายไดจากการลงทุนคางรับ

หนวย : บาท
2563
19,248,127

7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
สํารองคาสินไหมทดแทน
สํารองเบี้ยประกันภัย
- สํารองเบี้ยประกันภัยตอที่ยังไมถือเปนรายได
รวมสินทรัพยจากการประกันภัยตอ (ดูหมายเหตุขอ 17)

หนวย : บาท
2563

942,282,736

666,868,979

831,830,820
1,774,113,556

767,324,966
1,434,193,945

8. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
219,594,689

เงินคางรับจากการประกันภัยตอ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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หนวย : บาท
2563
155,933,473

ยอดคงเหลือของเงินคางรับจากการประกันภัยตอจําแนกอายุตามเงินตนที่คางชําระแสดงไดดังน�้

หนวย : บาท
2563
65,888,499
89,242,678
737,456
64,840
155,933,473

2564
191,957,509
26,553,799
1,000,426
82,955
219,594,689

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกินระยะเวลา 12 เดือน
คางรับเปนระยะเวลา 1 - 2 ป
คางรับเกินกวา 2 ป
รวมเงินคางรับจากการประกันภัยตอ
9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
หนวย : บาท

เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุน
ตราสารทุน
บวก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุน

2564
ราคาทุน / มูลคายุติธรรม
ราคาทุน
ตัดจําหนาย
805
267
1,072

1,072
1,072

2563
ราคาทุน / มูลคายุติธรรม
ราคาทุน
ตัดจําหนาย
805
299
1,104

เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
บวก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

249,350,999
7,235,910
256,586,909
17,055,539
273,642,448

250,936,489 337,992,839
7,235,910
22,705,959
273,642,448 345,228,749
11,932,568
273,642,448 357,161,317

เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย

2,267,175,637
702,000,000
2,043,622,236
5,012,797,873
(1,296,549)
5,011,501,324
5,285,144,844

2,267,287,426
752,000,000
2,023,622,236
5,042,909,662
(938,239)
5,041,971,423
5,399,133,844
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1,104
1,104
340,240,814
16,920,503
357,161,317
357,161,317

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคา
มูลคา
คาเผื่อ
ตามบั
ญชี
ตามบัญชี ผลขาดทุน
ขั้นตน
ดานเครดิต
ที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
เงินลงทุนที่วัดดวยราคาทุนตัดจําหนาย
ตราสารหน�้ที่ไมมีการเพิ�มขึ้นอยางมีนัย
สําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Stage 1)
รวม

หนวย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคา
มูลคา
คาเผื่อ
ตามบั
ญชี
ตามบัญชี ผลขาดทุน
ขั้นตน
ดานเครดิต
ที่คาดวา
จะเกิดขึ้น

5,012,797,873 (1,296,549) 5,011,501,324 5,042,909,662
5,012,797,873 (1,296,549) 5,011,501,324 5,042,909,662

(938,239) 5,041,971,423
(938,239) 5,041,971,423

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน�้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีระยะเวลาครบกําหนดดังน�้
หนวย : บาท

เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
บวก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รวมตราสารหน�้ - สุทธิ

2564
ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
249,350,999
530,000,000
70,000,000
1,585,490
(58,244)
850,878,245

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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หนวย : บาท
2563
ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
337,992,839
เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
100,000,000
บวก กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
2,247,975
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(26,223)
รวมตราสารหน�้ - สุทธิ
440,214,591

-

รวม

-

337,992,839

530,000,000 1,737,287,426 2,267,287,426
250,000,000
402,000,000
752,000,000
2,247,975
(343,001)
(236,173)
(605,397)
931,763,827 1,986,944,425 3,358,922,843

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหน�้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
หนวย : บาท
2564

2563

มูลคายุติธรรม
ณ สิ้นป

จํานวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลคา
ยุติธรรม
ระหวางป

มูลคายุติธรรม
ณ สิ้นป

สินทรัพยทางการเงินที่กระแสเงินสดเกิดขึ้นตาม 3,248,305,691
สัญญาจากสินทรัพยทางการเงินในวันที่กําหนด
ไวเปนการรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยจาก
จํานวนเงินตนคงคางเทานั้น โดยไมรวม
สินทรัพยทางการเงินที่เขานิยามการถือเพื่อคา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
(เมื่อมีการประกาศใช) หรือที่บริษัทบริหารและ
ประเมินผลงานดวยการประเมินมูลคายุติธรรม

222,016,590

3,520,434,070

44,859,443

250,936,489

(662,485)

340,240,814

936,395

ประเภทสินทรัพยทางการเงิน

กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาในวันที่
กําหนดไวไมเปนการรับชําระเงินตนและ
ดอกเบี้ยจากจํานวนเงินตนคงคางเทานั้น

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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จํานวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลคา
ยุติธรรม
ระหวางป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไดนําหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกิน
กวา 3 เดือนจํานวน 2.32 ลานบาท และ 2.22 ลานบาท ตามลําดับ ไปวางเปนหลักทรัพยคาํ้ ประกันการออกหนังสือคํา้ ประกันทีอ่ อก
โดยธนาคารในนามของบริษทั เพือ่ ใชในการยืน่ ประกันกรณ�ทผี่ เู อาประกันทีเ่ ปนผูข บั ขีร่ ถยนตตกเปนผูต อ งหา (ดูหมายเหตุขอ 34 และ
ขอ 36.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 50.26 ลานบาท และ 50.28 ลานบาท ตามลําดับ
ไดถูกนําไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษทั เพือ่ ใชในการดําเนินงานตาม
ปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 34 และขอ 36.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไดวางหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีราคาตามบัญชีจํานวน 368.96 ลานบาท
และ 369.05 ลานบาท ตามลําดับ เปนหลักทรัพยประกันและทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียนตามพระราช
บัญญัติประกันวินาศภัย (ดูหมายเหตุขอ 33)
10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

เงินใหกยู มื และดอกเบีย้ คางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
หนวย : บาท

2564
ทรัพยสิน
จํานองเปน
ประกัน

การจัดชั้น

เงินใหกย ู มื ทีไ่ มมกี ารเพิม� ขึน้ อยางมีนยั สําคัญ
ของความเสี่ยงดานเครดิต (Stage 1) 2,552,028
รวมเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
2,552,028

2563

อื่น ๆ

รวม

ทรัพยสิน
จํานองเปน
ประกัน

อื่น ๆ

รวม

2,223,564
2,223,564

4,775,592
4,775,592

3,074,626
3,074,626

2,548,190
2,548,190

5,622,816
5,622,816

เงินใหกูยืมแกพนักงาน มีรายละเอียดดังน�้

โครงการ

หลักประกัน

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

เงินกูกรณ�ฉุกเฉิน

บุคคล

ไมเกิน 5 หรือ 10 เทาของเงินเดือนขึ้นอยูกับ
อายุงาน แตไมเกิน 100,000 บาท

รอยละ 0.5 ตอปบวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ป

เงินกูเคหะสงเคราะห

ที่ดินและ/หรือ
สิ�งปลูกสราง

วงเงินแรกไมเกิน 60 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน
1.2 ลานบาท และไมเกินรอยละ 80 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
วงเงินที่สองวงเงินที่เกิน 60 เทาของเงินเดือน
หรือเกิน 1.2 ลานบาท และไมเกินรอยละ 80
ของราคาประเมินหลักประกัน ทัง้ น�ว้ งเงินแรก
และวงเงินทีส่ องรวมกันตองไมเกิน 5 ลานบาท

รอยละ 2 ตอปบวกอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ป
ร อ ยละ 0.5 ต อ ป บ วกอั ต ราดอกเบี้ ย ลู ก ค า
รายใหญชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR)

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยดังกลาวใชอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
ที่ดิน

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ�ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ�ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2564
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

หนวย : บาท

อาคารและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ
สวนปรับปรุง และอุปกรณ
อาคาร
สํานักงาน

11,088,422 156,124,882 176,099,409
444,844 15,389,104
2,230,081
442,429
(18,641)
11,088,422 158,799,807 191,912,301
549,411 15,057,062
56,300
(1,788,673)
11,088,422 159,349,218 205,236,990

14,000
14,000
14,000

143,074,870 140,702,175
5,227,521 21,238,204
(16,725)
148,302,391 161,923,654
4,380,822 19,945,013
(1,784,607)
152,683,213 180,084,060

13,999
13,999
13,999

11,088,422
11,088,422

10,497,416
6,666,005

29,988,647
25,152,930

1
1

งานระหวาง
กอสราง

รวม

147,500 343,474,213
2,525,010 18,358,958
(2,672,510)
(18,641)
361,814,530
2,207,525 17,813,998
(56,300)
(1,788,673)
2,151,225 377,839,855

-

283,791,044
26,465,725
(16,725)
310,240,044
24,325,835
(1,784,607)
332,781,272

2,151,225

51,574,486
45,058,583

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั มีอาคารและอุปกรณจาํ นวนหนึง� ซึง� ตัดคาเสือ่ มราคาหมดแลวแตยงั ใชงานอยู ราคาทุน
ของสินทรัพยดงั กลาวมีจาํ นวนเงิน 289.80 ลานบาท และ 261.78 ลานบาท ตามลําดับ
คาเสือ่ มราคาสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 24.33 ลานบาท และ 26.46 ลานบาท ตามลําดับ ไดรวม
อยูใ นคาใชจา ยในการดําเนินงาน

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพยสทิ ธิการใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
อาคารและ
สวนปรับปรุงอาคาร

ยานพาหนะ

หนวย : บาท
รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
เพิ�มขึ้น
31 ธันวาคม 2563
เพิ�มขึ้น
31 ธันวาคม 2564

