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     “มุงมั่นในการดูแล เอาใจใสลูกคาท้ังภายในและภายนอกอยางใกลชิด โดยยึดความตองการของลูกคา

เปนหลัก พรอมทั้งเต็มใจใหบริการที่ดีท่ีสุดโดยไมเลือกปฏิบัติ ท้ังนี้ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนในเชิงสรางสรรคตอลูกคาและองคกร”

ลูกค้าคือหัวใจ

     “รูสึกมีเกียรติ และภาคภูมิใจท่ีทํางานในองคกรที่ม่ันคงและนาเชื่อถือไววางใจ ฉะนั้นพวกเราจะทํางาน

และดํารงตนอยางมีเกียรติ ดวยความซื่อสัตย สุจริต รอบคอบ ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ

ระมัดระวังอยางมีสติดวยความเขาใจ อีกท้ังพรอมที่จะทําหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส

ตอตนเอง องคกร และลูกคา”

คงไว้เกียรติภูมิ

     “มุงมั่นพัฒนาทักษะ ความรู ความชํานาญ พรอมเปดใจยอมรับสิ่งใหมและมุมมองใหม เพ่ือใหเกิด

ความเชี่ยวชาญรอบรูอยางลึกซึ้ง และสามารถถายทอดความรูทักษะใหกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล

พรอมทุมเทการทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยไมยอทอและหว่ันเกรงกับอุปสรรค ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมและสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันขององคกร”

รอบรู้เช่ียวชาญ

     “พวกเราจะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส และรักษาสัญญาท่ีใหกับลูกคาอยางจริงจัง เพ่ือสราง

ความไววางใจและความเชื่อมั่นใหกับลูกคา รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของเทเวศฯ”

สืบสานความเช่ือม่ัน



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานตราตั้งใหแก บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได
และถือเปนเกียรติยศสูงสุดของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ
ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนจะธํารงรักษาไวตลอดไป

หมายเหต ุ: ขอ้มูลจากหนงัสือ �� ปี เทเวศประกนัภยั
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(สถิตยพงษ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เรียน ทานผูถือหุน

        ป 2564 เปนปท่ีธุรกิจประกันภัยไดรบัผลกระทบตอเน่ืองจากปกอน จากการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(Covid-19) สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําใหกําลังซื้อหดหาย รายไดจากการทองเท่ียวและการสงออก
ซึง่ถือเปนรายไดหลักหดตวัอยางมาก ในสวนของธุรกิจประกันภัยเกิดความเสีย่งบวกกับความเสยีหายท่ีเกิดข้ึน สงผลใหบรษิทั
ประกันภัยบางบริษัท เกิดปญหาจากการรับประกันภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

        ในชวงของสถานการณดังกลาว บริษัทฯ ไดรับความเสี่ยงภัยของกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จาย จบ ดวย
เบีย้ประกันภัยราคาถูก เพ่ือชวยบรรเทาความเสีย่งและความกังวลใจของลกูคา หากเกิดปญหาการตดิเชือ้หรอืความเสยีหายอืน่
จะทําใหขาดรายได การออกกรมธรรมของโควิด-19 จึงเปนสวนเพ่ิมความเชื่อมั่น 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
อยูในระดับ 617% สงูกวากฎหมายกําหนด แสดงถึงความนาเชือ่ถือทางการเงินท่ีอยูในระดบัสงู นโยบายทีส่าํคญัและยึดมัน่
คือ การบรหิารตามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีด่ ีเปนธรรม โปรงใส มคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม ท่ีสาํคญัทีส่ดุ คอื การตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น

        ในสวนความรบัผดิชอบขององคกรตอสงัคม (CSR) บรษิทัฯ กาํหนดแนวปฏิบตักิารรบัผดิชอบแตละโครงการ คือ โครงการ
ตามนโยบาย ไดแก โครงการรักชาติ ศาสน กษัตริย โครงการหลัก คือ โครงการจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน
และการบริจาคโลหิต  โครงการเดิมอยางตอเนื่อง คือ โครงการท่ีรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนในเขตพระนคร ท่ีบริษัทฯ
ไดวางรากฐานชวยเหลือมานาน ทั้ง ผูสูงอายุ เยาวชน และบุคคลที่มีความตองการพิเศษ และจากผลกระทบการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ มุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความสมดุล

        คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกคา พันธมิตร และผูมีสวนรวมทุกฝายท่ีใหความเชื่อมั่นตอการดําเนินกิจการ
ของบรษิทัฯ ทีม่เีปาหมายสรางความมัน่คง ความเชือ่ถอืไววางใจ ขับเคลือ่นพัฒนารวมกนั ขอขอบคณุผูถือหุน คณะผูบรหิาร
พนักงาน ที่รวมใจกาวผานจุดวิกฤต มีพลังใจรวมกันเดินไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืน
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สารประธานกรรมการ



คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี
บริการนํา

ความเป็นธรรมเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม

ระดมความคิดสร้างสรรค์

คุ้มครองเคียงข้างคุณ
ลูกค้าคือหัวใจ
คงไว้เกียรติภูมิ
รอบรู้เช่ียวชาญ

สืบสานความเช่ือม่ัน
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ตราสัญลักษณ์ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เร่ิมดําเนินธุรกิจ - ปัจจุบัน



97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย
ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
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ศาลพระพรหม



97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย
ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
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อาคาร 2



     เทเวศประกันภัย จัดต้ังหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาลสมัยน้ัน ท่ีจะใหสถาบันประกันภัยรองรับความเสียหาย

และสูญเสียจากอัคคีภัยและวินาศภัยตอทรัพยสินสิ่งปลูกสราง จากสงครามโลก พ.ศ. 2489 ยุติ ในฐานะท่ีสํานักงานทรัพยสินฯ

เปนสวนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง “สมัยน้ัน” มีความคลองตัวสูงในการดําเนินธุรกิจรองรับความเสี่ยงจากไฟไหมและ

ความเสียหายอื่น เปนการแบงเบาภาระรัฐบาล ที่เอ้ือประโยชนตอประชาชน และผูเชาอาคารสถานท่ี สํานักงานทรัพยสินฯ จึงมี

การประชุมจัดตั้งบริษัทฯ ณ หองประชุมกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2489 

จัดต้ัง

     ท่ีประชุม รับรองชื่อ “เทเวศ” เปนมงคลนามของบริษัทฯ ดวยคําวา “เทเวศ” หมายถึง เทวดาผูเปนใหญ ในฐานะสํานักงาน

ทรัพยสินฯ ทํางานรับใชใกลเบื้องพระยุคลบาท เก่ียวของกับสถาบันสูงสุดถือเปน “สมมติเทพ” ประกอบกับท่ีทําการของบริษัทฯ

ตัง้อยูในอาคารสํานกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ เลขท่ี 173 วงัลดาวัลย ในตาํบลเรยีกวา “เทเวศร” ชือ่ เทเวศ จงึเหมาะสม

ที่ควรใชและรับรองชื่อภาษาอังกฤษ คือ “Deves Insurance” สถานที่นี้ จึงถือเปนที่ทําการแหงแรก

รับรองช่ือ

     มีตราสัญลักษณรูป “เทวดารดน้ําดับไฟ” จึงใชคําวา เทเวศ หมายถึง เทวดา หรือ ผูเปนใหญ ใชเปนตราประทับของบริษัทฯ

มีผลบังคับตามกฎหมาย

ตราสัญลักษณ์

      เทเวศประกันภัยประกอบธุรกิจประกันภัยเสร็จสมบูรณเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2490 จึงถือเปนวันสถาปนาบริษัทเทเวศฯ

ดวยทุนจดทะเบยีนเริม่ตน 4 ลานบาท จาํนวน 4 หม่ืนหุน หุนละ 100 บาท เพยีงระยะเวลา 6 เดอืนแรก ผลการดาํเนินงาน

เปนท่ีนาพอใจ มผีูทาํการประกันภยั 119 ราย ทนุประกัน 4,529,800 บาท เบีย้ประกัน 71,944 บาท กําไร 3,191.37 บาท แนวโนม

กิจการเปนไปดวยดี จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดหาสถานท่ีทําการใหมเพ่ือแยกตัวเอง จากอาคารสํานักงานทรัพยสินฯ

บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งแรก ป 2510 จาก 4 ลานบาท เปน 10 ลานบาท และในป 2514 

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 จาก 10 ลานบาทเปน 20 ลานบาท

เร่ิมดําเนินการ
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2489

2521

2510

2490 2515

2523

เริ่มประกอบธุรกิจประกันภัย
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490
จึงถือเปนวันสถาปนาบริษัทเทเวศฯ
ดวยทุนจดทะเบยีน เริม่ตน 4 ลานบาท
จํานวน 4 หมื่นหุน หุนละ 100 บาท

2518

จัดหาสถานที่ทําการใหม
เพื่อแยกตัวเองจากอาคารสํานักงานทรัพยสินฯ
จึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 10 ลานบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2
จาก 10 ลานบาท เปน 20 ลานบาท เปดฝายรับประกันภัย

ทางทะเลและขนสง

เปดฝายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ถือเปนปที่ 26 จากจุดเริ่มตนที่อาศัยอาคารสํานักงานทรัพยสินฯ
ทํางานตามหองตาง ๆ แตการขยายตัวทางธุรกิจเปนไปดวยดี
ความจําเปนที่จะตองหาสถานที่ทํางานใหมใหเหมาะสมกับ
ดุลยภาพของธุรกิจ สนองนโยบายของสํานักงานทรัพยสินฯ
ท่ีจะตองสรางท่ีทํางานใหมดวยทุนทรัพยของเทเวศ บริษัทฯ
จงึสรางอาคารเปนของตนเองอยูตดิกับสโมสรสาํนักงานทรพัยสนิฯ
(สมัยนั้น) และจายคาเชาใหสํานักงานทรัพยสินฯ เหมือนเชน
ผูเชาทั่วไป

บริษัทฯ รับประกันภัย
อุบัติเหตุนักมวย 3 เวที คือ
สนามมวยราชดําเนิน สนาม
มวยลมุพิน ีสนามมวย ชอง 7 สี
จึงเปน บริษัทประกันภัยที่รับ
ประกันภัยนกัมวยแหงแรกและ
มแีชมปโลกเขาทราย แกแลค็ซี ่
และชาตชิาย เชีย่วนอยมาเย่ียม
ที่เทเวศฯ

สํานักงานทรัพยสินฯ ประชุมจัดตั้ง
บริษัท เทเวศ ประกันภัย เพื่อรองรับความเสียหาย
และสูญเสียจากอัคคีภัยและวินาศภัยตอทรัพยสิน
สิ่งปลูกสรางจากสงครามโลกครั้งที่ 2

2514
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2532

2533

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใชท่ีทําการแหงใหม เปนการประชุมครั้งแรก เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2531 พรอมดวยนโยบาย หลักการ
และอุดมการณท่ีวา คุมภัยดวยหลักฐาน บริการดวยไมตรี อุดมการณ 4 คือ บริการนํา ความเปนธรรมเลิศ  รับผิดชอบตอ
สังคม ระดมความคิดสรางสรรค เทเวศฯ จึงเติบโตกาวหนา มั่นคง แข็งแกรง อาคารเทเวศฯ 1 จึงเปนอาคารท่ีสรางแบรนด 
สัญลักษณการติดตอลูกคาตางประเทศ ผูใชบริการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวของอื่น มีบริษัทตางประเทศ คือ ฮีทฮิวดิก แลงเวล หรือ Aon
นายหนาประกันภัยยักษใหญ (ปจจุบัน) มาอยูรวมกับ เทเวศฯ ชั้น 4 