26,739,227
9,522,467
36,261,694
9,085,421
45,347,115

18,908,205
11,700,051
30,608,256
5,155,901
35,764,157

45,647,432
21,222,518
66,869,950
14,241,322
81,111,272

คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2564

12,226,168
12,226,168
12,358,614
24,584,782

9,626,971
9,626,971
8,048,731
17,675,702

21,853,139
21,853,139
20,407,345
42,260,484

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

24,035,526
20,762,333

20,981,285
18,088,455

45,016,811
38,850,788

คาเสือ่ มราคาสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 20.41 ลานบาท และ 21.85 ลานบาท ตามลําดับ ไดรวม
อยูในคาใชจายในการดําเนินงาน
บริษัทเชาสินทรัพยหลายประเภทประกอบดวย อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะ อายุสัญญาเชาเฉลี่ยเทากับ 5 ป และ
20 ป
สัญญาเชาอาคาร สวนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะรอยละ 22 หมดอายุในปบญั ชีปจ จุบนั สัญญาทีห่ มดอายุถกู แทนทีด่ ว ยสัญญา
เชาใหมสาํ หรับสินทรัพยอา งอิงทีเ่ หมือนกัน สงผลใหมกี ารเพิม� ขึน้ ของสินทรัพยสทิ ธิการใชจาํ นวน 14.24 ลานบาท ในป 2564 และ
21.22 ลานบาท ในป 2563
การวิเคราะหการครบกําหนดของหน�้สินตามสัญญาเชาแสดงไวในหมายเหตุขอ 19
หนวย : บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
จํานวนเงินที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
20,407,345
21,853,139
คาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยสิทธิการใช
4,772,696
634,029
คาใชจายดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับหน�้สินตามสัญญาเชา
26,102,592
28,557,487
คาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาระยะสั้นและสินทรัพยที่มีมูลคาตํ่า
2,795,100
2,000,000
รายไดจากการใหเชาชวงสินทรัพยสิทธิการใช
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจายทั้งหมดสําหรับสัญญาเชาเทากับ 22.62 ลานบาท และ
23.86 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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13. สิทธิการเช่า

สิทธิการเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
หนวย : บาท
สิทธิการเชาอาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

70,479,640
70,479,640
70,479,640

คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2564

(54,091,143)
(1,838,292)
(55,929,435)
(1,838,291)
(57,767,726)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

14,550,205
12,711,914

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 1.84 ลานบาท ไดรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
หนวย : บาท
รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ระหวางติดตั้ง

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ�ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ�ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2564

154,453,100
5,077,000
24,196,680
183,726,780
4,181,000
6,455,750
194,363,530

25,282,652
4,809,028
(24,196,680)
5,895,000
10,554,650
(6,455,750)
9,993,900

179,735,752
9,886,028
189,621,780
14,735,650
204,357,430

การตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2564

89,600,464
10,900,262
100,500,726
11,958,197
112,458,923

-

89,600,464
10,900,262
100,500,726
11,958,197
112,458,923

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

83,226,054
81,904,607

5,895,000
9,993,900

89,121,054
91,898,507

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนหนึ�งซึ�งตัดคาตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู
ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวมีจํานวนเงิน 65.26 ลานบาท
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 11.96 ลานบาท และ 10.90 ลานบาท ตามลําดับ
ไดรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน�้
หนวย : บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

2564

2563

198,245,495

189,970,279

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
ผลกระทบทางภาษีของรายการดังตอไปน�้
หนวย : บาท
ณ วันที่
รายการที่รับรู รายการที่รับรู
ณ วันที่
1 มกราคม
ในกําไรหรือ 31 ธันวาคม
ในกําไรหรือ
2564
ขาดทุน
ขาดทุน
2564
เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
82,751,136
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
8,222,148
74,528,988
330,335
คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยคางรับ
330,335
3,956,175
คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - คาสินไหมคางรับจากคูกรณ�
2,083,165
1,873,010
911,402
คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้อื่น
(16,860)
928,262
104,840,159
สํารองคาสินไหมทดแทน
118,610,800 (13,770,641)
ภาระผูกพันและผลประโยชนพนักงานคางจาย
(1,695,771) 26,921,949
2,662,873
25,954,847
สํารองคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
6,416,587
ที่ยังไมไดรับรายงาน
6,197,864
218,723
6,399,941
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นคางจาย
3,042,478
3,357,463
35,361,806
คาจางและคาบําเหน็จรับรอตัดบัญชี
6,330,983
29,030,823
12,833,489
คาสงเสริมการขายคางจาย
4,324,429
8,509,060
7,876,516
หน�้สินตามสัญญาเชา
7,876,516
2,506,736
อื่น ๆ
49,871
2,456,865
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(1,695,771) 291,106,231
27,002,826
265,799,176
หน�้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาจางและคาบําเหน็จจายรอตัดบัญชี
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี
สินทรัพยสิทธิการใช
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน�้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

(57,021,207)
(16,421,176)
-

(2,462,888)
(5,774,199)
(7,770,158)

(2,386,541)
(75,828,897) (16,007,245)
189,970,279 10,995,581
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-

(59,484,095)
(22,195,375)
(7,770,158)

(1,024,594)
(1,024,594)
(2,720,365)

(3,411,108)
(92,860,736)
198,245,495

ณ วันที่
1 มกราคม
2563
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
69,828,165
คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยคางรับ
260,684
คาเผือ่ หน�ส้ งสัยจะสูญ - คาสินไหมคางรับจากคูก รณ�
2,972,533
คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้อื่น
935,379
สํารองคาสินไหมทดแทน
130,251,490
ภาระผูกพันและผลประโยชนพนักงานคางจาย
23,229,175
สํารองคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
ที่ยังไมไดรับรายงาน
(5,621,666)
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นคางจาย
4,000,325
คาจางและคาบําเหน็จรับรอตัดบัญชี
32,440,230
คาสงเสริมการขายคางจาย
8,163,615
อื่น ๆ
2,497,246
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
268,957,176
หน�้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาจางและคาบําเหน็จจายรอตัดบัญชี
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน�้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

หนวย : บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

รายการที่รับรู
ในกําไรหรือ
ขาดทุน

รายการที่รับรู
ในกําไรหรือ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

4,700,823
69,651
(1,099,523)
(7,117)
(11,640,690)
2,522,637

203,035

74,528,988
330,335
1,873,010
928,262
118,610,800
25,954,847

5,840,389
(642,862)
(3,409,407)
345,445
(40,381)
(3,361,035)

203,035

218,723
3,357,463
29,030,823
8,509,060
2,456,865
265,799,176

(56,717,946)
(19,135,205)

(303,261)
2,714,029

-

(57,021,207)
(16,421,176)

(3,988,158)
(79,841,309)
189,115,867

2,410,768
(950,267)

1,601,644
1,601,644
1,804,679

(2,386,514)
(75,828,897)
189,970,279

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
หนวย : บาท
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ
ผลตางชั�วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ
คาใชจายภาษีเงินไดตามงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2564

2563

111,625,257
(35,162)

94,214,850
(28,710)

(10,995,581)
100,594,514

950,267
95,136,407

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน�้
หนวย : บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
อัตราภาษี
รอยละ
กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินได
นิติบุคคลของปกอน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายการที่ไมถือเปน
รายไดหรือคาใชจายทางภาษี
คาใชจายภาษีเงินไดตามงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2563
จํานวนเงิน

อัตราภาษี
รอยละ

จํานวนเงิน

20.00

502,669,512
100,533,902

20.00

481,336,328
96,267,266

(0.01)

(35,162)

(0.01)

(28,710)

0.02

95,774

(0.23)

(1,102,149)

20.01

100,594,514

19.76

95,136,407

16. สินทรัพย์อื่น

สินทรัพยอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน�้
หนวย : บาท
ลูกหน�้อื่น
หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ
ลูกหน�้อื่น - สุทธิ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณ�
หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณ� - สุทธิ
เงินมัดจําและเงินประกัน
คาใชจายจายลวงหนา
เงินวางไวสําหรับโครงการประกันภัยขาวนาป
เงินวางไวสําหรับโครงการประกันภัยขาวโพด
คาจางและคาบําเหน็จจายรอตัดบัญชี
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่น
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2564

2563

34,199,191
(4,557,008)
29,642,183
70,067,564
(19,780,873)
50,286,691
19,214,551
23,470,694
377,975,071
155,723,349
8,649,327
664,961,866

48,542,250
(4,641,309)
43,900,941
85,781,544
(9,365,052)
76,416,492
15,455,610
23,622,150
2,189,605
311,272
358,749,934
115,266,666
9,408,877
645,321,547
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17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

หนวย : บาท

หน�้สินตาม
สัญญาประกันภัย

2564
หน�้สินสวนที่
เอาประกันภัยตอ
(ดูหมายเหตุขอ 7)

สุทธิ

1,496,029,359
125,823,865

(848,541,807)
(93,740,929)

647,487,552
32,082,936

2,573,212,147
4,195,065,371

(831,830,820)
(1,774,113,556)

1,741,381,327
2,420,951,815

สํารองคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมที่เกิดขึ้นที่ไดรับรายงานแลว
คาสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไมไดรับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
รวม

หนวย : บาท

หน�้สินตาม
สัญญาประกันภัย

2563
หน�้สินสวนที่
เอาประกันภัยตอ
(ดูหมายเหตุขอ 7)

สุทธิ

1,326,984,366
77,317,775

(590,644,818)
(76,224,161)

736,339,548
1,093,614

2,485,754,965
3,890,057,106

(767,324,966)
(1,434,193,945)

1,718,429,999
2,455,863,161

สํารองคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมที่เกิดขึ้นที่ไดรับรายงานแลว
คาสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไมไดรับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
รวม

17.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
17.1.1 สํารองคาสินไหมทดแทน
สํารองคาสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย

ยอดคงเหลือตนป
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป
การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทน
และขอสมมติฐานในการคํานวณสํารองคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนจายระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
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2564
1,404,302,141
2,756,091,409

หนวย : บาท
2563
1,196,178,997
2,372,605,572

227,130,980
(2,765,671,306)
1,621,853,224

263,162,522
(2,427,644,950)
1,404,302,141
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17.1.2 สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
2564
2,485,754,965
5,260,091,272
(5,172,634,090)
2,573,212,147

ยอดคงเหลือตนป
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับป
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในป
ยอดคงเหลือปลายป

หนวย : บาท
2563
2,357,396,266
5,445,161,158
(5,316,802,459)
2,485,754,965

17.1.3 สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไมมีการตั้งสํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เน��องจากสํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม
สิน้ สุดทีป่ ระมาณขึน้ ของบริษทั มีจาํ นวน 1,491.04 ลานบาท กอนการรับประกันภัยตอ และมีจาํ นวน 1,127.42 ลานบาท
สุทธิจากการประกันภัยตอ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จํานวน 1,447.17 ลานบาท และ 1,143.13 ลานบาท
ตามลําดับ) ซึ�งมีจํานวนตํ่ากวาสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
17.2 ตารางพัฒนาการคาสินไหมทดแทน
17.2.1 ตารางคาสินไหมทดแทนกอนการประกันภัยตอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปอุบัติเหตุ/ปที่รายงาน
ประมาณการคาสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปอุบัติเหตุ
- หนึ�งปถัดไป
- สองปถัดไป
- สามปถัดไป
- สี่ปถัดไป
- หาปถัดไป
- หกปถัดไป
ประมาณการคาสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ
คาสินไหมทดแทนจายสะสม
รวม
รายการอื่น
รวมสํารองคาสินไหมทดแทน

กอนป 2559

2559

2560

21,400,730
21,452,147
16,646,019
16,716,901
16,435,390
16,431,554
16,477,583

2,252,446
2,283,982
2,121,144
2,115,444
2,112,989
2,210,205

2,134,667
2,201,911
2,113,322
2,100,336
2,085,608

2561

2562

2563

2,017,992 2,446,900 2,381,379
2,000,933 2,552,196 2,255,136
1,966,745 2,497,413
1,956,925

หนวย : พันบาท
2564
รวม

2,959,770

16,477,804 2,210,298 2,085,759 1,957,008 2,498,451 2,248,068 3,093,335 30,570,723
(16,411,320) (2,202,976) (2,073,816) (1,950,490) (2,446,682) (2,120,504) (1,843,030) (29,048,818)
51,769 127,564 1,250,305 1,521,905
6,518
11,943
7,322
66,484
99,948
1,621,853
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปอุบัติเหตุ/ปที่รายงาน
ประมาณการคาสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปอุบัติเหตุ
- หนึ�งปถัดไป
- สองปถัดไป
- สามปถัดไป
- สี่ปถัดไป
- หาปถัดไป
- หกปถัดไป
ประมาณการคาสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ
คาสินไหมทดแทนจายสะสม
รวม
รายการอื่น
รวมสํารองคาสินไหมทดแทน

กอนป 2558

2558

2559

19,030,169
19,245,880
19,257,723
14,586,524
14,672,759
14,398,553
14,441,227

2,102,930
2,119,059
2,000,639
1,986,015
1,979,646
1,977,995

2,252,446
2,283,982
2,121,144
2,115,444
2,112,989

2560

2561

2,134,667 2,017,992
2,201,911 2,000,933
2,113,322 1,966,745
2,100,336

2562
2,446,900
2,552,196

หนวย : พันบาท
2563
รวม
2,381,379

14,441,393 1,978,115 2,113,112 2,100,786 1,967,265 2,563,601 2,446,779 27,611,051
(14,384,300) (1,968,971) (2,103,702) (2,066,236) (1,943,988) (2,394,548) (1,410,613) (26,272,358)
23,277 169,053 1,036,166 1,338,693
34,550
9,410
9,144
57,093
65,609
1,404,302

17.2.2 ตารางคาสินไหมทดแทนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปอุบัติเหตุ/ปที่รายงาน
ประมาณการคาสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปอุบัติเหตุ
- หนึ�งปถัดไป
- สองปถัดไป
- สามปถัดไป
- สี่ปถัดไป
- หาปถัดไป
- หกปถัดไป
ประมาณการคาสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ
คาสินไหมทดแทนจายสะสม
รวม
รายการอื่น
รวมสํารองคาสินไหมทดแทน

กอนป 2559

2559

2560

8,297,688
8,324,901
8,200,414
8,184,323
8,176,906
8,172,966
8,171,621

1,797,524
1,868,443
1,736,539
1,737,058
1,737,042
1,834,408

1,736,414
1,722,722
1,657,473
1,647,574
1,638,156

2561

2562

1,612,218 1,886,278
1,542,963 1,845,329
1,524,750 1,821,575
1,523,731

2563
1,743,730
1,742,316

หนวย : พันบาท
2564
รวม
1,579,269

8,171,615 1,834,560 1,638,466 1,523,881 1,821,963 1,735,475 1,619,461 18,345,421
(8,171,950) (1,829,550) (1,628,245) (1,518,953) (1,810,323) (1,660,889) (1,107,067) (17,726,977)
618,444
11,640
74,586 512,394
4,928
10,221
5,010
(335)
61,126
679,570
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปอุบัติเหตุ/ปที่รายงาน
ประมาณการคาสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปอุบัติเหตุ
- หนึ�งปถัดไป
- สองปถัดไป
- สามปถัดไป
- สี่ปถัดไป
- หาปถัดไป
- หกปถัดไป
ประมาณการคาสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ
คาสินไหมทดแทนจายสะสม
รวม
รายการอื่น
รวมสํารองคาสินไหมทดแทน

กอนป 2558

2558

2559

6,847,925
6,802,380
6,728,959
6,727,218
6,718,402
6,713,388
6,711,496

1,443,389
1,520,635
1,414,337
1,407,796
1,406,327
1,404,723

1,797,524
1,868,443
1,736,539
1,737,058
1,737,042

2560

2561

1,736,414 1,612,218
1,722,722 1,542,963
1,657,473 1,524,750
1,647,574

2562
1,886,278
1,845,329

หนวย : พันบาท
2563
รวม
1,743,730

6,711,423 1,404,820 1,737,212 1,648,264 1,525,042 1,854,925 1,734,917 16,616,603
(6,714,404) (1,400,886) (1,730,272) (1,620,186) (1,514,287) (1,779,600) (1,168,729) (15,928,364)
688,239
10,755
75,325 566,188
28,078
6,940
3,934
(2,981)
49,194
737,433

17.3 วิธีการที่ใชในการประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน
17.3.1 วิธีประมาณการคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรง และรับประกันภัยตอเฉพาะราย
บริษัทประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน โดยใชวิธีทางคณิตศาสตรประกันภัย 3 วิธีดังน�้
(1) วิธบี นั ไดลูกโซ (Chain Ladder method, CL) สําหรับขอมูลคาสินไหมทดแทนจายและคาสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้
(2) วิธีเบอรนฮุตเตอร เฟอรกูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับขอมูลคาสินไหมทดแทนจายและ
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
(3) วิธีคาคาดหวังอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)
ในการประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นแลวกอน หรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน บริษัทพิจารณาและเลือกใชวิธีบันไดลูกโซเปนวิธีหลัก สวน
เบอรนฮุตเตอร เฟอรกูสันและวิธีคาดหวังอัตราสวนสินไหมทดแทน (ELR) บริษัทเลือกใชเปนกรณ�ไปตามความ
เหมาะสมของขอมูล
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอตามสัญญาแบบสัดสวน
บริษัทใชอัตราสวนของสํารองสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดรับรายงาน (IBNR) ตอสํารองคาสินไหมทดแทน
สําหรับการรับประกันภัยตอตามสัญญาแบบสัดสวน ในการประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดรับ
รายงาน (IBNR) ของสัญญาแบบสัดสวน
17.3.2 วิธีประมาณคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได (Unallocated Loss Adjustment
Expenses - ULAE)
บริษัทใชวิธีของ Kittel ซึ�งเปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยในการประมาณการคาใชจายในการจัดการสินไหม
ทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได ซึ�งคํานวณคาใชจายดังกลาวคิดเปนสัดสวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นรวม ทั้งน�้
บริษทั ไดแยกการคํานวณแบงเปนสองประเภทภัยหลักคือ คาใชจา ยในการจัดการสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต
และประกันภัยอื่น ๆ
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17.4 สมมติฐานที่ใชในการประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน
17.4.1 ปจจัยการพัฒนาคาสินไหมทดแทน
บริษัทคัดเลือกปจจัยการพัฒนาคาสินไหมทดแทน (Loss Development Factors - LDF) โดยอิงเกณฑตาง ๆ ซึ�ง
รวมถึงรูปแบบของการจายคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยทั�วไป ปจจัยการพัฒนาคา
สินไหมทดแทน จะขึ้นอยูกับปจจัยการพัฒนาคาสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยสําหรับแตละไตรมาส นอกจากน�้ บริษัทยัง
ไดพิจารณาถึงคาเฉลี่ยตาง ๆ ที่อาจไมเหมาะสม เชน คาเฉลี่ยนั้นไมไดสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงาน
ของบริษัท คาเฉลี่ยนั้นไมเหมาะสมอันเน��องมาจากการบิดเบือนโดยคาสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ และคาเฉลี่ยนั้น
แตกตางจากแนวโนมของอัตราสวนในชวงที่ผานมา เปนตน
ทั้งน�้ บริษัทไดพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอื่น ๆ ในการคัดเลือกปจจัยพัฒนาคาสินไหม
ทดแทน (LDF) เพือ่ ใหไดสาํ รองสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แตยงั ไมไดรบั รายงาน ทีส่ ะทอนถึงภาระหน�ส้ นิ ของคาสินไหม
ทดแทนในอนาคตของบริษัทไดอยางเหมาะสม ณ วันที่ประเมิน
17.4.2 อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสมบูรณ
อัตราสวนคาสินไหมทดแทนสมบูรณของแตละประเภทการประกันภัยจําแนกตามไตรมาสอุบัติเหตุคํานวณจาก
คาสินไหมทดแทนสมบูรณหารดวยสัดสวนเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
17.4.3 อัตราคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได (Unallocated Loss Adjustment Expenses
(ULAE))
เพื่อใหการตั้งสํารองครอบคลุมในสวนของการบริหารจัดการสินไหม บริษัทจึงประมาณการคาใชจายในการจัดการคา
สินไหมทดแทนที่ไมสามารถระบุไดชัดเจนวาเปนของคาสินไหมทดแทนรายการใด หรือกรมธรรมใดโดยเฉพาะไดแก
เงินเดือนพนักงาน และคาใชจายในการดําเนินงานอื่นของฝายสินไหมเปนสวนหนึ�งของสํารองคาสินไหมทดแทน
โดยประมาณการจากคาใชจายฝายจัดการสินไหมสําหรับป 2564 เทียบกับคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
17.4.4 ขอสมมติฐานอื่น
บริษทั คาดวารูปแบบในการพัฒนาการเรียกคาสินไหมทดแทนนัน้ มีความสมํา่ เสมอและคงทีเ่ ปนเวลาหลายป และสําหรับ
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนในปอุบัติเหตุ พ.ศ. 2549 และกอนหนาน�้บริษัทถือวาการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
นั้นไดถึงระดับคาสินไหมทดแทนสมบูรณแลว ดังนั้นจึงไมไดคาดวาจะมีสํารองคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตยังไมได
รับรายงานเพิ�มเติมจากการเรียกคาสินไหมทดแทนเหลานั้น
18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
247,836,083
534,969,266
782,805,349

เงินถือไวจากการประกันภัยตอ
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
รวมเจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ
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หนวย : บาท
2563
295,890,034
281,915,843
577,805,877

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

หน�้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
การวิเคราะหตามการครบกําหนด :
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
ถัดจากปที่ 5
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม

17,013,340
10,438,380
6,085,215
3,872,298
2,594,664
4,004,806
44,008,703
(4,626,126)
39,382,577

หนวย : บาท
2563
17,000,431
12,850,602
7,608,510
4,628,841
2,869,066
6,094,270
51,051,720
(8,044,232)
43,007,488

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลีย่ นแปลงในมูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดังน�้
หนวย : บาท
2564
2563
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตนป
123,190,488
111,123,277
ตนทุนบริการปปจจุบัน
14,773,157
13,785,378
ตนทุนดอกเบี้ย
2,140,229
2,056,393
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
1,003,902
- จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
5,786,060
(10,720,811)
- จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
(3,526,439)
1,238,057
- จากการปรับปรุงประสบการณ
(1,244,448)
(4,557,066)
ผลประโยชนที่จายระหวางป
(4,789,733)
127,067,956
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันปลายป
123,190,488

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

98

รายงานประจําปี 2564

บริษัทคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ�งคํานวณโดยผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิด
ลดแตละหนวยที่ประมาณไว โดยสมมติฐานประกอบดวย
ขอสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด (รอยละตอป)
อัตราการเพิ�มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว (รอยละตอป)
ขอสมมติฐานดานประชากรศาสตร
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (รอยละตอป)
อายุเกษียณ (ป)
อัตรามรณะ

2564

2563

2.59
5.10 - 6.10

1.76
5.00 - 6.00

0 - 11.8
60
ตารางมรณะไทย
ป 2560

0 - 12
60
ตารางมรณะไทย
ป 2560

การวิเคราะหขอสมมติฐานทางการเงินที่สําคัญที่มีผลกระทบเพิ�มขึ้น (ลดลง) ตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน
หนวย : บาท
ขอสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
เพิ�มขึ้นรอยละ 1
ลดลงรอยละ 1
อัตราการเพิ�มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
เพิ�มขึ้นรอยละ 1
ลดลงรอยละ 1
ขอสมมติฐานดานประชากรศาสตร
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ�มขึ้นรอยละ 10
ลดลงรอยละ 10

2564

2563

(12,497,645)
14,890,739

(12,960,835)
15,519,054

13,653,192
(11,764,555)

14,147,913
(12,150,781)

(3,721,011)
3,961,381

(3,985,573)
4,261,251

การวิเคราะหความออนไหวขางตนอาจไมไดแสดงถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จริงในภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เน�อ� งจากเปน
การยากทีก่ ารเปลีย่ นแปลงขอสมมติฐานตาง ๆ จะเกิดขึน้ แยกตางหากจากขอสมมติฐานอืน่ ซึง� อาจมีความสัมพันธกนั
นอกจากน�ใ้ นการแสดงการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน คํานวณโดยใชวธิ คี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึง� เปนวิธเี ดียวกันกับการคํานวณหน�ส้ นิ
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานทีร่ บั รูใ นงบแสดงฐานะการเงิน
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การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน�้
หนวย : บาท
2564
2563
20,740,880
ภายใน 1 ป
2,966,219
13,984,121
มากกวา 1 ป - 5 ป
32,231,186
92,342,955
เกินกวา 5 ป
87,993,083
127,067,956
รวม
123,190,488
21. หนี้สินอื่น

หน�ส้ นิ อืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
คานายหนาจากการรับประกันภัยโดยตรงคางจาย
คานายหนาจากการรับประกันภัยตอรับลวงหนา
เจาหน�้อื่น
เงินรอตัดบัญชีคาเบี้ยประกันภัยคางรับ
คาจางและคาบําเหน็จรับรอตัดบัญชี
คาใชจายคางจาย
อื่น ๆ
รวมหน�้สินอื่น

57,237,672
70,431,518
56,740,586
14,494,378
176,809,031
252,729,292
44,598,831
673,041,308

หนวย : บาท
2563
49,359,745
74,423,090
35,911,646
11,771,165
145,154,117
191,195,980
58,933,456
566,749,199

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสว นหนึง� ไวเปนทุนสํารองไมนอ ยกวารอยละ
5 ของกําไรสุทธิสําหรับป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน�้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ทุนสํารองน�้จะนํามาจัดสรรจายเปนเงินปนผลไมได และในปจจุบันบริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
23. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน

การจําแนกสวนงานทางธุรกิจไดจดั ทําขึน้ ตามเกณฑทใี่ ชในการจัดทํารายงานภายในทีเ่ สนอตอผูบ ริหารของบริษทั ผลการดําเนินงาน
จําแนกตามสวนงานทางธุรกิจที่นําเสนอตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเพื่อใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงานมีการวัดคาที่เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัทมี 5 สวนงานที่รายงาน ซึ�งแบงตามประเภทการรับประกันภัยที่สําคัญของบริษัทไดแก ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล
และขนสง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริษัทดําเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น จึงไมมีการแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทาง
ภูมิศาสตร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไมมีรายไดจากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ�งที่มี
จํานวนเงินตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของรายไดรวม

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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การรายงานขอมูลตามประเภทการรับประกันภัย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังตอไปน�้
ประกันอัคคีภัย
รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
(เพิ�ม) ลดจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันตอ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทน
บวก (หัก) คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย

คาใชจายในการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทน
หัก คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
รวมคาใชจายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

หนวย : บาท
รวม

258,437,915 154,465,486 3,158,980,590 309,019,634 1,379,187,647 5,260,091,272
(101,651,910) (127,354,269) (337,938,643) (241,611,844) (1,132,470,488) (1,941,027,154)
156,786,005 27,111,217 2,821,041,947 67,407,790 246,717,159 3,319,064,118
(21,857,232) 3,426,117
7,821,585 6,263,605
134,928,773 30,537,334 2,828,863,532 73,671,395
27,223,759 16,999,581 128,821,964 86,297,472
162,152,532 47,536,915 2,957,685,496 159,968,867

(18,605,404) (22,951,329)
228,111,755 3,296,112,789
132,351,641 391,694,417
360,463,396 3,687,807,206

37,075,370 11,593,824 1,636,276,090
(9,241,325) 1,657,190 (117,407,867)
52,701,974
3,686,228 375,261,965
40,324,227
9,226,641 589,770,027
120,860,246 26,163,883 2,483,900,215
41,292,286 21,373,032 473,785,281

674,517,084
(553,127,241)
67,865,633
90,865,228
280,120,704
80,342,692

ประกันอัคคีภัย
รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
(เพิ�ม) ลดจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันตอ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รวมรายไดจากการรับประกันภัย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนสง

2564
ประกันภัยรถ ประกันภัย
อุบัติเหตุ
สวนบุคคล

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนสง

641,605,853
(580,471,808)
28,347,659
27,219,986
116,701,690
43,267,177

2563
ประกันภัยรถ ประกันภัย
อุบัติเหตุ
สวนบุคคล

3,001,068,221
(1,258,591,051)
527,863,459
757,406,109
3,027,746,738
660,060,468

หนวย : บาท
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

197,481,553 128,942,064 3,113,688,183 463,061,283 1,541,988,075 5,445,161,158
(75,170,509) (100,922,708) (203,006,939) (373,599,859) (1,327,998,494) (2,080,698,509)
122,311,044 28,019,356 2,910,681,244 89,461,424 213,989,581 3,364,462,649
(28,973,680) 1,324,337
(19,146,712) 6,983,720
93,337,364 29,343,693 2,891,534,532 96,445,144
21,905,738 19,548,500 127,751,878 103,629,489
115,243,102 48,892,193 3,019,286,410 200,074,633

(6,281,915) (46,094,250)
207,707,666 3,318,368,399
140,511,467 413,347,072
348,219,133 3,731,715,471

25,475,322
(945,055)
38,713,049
35,445,132
98,688,448
16,554,654

748,400,292
(620,466,430)
61,513,509
77,077,942
266,525,313
81,693,820

26,200,529 1,744,507,737 92,924,401
(14,707,324) (112,069,423) (60,147,954)
4,072,392 390,096,099 54,823,758
8,867,383 597,138,113 28,815,221
24,432,980 2,619,672,526 116,415,426
24,459,213 399,613,884 83,659,207

2,637,508,281
(808,336,186)
549,218,807
747,343,791
3,125,734,693
605,980,778

บริษทั ไมไดแสดงสินทรัพยและหน�ส้ นิ ของแตละสวนงาน เน�อ� งจากผูม อี าํ นาจตัดสินใจสูงสุดไดบริหารสินทรัพยของบริษทั โดยภาพรวม
ไมไดแยกเปนรายสวนงานดําเนินงาน
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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24. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

คาใชจายในการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
2564
158,026,189
106,800,755
427,067
11,135,368
41,771,584
318,160,963

หนวย : บาท
2563
142,394,414
103,296,388
519,368
13,270,397
55,617,869
315,098,436

2564
1,575,366,081
504,372,421
527,863,459
506,215,902
178,755,818
11,135,368
10,922,912
42,692,694
3,357,324,655

หนวย : บาท
2563
1,672,664,607
466,737,055
549,218,807
501,814,289
180,990,737
13,270,397
(4,227,526)
58,121,170
3,438,589,536

คาใชจายพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
คาโฆษณาและคาใชจายในการสงเสริมการขาย
คาใชจายในการดําเนินงานอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

คาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาโฆษณาและคาใชจายสงเสริมการขาย
หน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ�ง
ประกอบดวยเงินทีพ่ นักงานและบริษทั จายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึง 9 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน�้บริหาร
โดยบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนไทยพาณิชย จํากัด และจะจายใหพนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของบริษัท ในระหวางป 2564 บริษัทไดจายสมทบเขากองทุนเปนจํานวน 17.15 ลานบาท (ป 2563: 15.93 ลานบาท)

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

102

รายงานประจําปี 2564

27. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกระทบทางภาษีทเี่ กีย่ วของกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุปไดดังน�้
หนวย : บาท
2564
ผลประโยชน
(คาใชจาย)
ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

5,122,971 (1,024,594)

8,478,852 (1,695,771)
13,601,823 (2,720,365)

จํานวน
กอนภาษี
รายการที่ตองจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนที่วัดมูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ตองไมจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
รวม

จํานวน
กอนภาษี

2563
ผลประโยชน
(คาใชจาย)
ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

4,098,377

(8,008,219)

1,601,644

(6,406,575)

6,783,081
10,881,458

(1,015,173)
(9,023,392)

203,035
1,804,679

(812,138)
(7,218,713)

28. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังน�้
2564
1,296,549

เงินลงทุนในหลักทรัพย

หนวย : บาท
2563
938,239

29. กําไรต่อหุ้น

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังน�้
2564
402,074,998
50,000,000
8.04

กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุนสามัญ (หุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

2563
386,199,921
50,000,000
7.72

30. เงินปันผล

30.1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน จากผล
การดําเนินงานสําหรับป 2562 ในอัตราหุนละ 3.20 บาท รวมเปนเงิน 160 ลานบาท โดยไดจายใหแกผูถือหุนแลวในวันที่
14 พฤษภาคม 2563
30.2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน จากผล
การดําเนินงานสําหรับป 2563 ในอัตราหุนละ 5.50 บาท รวมเปนเงิน 275 ลานบาท โดยไดจายใหแกผูถือหุนแลวในวันที่
14 พฤษภาคม 2564
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31. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพยหน�ส้ นิ รายไดและคาใชจา ยสวนหนึง� เปนรายการทีเ่ กิดกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกันซึง� เกีย่ วของกันโดยการถือหุน หรือการมีผถู อื หุน
หรือกรรมการบางสวนรวมกัน ซึ�งฝายบริหารเชื่อวาบริษัทไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว ดังนั้น
งบการเงินน�จ้ งึ แสดงรวมถึงผลของรายการดังกลาว ซึง� เปนไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในสัญญาทีท่ าํ รวมกัน และเปนเงือ่ นไขการคาทัว� ไป
ตามปกติทางธุรกิจ รายการดังกลาวทีส่ าํ คัญมีดงั น�้
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วของกันมีดงั น�้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ประเภทธุรกิจ

สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ
บริษัท สยามสินธร จํากัด
บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด

กรรมการบางสวนรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
กรรมการบางสวนรวมกัน
กรรมการบางสวนรวมกัน
ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน

ธนาคาร
วัสดุกอสราง
อสังหาริมทรัพย
บริการ
ประกันภัย
การวิจัยและพัฒนา
เชิงทดลองดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยี อื่นๆ
การผลิตนํ้าผลไมและนํ้าผัก

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการดังกลาว ซึ�งเปนไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังน�้
หนวย : พันบาท
2564
2563
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
705,564
เบี้ยประกันภัยรับตรง
1,062,191
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
49,048
14,319
- กรรมการบางสวนรวมกัน
9,114
ดอกเบี้ยรับ
22,116
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
17,765
รายไดอื่น
23,163
- กรรมการบางสวนรวมกัน
434,025
คาสินไหมทดแทน
294,199
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
98,015
322,027
- กรรมการบางสวนรวมกัน
176,016
คาจางและคาบําเหน็จจากการ
218,590
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
รับประกันภัยโดยตรง
142,631
คาใชจายในการรับประกันภัย
125,735
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
89,242
77,892
- กรรมการบางสวนรวมกัน
630
คาใชจายในการดําเนินงาน
760
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
2,665
1,689
- กรรมการบางสวนรวมกัน
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นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
เบี้ยประกันภัยรับตรง
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
คาสินไหมทดแทน
คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัย
โดยตรง
คาใชจายในการรับประกันภัย
คาใชจายในการดําเนินงาน

อัตราคาเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจ
รอยละ 0.5 - 4.4 ตอป ตามที่สถาบันการเงินคิดใหกับลูกคาทั�วไป
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ตามอัตราตามปกติธุรกิจ
ตามประกาศนายทะเบียนเรื่องอัตราคาจางหรือคาบําเหน็จ สําหรับนายหนา
ประกันวินาศภัย
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเปนไปตามปกติธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั ไดแสดงรายการสินทรัพยและหน�ส้ นิ ทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันดังน�้
หนวย : บาท
2564
2563
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
379,023,282
209,639,893
เงินลงทุนในหลักทรัพย - เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกําหนดจายคืนเกิน 3 เดือน
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน

1,118,422,236

1,118,422,236

เบี้ยประกันภัยคางรับ
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
- กรรมการบางสวนรวมกัน

340,552,360
42,036,513

104,900,439
3,156,762

รายไดจากการลงทุนคางรับ
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน

49,791

71,001

สินทรัพยสิทธิการใช
- กรรมการบางสวนรวมกัน

11,159,943

12,857,393

สินทรัพยอื่น - ลูกหน�้อื่น
- กรรมการบางสวนรวมกัน

31,115,010

33,012,715

528,934,158
1,002,614

263,786,479
855,455

9,257,868

10,700,943

หน�้สินตามสัญญาเชา
- กรรมการบางสวนรวมกัน

11,795,081

12,456,911

หน�้สินอื่น - คาใชจายคางจาย
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
- กรรมการบางสวนรวมกัน

154,067
41,565,367

5,445,817
17,628,440

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย - สํารองคาสินไหมทดแทน
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
- กรรมการบางสวนรวมกัน
คาจางและคาบําเหน็จคางจาย
- ผูถือหุนและกรรมการบางสวนรวมกัน
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32. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ

ในระหวางปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั มีคา ใชจา ยผลประโยชนพนักงานทีใ่ หแกกรรมการและผูบ ริหารทีส่ าํ คัญ
ดังตอไปน�้
หนวย : บาท
2564
2563
42,993,902
ผลประโยชนระยะสั้น
37,492,524
1,820,887
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
1,597,609
7,817,500
คาตอบแทนกรรมการ
9,745,927
52,632,289
รวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
48,836,060
33. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในหลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจบางสวนของบริษทั ไดถกู นําไปวางไวเปนประกัน
และทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ 9) เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง อัตรา หลักเกณฑ และวิธกี ารวางเงินสํารอง
สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ดังน�้
หนวย : บาท
2564
2563
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีภาระผูกพันที่วางไวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
14,000,000
หลักทรัพยพันธบัตรรัฐบาล
14,000,000
หลักทรัพยที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน
354,961,882
หลักทรัพยพันธบัตรรัฐบาล
355,053,346
368,961,882
รวมหลักทรัพยประกันวางไวกับนายทะเบียน
369,053,346
34. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจํากัดและภาระผูกพัน

บริษทั ไดวางเงินฝากธนาคารและสินทรัพยลงทุนบางสวนไวเปนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน�้
หนวย : บาท
2564
2563
เงินฝากธนาคารวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกัน
ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อใชในการดําเนินงานปกติธุรกิจ
335,286
393,225
ของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 4 และขอ 36.3)
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดจายคืน
เกิน 3 เดือนวางเปนหลักทรัพยในการยื่นประกันกรณ�ที่ผูเอาประกันที่เปน
2,320,636
2,220,636
ผูขับขี่รถยนตตกเปนผูตองหา (ดูหมายเหตุขอ 9 และขอ 36.3)
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใชเปนหลักประกัน - หนังสือคํ้าประกัน
ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใชการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ
50,263,752
50,284,077
ของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 9 และขอ 36.3)
52,897,938
52,919,674
รวม
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35. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

บริษัทมีเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน�้
2564
119,460,286
12,995,313
132,455,599

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป

หนวย : บาท
2563
106,004,536
13,455,750
119,460,286

36. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน

36.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจายฝายทุนและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนและโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 2.98 ลานบาท และ
10.47 ลานบาท ตามลําดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีภาระผูกพันเกีย่ วกับโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 4.15 ลานบาท)
36.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทไดทําสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับการเชาอุปกรณที่มีมูลคาตํ่าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
ประมาณ 1 ป ถึง 5 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั มีภาระผูกพันในการจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาดังกลาวดังน�้
หนวย : บาท
ระยะเวลาที่เหลืออยู
รวมจํานวนเงิน
ที่ตองจายตาม
ประเภท
ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป
มากกวา 5 ป
อายุสัญญาเชาที่เหลือ
แต ไมเกิน 5 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
18,013,299
กิจการอื่น
14,553,346
3,459,953
18,013,299
14,553,346
3,459,953
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กิจการอื่น

11,248,274
11,248,274

6,300,376
6,300,376

-

17,548,650
17,548,650

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทบันทึกรับรูคาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังน�้
หนวย : บาท
2564
2563
คาเชาจากสัญญาเชาดําเนินงาน
26,102,592
28,557,487
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36.3 หนังสือคํ้าประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไดนําเงินฝากธนาคารจํานวน 0.34 ลานบาท และ 0.39 ลานบาท ตาม
ลําดับ ไปเปนหลักทรัพยเพื่อคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใชในการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 4 และขอ 34)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไดนําหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กําหนดจายคืนเกิน 3 เดือน จํานวน 2.32 ลานบาท และ 2.22 ลานบาท ตามลําดับ ไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน
การออกหนังสือคํา้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามของบริษทั เพือ่ ใชในการยืน่ ประกันกรณ�ทผี่ เู อาประกันทีเ่ ปนผูข บั ขีร่ ถยนต
ตกเปนผูตองหา (ดูหมายเหตุขอ 9 และขอ 34)
(3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 50.26 ลานบาท และ 50.28 ลานบาท
ตามลําดับ ไดถูกนําไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท
เพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 9 และขอ 34)
36.4 คดีฟองรอง
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีคดีถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวนประมาณ 163.91 ลานบาท และ
107.93 ลานบาท ตามลําดับ จากการเปนผูรับประกันภัย ดังน�้
(1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คดีฟอ งรองจํานวน 3.31 ลานบาท อยูใ นระหวางการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
ซึ�งบริษัทไดพิจารณาและบันทึกสํารองคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนของบริษัทหลังจากหักเงินสํารองคาสินไหม
ทดแทนสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอที่เกี่ยวของสําหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเต็มจํานวนดังกลาวแลว
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี)
(1.2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คดีฟองรองจํานวน 160.60 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: จํานวน
107.93 ลานบาท) อยูในระหวางการพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุธรณ ซึ�งบริษัทไดพิจารณาและ
บันทึกสํารองคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนของบริษัทหลังจากหักเงินสํารอง คาสินไหมทดแทนสวนที่เรียกคืน
จากการประกันภัยตอที่เกี่ยวของสําหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเปนจํานวน 22.36 ลานบาท (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 : จํานวน 8.58 ลานบาท) ซึง� ผลของการพิจารณาคดีดงั กลาวยังไมสนิ้ สุดและฝายบริหารไดพจิ ารณา
แลวเห็นวาเพียงพอ
37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษทั คือ การดํารงไวซง�ึ ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน�อ� ง เพือ่ ใหผลตอบแทนตอ
ผูถ อื หุน และผูท เี่ กีย่ วของ มีการรักษาสมดุลของโครงสรางทางการเงินและการดํารงเงินกองทุนตามความเสีย่ งใหเปนไปตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”)
38. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

38.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความ
เสียหายที่เบี่ยงเบนจากขอสมมติฐานที่ใชในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยการคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณา
รับประกันภัย
บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ดังน�้
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอยางสมํ่าเสมอโดยวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลผลการดําเนินงานและสวนแบงการตลาด
ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยทุกเดือน สํารวจความตองการของลูกคาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑประกันภัยใหตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาและพัฒนาความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมใหสูงขึ้น อีกทั้งมุงเนนใหความสําคัญในการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ�มประสิทธิภาพในการใหบริการและพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย
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กําหนดนโยบายการรับประกันภัยที่ชัดเจนมากขึ้น ครอบคลุมทุกประเภทภัยที่บริษัทสามารถใหความคุมครองได ทบทวน
สัดสวนการรับประกันภัยของแตละประเภทภัยทีบ่ ริษทั สามารถรับไดอยางรอบคอบมากขึน้ โดยพิจารณาจากอัตราสวนคาสินไหม
ทดแทนของบริษัทเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอยางเหมาะสมโดยอางอิงอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ที่สํานักงาน คปภ. กําหนดและรับประกันภัยโดยคํานึงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยและการโอนความเสี่ยงภัย
ในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและประเภทความเสี่ยงของบริษัททั้งยังกําหนดขีดจํากัด
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดตามประเภทการประกันภัยดวย
รายละเอียดของหน�้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามประเภทการรับประกันภัยมีดังน�้
หนวย : พันบาท
2563
2564
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัย
กอนการ
สวนที่
สุทธิ
กอนการ
สวนที่
สุทธิ
ประกันภัยตอ ประกันภัยตอ
ประกันภัยตอ ประกันภัยตอ
140,446
อัคคีภัย
(39,382)
101,064
106,232
(27,026)
79,206
36,003
ทางทะเลและขนสง
(27,405)
8,598
27,693
(15,669)
12,024
1,628,420
รถยนต
(163,449)
1,464,971
1,564,750
(91,957)
1,472,793
102,201
อุบัติเหตุสวนบุคคล
(55,122)
47,079
126,979
(73,635)
53,344
666,142
เบ็ดเตล็ด
(546,473)
119,669
660,101
(559,038)
101,063
2,573,212
รวม
(831,831)
1,741,381
2,485,755
(767,325)
1,718,430

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนสง
รถยนต
อุบัติเหตุสวนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

2564
สํารองคาสินไหมทดแทน
กอนการ
สวนที่
สุทธิ
ประกันภัยตอ ประกันภัยตอ
8,562
(5,589)
2,973
28,388
(15,211)
13,177
613,911
(56,198)
557,713
93,361
(64,276)
29,085
877,631
(801,009)
76,622
1,621,853
(942,283)
679,570

หนวย : พันบาท

2563
สํารองคาสินไหมทดแทน
กอนการ
สวนที่
ประกันภัยตอ ประกันภัยตอ
7,583
(1,009)
39,677
(29,360)
668,019
(43,122)
53,473
(34,379)
635,550
(558,999)
1,404,302
(666,869)

สุทธิ
6,574
10,317
624,897
19,094
76,551
737,433

การทดสอบความออนไหวเปนการวิเคราะหความเสี่ยงที่หน�้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ�มขึ้นหรือลดลงเน��องมาจากความผันผวน
ของขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณ ซึ�งจะกระทบตอภาระผูกพันดานสินไหมทดแทนทั้งกอนการรับประกันภัยตอ และหลังการ
รับประกันภัยตอ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย หรือ คาใชจายที่ใชในการจัดการสินไหม
ทดแทนไมเปนไปตามที่คาดไว

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

109

รายงานประจําปี 2564

ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงขอสมมติฐานทีส่ าํ คัญตอภาระผูกพันดานสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน�้
หนวย : ลานบาท
2564

ขอสมมติฐาน
ที่เปลี่ยนแปลง

อัตราสวนคาสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ
4 ไตรมาสสุดทาย
ปจจัยพัฒนาการ
คาสินไหมทดแทน
4 ไตรมาสสุดทาย
อัตราสวนคาใชจายในการ
จัดการสินไหมทดแทนที่
ไมสามารถจัดสรรได

ภาระผูกพันดานสินไหมทดแทน
กอนการรับ
หลังการรับ กําไรกอนภาษี สวนของเจาของ
ประกันภัยตอ ประกันภัยตอ เพิม� ขึ้น (ลดลง) เพิม� ขึ้น (ลดลง)
เพิ�มขึ้น (ลดลง) เพิ�มขึ้น (ลดลง)

+2%
(โดยการบวก)
-2%
(โดยการบวก)
+2%
(โดยการคูณ)
-2%
(โดยการคูณ)
+20%
(โดยการคูณ)
-20%
(โดยการคูณ)

118

76

(76)

(61)

(113)

(74)

74

59

154

76

(76)

(61)

(138)

(99)

99

79

4

4

(4)

(3)

(4)

(4)

4

3

หนวย : ลานบาท

2563
ขอสมมติฐาน
ที่เปลี่ยนแปลง

อัตราสวนคาสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ
4 ไตรมาสสุดทาย
ปจจัยพัฒนาการ
คาสินไหมทดแทน
4 ไตรมาสสุดทาย
อัตราสวนคาใชจายในการ
จัดการสินไหมทดแทนที่
ไมสามารถจัดสรรได

ภาระผูกพันดานสินไหมทดแทน
กอนการรับ
หลังการรับ กําไรกอนภาษี สวนของเจาของ
ประกันภัยตอ ประกันภัยตอ เพิม� ขึ้น (ลดลง) เพิม� ขึ้น (ลดลง)
เพิ�มขึ้น (ลดลง) เพิ�มขึ้น (ลดลง)

+2%
(โดยการบวก)
-2%
(โดยการบวก)
+2%
(โดยการคูณ)
-2%
(โดยการคูณ)
+20%
(โดยการคูณ)
-20%
(โดยการคูณ)

121

76

(76)

(61)

(117)

(75)

75

60

134

99

(99)

(79)

(128)

(94)

94

75

4

4

(4)

(3)

(4)

(4)

4

3

นอกจากน�้ บริษัทมีนโยบายที่จะดํารงอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนใหสูงกวาที่สํานักงาน คปภ. กําหนด ซึ�งในปจจุบัน
ไดกําหนดไวที่รอยละ 120
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38.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
38.2.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไดรับความเสียหายมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวได รวมถึงโอกาสที่คูสัญญาจะถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ
ความเสีย่ งดานเครดิตจากการลงทุนในตราสารหน�แ้ ลวไมไดรบั ชําระเงินตน และ/หรือดอกเบีย้ ตามทีต่ ราไวบนตราสารหน�้
บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายใหฝายลงทุนจัดทําแผนการลงทุนประจําป เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการเลือก
ลงทุนในตราสารหน�้ ตราสารทุน และสินทรัพยอื่น ๆ และหลักเกณฑการกําหนดผลขาดทุนสูงสุดที่บริษัทยอมรับได
ทั้งน�้ แผนการลงทุนดังกลาวตองอยูในเกณฑที่สามารถลงทุนไดตามกรอบของสํานักงาน คปภ. และไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
ความเสีย่ งดานเครดิตจากเบีย้ ประกันภัยคางรับ สินทรัพยจากการประกันภัยตอ ลูกหน�จ้ ากการประกันภัยตอ คาสินไหม
คางรับจากคูกรณ�และเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองเปนประกัน บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดนโยบายและ
วิธกี ารในการควบคุมวงเงินสินเชือ่ จัดสรรการประกันภัยตอไปยังบริษทั ผูร บั ประกันภัยตอ โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือของแตละบริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศ ที่ระดับไมตํ่ากวา A- และ พิจารณาอัตราสวนความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทที่รับประกันภัยตอภายในประเทศ ติดตามสถานะการรับคืนคาสินไหมทดแทนจาก
บริษทั รับประกันภัยตออยางสมํา่ เสมอ และบริหารจัดการการเอาประกันภัยตอใหมกี ารกระจายความเสีย่ งอยางเหมาะสม
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ ซึง� เกิดจากเบีย้ ประกันภัยคางรับไมมสี าระสําคัญ เน�อ� งจากผูเ อาประกันภัย
ของบริษัทกระจายอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกันและภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย
นอกจากน�้ บริษทั ไดกาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ใิ นการประเมินความเสีย่ งดานเครดิตของคูส ญั ญา บริษทั ประกันภัยตอ
และผูออกตราสารหน�้ ที่อาจไมสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันไว รวมถึงโอกาสที่บริษัทประกันภัยตอและผูออก
ตราสารหน�้จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต
บริษทั ไมคาดวาจะมีความเสีย่ งดานเครดิตซึง� เกิดขึน้ จากการใหกยู มื โดยมีทรัพยสนิ จํานองเปนประกัน เน�อ� งจากบริษทั
พิจารณาใหกูยืมแกพนักงานของบริษัท โดยหลักทรัพยที่นํามาจํานองเปนประกันหน�้มีมูลคาเพียงพอที่บริษัทจะไดรับ
ชําระหน�้โดยสิ้นเชิง และสัดสวนเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกันจะเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน คปภ.
ดังนั้น บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากความเสี่ยงดานเครดิตจํานวนเงินสูงสุดที่บริษัท
อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญตามที่แสดง
อยูในงบแสดงฐานะการเงิน
38.2.2 ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไดรับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย ซึ�งสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัท
(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยและหน�้สินจะเปลี่ยนแปลงไปเน��องจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังน�้
หนวย : บาท
2564
อัตรา
อัตราดอกเบี้ย
ไมมีอัตรา
รวม
ดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ตามราคาตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
2,742,989
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
495,157,399
492,414,410
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,266,891,517
2,266,891,517
250,936,489
701,397,013
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
952,333,502
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
2,043,212,794
กําหนดเกินกวา 3 เดือน
2,043,212,794
22,707,031
ตราสารทุน
22,707,031
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
4,775,592
4,775,592
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยตอ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณ�
หน�้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทน
เจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

-

923,332,567

923,332,567

-

-

942,282,736
219,594,689
50,286,691

942,282,736
219,594,689
50,286,691

-

-

1,621,853,224
782,805,349

1,621,853,224
782,805,349
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หนวย : บาท
2563
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,267,041,117
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
751,640,912
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กําหนดเกินกวา 3 เดือน
2,023,289,394
ตราสารทุน
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยตอ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณ�
หน�้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทน
เจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไมมีอัตรา
ดอกเบี้ย

350,965,751

3,566,864

354,532,615

-

340,240,814

2,267,041,117
1,091,881,726

16,921,607
-

2,023,289,394
16,921,607
5,622,816

5,622,816

รวม

-

-

519,183,448

519,183,448

-

-

666,868,979
155,933,473
76,416,492

666,868,979
155,933,473
76,416,492

-

-

1,404,302,141
577,805,877

1,404,302,141
577,805,877

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนดหรือวันทีม่ กี ารกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังน�้
หนวย : บาท
2564
รวม
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป มากกวา 5 ป
(รอยละตอป)
เงินลงทุนในหลักทรัพย
1,736,891,517 2,266,891,517 2.33-5.90
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 530,000,000
69,941,755 331,647,252 299,808,006 701,397,013 1.76-5.04
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่
2,043,212,794 0.15-1.50
ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 2,043,212,794
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ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

2563
มากกวา 5 ป

หนวย : บาท
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

เงินลงทุนในหลักทรัพย
530,000,000 1,737,041,117 2,267,041,117 2.33 - 5.90
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
99,973,778 401,763,827 249,903,307 751,640,912 1.76 - 5.04
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่
2,023,289,394 0.30 - 1.50
ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน 1,723,333,328 299,956,066

บริษทั บริหารความเสีย่ งโดยกําหนดนโยบายการลงทุน และแผนธุรกิจประจําป เพือ่ ใหสามารถปองกันความเสีย่ ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นและทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไว
(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเน��องกับการทําประกันภัยตอกับบริษัทประกันวินาศภัย
ในตางประเทศ ซึง� บริษทั ไมไดทาํ สัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีอ่ าจเกิดขึน้ อยางไรก็ตาม บริษทั พิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวไมมผี ลกระทบทีม่ นี ยั สําคัญตองบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศที่มี
สาระสําคัญดังน�้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยทางการเงิน
2564
2563
(พัน)
(พัน)
2.0
2.0

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.2469
29.8674

(3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด
ของตราสารทุนที่อาจทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา คัดเลือกผูจัดการกองทุน หนวยลงทุนและตรา
สารทุนอืน่ ทีจ่ ะลงทุน และเกณฑในการกําหนดผลขาดทุนสูงสุดทีบ่ ริษทั จะยอมรับได นอกจากน�้ ในการดําเนินการ
ตามขัน้ ตอนการขายหนวยลงทุนและเงินลงทุนจะตองไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการลงทุนกอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพยซึ�งราคาจะเปลี่ยน
แปลงไปตามภาวะตลาด
38.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสีย่ งดานสภาพคลอง คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จะไมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันไดเมือ่ ครบกําหนด เน�อ� งจากไมสามารถ
เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม หรือสามารถหาเงิน
มาชําระไดแตดว ยตนทุนทีส่ งู เกินกวาระดับทีย่ อมรับได ซึง� อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษทั และอาจทําใหเกิด
ความเสียหายได
บริษัทไดบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยการลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองที่สอดคลองกับลักษณะของหน�้สินและ
ภาระผูกพันของบริษทั อยางเหมาะสม และจัดใหมสี นิ ทรัพยทมี่ สี ภาพคลองเพียงพอในกรณ�ทมี่ คี วามจําเปนตองใชเงินสด มีการ
ติดตามและวัดผลปริมาณสินทรัพยที่มีสภาพคลองทุกเดือน นอกจากน�้ บริษัทยังเนนใหมีการดํารงฐานะสภาพคลองในระดับ
ที่สูงกวาขอกําหนดของสํานักงาน คปภ.
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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สินทรัพยและหน�ส้ นิ แยกตามวันทีค่ รบกําหนดโดยนับจากวันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดังน�้
หนวย : พันบาท

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยตอ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณ�
หน�้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทน
เจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยตอ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณ�
หน�้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทน
เจาหน�้บริษัทประกันภัยตอ

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป

2564
1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีกําหนด

รวม

495,157
250,936
-

2,643,155
6

331,647
2,218

2,036,700
2,552

22,707
-

495,157
5,285,145
4,776

-

923,333

-

-

-

923,333

-

942,283
219,595
-

50,287

-

-

942,283
219,595
50,287

-

1,621,853
782,805

-

-

-

1,621,853
782,805

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป

หนวย : พันบาท
2563
1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีกําหนด
รวม

354,533
340,241
-

1,823,307
10

1,231,720
2,538

1,986,944
3,075

16,922
-

354,533
5,399,134
5,623

-

519,183

-

-

-

519,183

-

666,869
155,933
-

76,416

-

-

666,869
155,933
76,416

-

1,404,302
577,806

-

-

-

1,404,302
577,806
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39. มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพยทวี่ ดั มูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม แยกแสดงตามลําดับชัน้ ของมูลคายุตธิ รรม ดังน�้

สินทรัพยทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุน
ตราสารทุน
เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

สินทรัพยทางการเงินที่วัดดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุน
ตราสารทุน
เงินลงทุนที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2564
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
1

-

-

250,936
-

495,157

-

2,043,622
-

2,528,209
720,097
-

-

1

1

22,706

250,936
22,706

250,936
22,706

-

495,157

495,157

2,528,209
720,097
2,043,622
4,837

2,266,892
701,397
2,043,213
4,776

4,837

-

-

340,241
-

354,533

-

2,023,622
-

2,741,435
778,999
-

-
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มูลคา
ตามบัญชี

รวม
1

2563
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

หนวย : พันบาท

หนวย : พันบาท
มูลคา
ตามบัญชี

รวม
1

1

16,921

340,241
16,921

340,241
16,921

-

354,533

354,533

2,741,435
778,999
2,023,622
5,789

2,267,041
751,641
2,023,289
5,623

5,789

บริษัทใชเทคนิคการประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน ดังน�้
(1) เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาด แสดงมูลคายุติธรรมโดยการใชราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(2) เงินลงทุนในตราสารหน�ภ้ าคเอกชนทีเ่ ปนหนวยลงทุนแสดงมูลคายุตธิ รรมโดยการใชมลู คาสุทธิ ณ สิน้ วันทําการสุดทายของรอบ
ระยะเวลารายงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
(3) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะ
ไดรับคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
(4) สินทรัพยทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด แสดงมูลคายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(5) เงินลงทุนในหลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจและตราสารหน�ภ้ าคเอกชนคํานวณมูลคายุตธิ รรมโดยใชอตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน�้ไทย
(6) เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน แสดงมูลคายุติธรรมโดยคํานวณจากมูลคาทางบัญชีกอนหักคาเผื่อผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(7) มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองเปนประกันและอื่นๆประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยตลาดปจจุบันของเงินใหสินเชื่อประเภทเดียวกัน
ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ�งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน
2565 เรือ่ งการจายเงินปนผลใหแกผถู อื หุน จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2564 ในอัตราหุน ละ 5.75 บาท รวมเปนเงิน 287.50 ลานบาท
โดยเงินปนผลดังกลาวจะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนแลว
41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน�้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท

- 0107537002478 (เดิมเลขที่ บมจ. 494)

วันเดือนปีที่ก่อตั้ง

- 17 มกราคม 2490

ทุนจดทะเบียน

- 500 ลานบาท (ประกอบดวยหุนสามัญ 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท)

ประเภทธุรกิจ

- ประกันวินาศภัย

ที่ตั้ง

- 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท : 0-2080-1599
โทรสาร : 0-2280-1670
เว็บไซต : www.deves.co.th

หน่วยงานบริการลูกค้า

- ฝายบริการลูกคา
โทรศัพท : 0-2080-1599 (24 ชั�วโมง)
โทรสาร : 0-2280-1672
สายดวน : 1291
Line ID : @devesinsurance
Facebook : devesinsurance
E-mail : callcenter@deves.co.th

หน่วยงานบริการผู้ถือหุ้น

- สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองคกร
โทรศัพท : 0-2080-1599 ตอ 6471, 8201 และ 8208
โทรสาร : 0-2080-1670
E-mail : pr_deves@deves.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลอื่น ๆ
นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
SET Contact Center 0-2009-9999

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

-ไมมี-

ผู้สอบบัญชี

นางนิสากร ทรงมณ�
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
นายวัลลภ วิไลวรวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2034-0000
โทรสาร 0-2034-0100

หรือ
หรือ
หรือ

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สํานักกฎหมายประมวลชัย จํากัด
44 อาคารศรีจุลทรัพย ชั้น 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2219-2031-2
โทรสาร 0-2215-1238

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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สํานักงานใหญ่ สาขา และ Deves Station
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงใหม่
418/12-13 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.หนองปาครั�ง อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50300
โทรศัพท 0-5324-0181-3
โทรสาร 0-5324-0185
chiangmai@deves.co.th

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

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

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

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

อุดรธานี
111/4 ถ.ทหาร ต.หมากแขง อ.เมือง
จ.อุดรธาน� 41000
โทรศัพท 0-4234-0992-3
โทรสาร 0-4234-0994
udon@deves.co.th

ลําปาง
149-151 ถ.ไฮเวยลําปาง-งาว ต.สบตุย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52100
โทรศัพท 0-5435-2109, 0-5435-2244, 0-5422-7593-4
โทรสาร 0-2080-1668
lampang@deves.co.th

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

เซ็นทรัล แอร์พอร์ตเชียงใหม่
ศูนยการคาเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหมแอรพอรต
เลขที่ 2 ถ.มหิดล 252-252/1 ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 0-83097-5041, 0-5327-2129
centralchiangmai@deves.co.th

ขอนแก่น
3/13 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท 0-4334-8993-4
โทรสาร 0-4334-8995
khonkaen@deves.co.th
มุกดาหาร
122/3 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท 0-4263-2593-4
โทรสาร 0-4263-2590
mukdahan@deves.co.th
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุรีรัมย์
525/2 หมูที่ 10 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย
จ.บุรีรัมย 31000
โทรศัพท 0-4460-1014-15
โทรสาร 0-4460-1016
burirum@deves.co.th

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ชั้น 2 บูธเลขที่ K212
เลขที่ 99,99/1 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท 084-752-6616
centralkhonkaen@deves.co.th

ภาคกลาง

สระบุรี
767/6-7 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท 0-3622-2055, 086-378-7617
โทรสาร 0-3622-2056
saraburi@deves.co.th

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

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

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

นครสวรรค์
49/48 หมู 5 ต.นครสวรรคตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค 60000
โทรศัพท 0-5688-2323-4, 089-779-1016, 084-388-0071
โทรสาร 0-5688-2325
nakhonsawan@deves.co.th

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

ฉะเชิงเทรา
75 หมู 1 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท 0-3898-1371-2
โทรสาร 0-2080-1688
chachoengsao@deves.co.th
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ภาคใต้

Deves Station BKK.

หาดใหญ่
455/4 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 0-7436-7528-30
โทรสาร 0-7436-7531
hatyai@deves.co.th
ภูเก็ต
9/105, 9/106 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหน�อ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท 0-7635-4723-5
โทรสาร 0-7626-4736
phuket@deves.co.th
เกาะสมุย
10/79 หมู 1 ตําบลแมนํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน� 84330
โทรศัพท 0-7742-5347-8, 092-246-5783, 093-246-5793
โทรสาร 0-7742-5346
kohsamui@deves.co.th
กระบี่
299/1 หมู 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท 0-7570-0083, 064-180-1651
krabi@deves.co.th
สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 235/65-66 ม.4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎรธาน� จ.สุราษฎรธาน� 84000
โทรศัพท 0-7728-9486-7, 089-779-1011
โทรสาร 0-7728-9488
srthanee@deves.co.th
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
182 หมู 2 ต.หนองหงส อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท 0-7542-1271, 0-7542-1280
โทรสาร 0-7542-1274
thungsong_minibr@deves.co.th

สํานักงานใหญ่
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท 0-2080-1599
www.deves.co.th, dvsins@deves.co.th
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 หองเลขที่ BM-1-077
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 1291#5106, 0-2080-1306, 083-097-5033
Government@deves.co.th
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ชั้น 5 (ศูนยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ) หมายเลข SRS-509
เลขที่ 30/39-50 หมู 2 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 1291#5100, 0-2080-1350, 083-097-5032
Themall_ngam@deves.co.th
SME Bank
อาคาร SME Bank ชั้น U เลขที่ 310
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 1291#5104, 0-2080-1304, 083-097-5035
Sme@deves.co.th
เดอะไนน์ พระราม9
ชั้น 1 หมายเลข TNC.F01.KK011/00
เลขที่ 999,999/1-4
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท 1291#5112, 0-2080-1312, 083-097-5031
Thenine_rama9@deves.co.th

ชุมพร
252/6 หมู 1 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท 0-7750-2071-2
โทรสาร 0-7750-2073
chumphon@deves.co.th
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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Deves Station BKK.

เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 4 หอง K421/1 Zone Beacon
เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ถนนราชดําริห แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 1291#5110, 0-2080-1310, 064-001-1972
Centralworld1@deves.co.th

ซีคอน บางแค
ชั้น B หองเลขที่ MKB/1-06, MKB/1-02
เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท 1291#5108, 0-2080-1308, 090-980-6682
Seacon_bangkae@deves.co.th

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
อาคาร West ชั้น G หองเลขที่ 2120
เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 1291#5101,5102,5013, 0-2080-1351,
081-343-3010,064-001-1971,095-845-2748
Scbstation@deves.co.th, Scbstation2@deves.co.th,
Scbstation3@deves.co.th
เดอะ พาซิโอ (ลาดกระบัง)
หอง K 136 ชั้น 1 เลขที่ 318/5 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท 1291#5107, 0-2080-1307, 088-002-8540
Paseo@deves.co.th
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นับตั้งแตการกอตั้งในป 2490 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางตอเน��อง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
บริษัทฯ มุงหวังผลสําเร็จที่ยั�งยืนเพื่ออยูเคียงคู และผูกพันเปนสวนหนึ�งของสังคมไทยตลอดไป
สะทอนคํามั�นสัญญาขององคกรที่กําหนดไววา

“เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ”

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย
ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291
E-mail : callcenter@deves.co.th