ป 2531 เทเวศฯ ไดรับจัดอันดับอยูในกลุมบริษัทประกันภัยชั้นนําดานการประกันภัยกอสราง กลุมปโตรเคมี กลุมสถาบันการเงิน
และบริษัทชั้นนํา รวมท้ังไดรับประกันภัยกับโครงการเงินกู เพ่ือการเคหะ - กองทัพบก (จนถึงปจจุบัน) เมื่อยายมาอยูอาคารใหม
ทีม่เีอกลกัษณเฉพาะสวยงาม เปนสญัลกัษณความมัน่คงมัน่ใจแกลกูคา บรษัิท เทเวศประกันภยั จงึเขาประมูลการรับประกันภยั
ขนสงเครือ่งบนิรบ F-16 จาํนวน 12 เครือ่ง ของกองทัพอากาศ ประมูลแขงกับบรษัิทประกนัภยัชัน้นาํอีก 3 บรษัิทถงึ 2 ครัง้
ถือเปนประวัตศิาสตรของธุรกจิประกันภยัและเปนเกียรติประวัตสิงูสดุทีเ่ทเวศฯ ชนะการประมูลงานรบัประกนัภัยครัง้น้ีและไดรบั
การประกันขนสงเครื่องบินลําเลียง C-130 อีก 2 เครื่อง และเครื่องบิน BOEING 737/737-3Z6 เครื่องบินพระท่ีน่ังของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศ ขณะนั้น) สงผลใหบริษัทฯ เติบโตอยางกาวกระโดด

ตึกไทยนิยม – ผานฟา เปนตึก 5 ชั้น ลักษณะมุมแหลมโดดเดนอยูเชิงสะพานผานฟา ประจันหนากับปอมมหากาฬและ
ภูเขาทองมีถนนลอมรอบ 9 แยก คือ พระสุเมรุ ปรินายก ราชดําเนินนอก นครสวรรค หลานหลวง ดํารงรักษ บริพัตร มหาชัย 
ราชดําเนินกลาง ตึกไทยนิยม จุดประสงคเพ่ือใชเปนที่ทําการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดวยคากอสราง
1 ลานบาท โดยบริษัท คริสเตียนนีแอนดนีลสัน เปนผูรับกอสรางจัดเปนอาคารโอโถง สงางาม ดวยบันไดเวียน และโดม
ท่ีสวยสงา แตเปาหมายเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลขณะนั้น ตึกท่ีจะใชเปนท่ีทําการสํานักงานทรัพยสินฯ จึงถูกเปลี่ยน
เปนท่ีทํางานของ สํานักงาน บริษัท ไทยนิยม ผานฟา จํากัด ดําเนินธุรกิจลดคาครองชีพชวยเหลือราษฎร จึงมีชื่อวา
“ตึกไทยนิยม – ผานฟา” แตพบวิกฤต บริษัท ไทยนิยมฯ ตองเลิกกิจการ เปนชวงระยะเวลาเดียวกับท่ีเทเวศฯ จัดหาสถานที่
ทําการ ดวยนโยบายของสํานักงานทรัพยสินฯ ตองการใหบริษัทเทเวศฯ ชวยชําระคาเชาและคาทาสีของตึกไทยนิยม ผานฟา
เมื่อครั้งฉลองกรุงรัตนโกสินทรครั้งแรก ที่ติดคางมานาน เทเวศฯ จึงรับตึกไทยนิยม - ผานฟา เปนท่ีทํางานใหม โดยจาย
คาสิทธิประโยชน 5.7 ลานบาท เทเวศฯ ไดปรับปรุงอาคารดังกลาว เพื่อเตรียมขยายงานที่จะเปดประกันภัยรถยนต เปลี่ยนชื่อ
เปน “อาคารเทเวศประกันภัย” จึงเปนอาคารสํานักงานท่ีสวยงามสงา พรอมโฆษณาชื่อบริษัทเทเวศฯ ดวยการตกแตง
ไฟราวสวางไสวในวาระสําคัญ เทเวศฯ จึงปรากฏตัวสูสาธารณชนผานทางสื่อมวลชนจากไฟที่ประดับตัวอาคาร 1 ดวยภูระยา
สวยงาม และยายเขาอยูบานหลงัใหมในวันนมิติมงคล คอื วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2530 กอนวนัท่ี 5 ธันวาคม 2530 รฐับาล
มกีจิกรรมรฐัพิธีเฉลมิฉลองเน่ืองในวโรกาสวันคลายวนัพระราชสมภพ ครบ 60 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลท่ี 9

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

นโยบายของสาํนักงานทรพัยสนิฯ ตองการขยายธุรกิจ
ใหเปนธุรกิจประกันภัยชั้นนําที่จะเขาแขงประมูลงาน
รับประกันภัย จึงไดนําหุนบางสวนจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

2530

2531
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วันที่ 26 เมษายน บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไดรับพระราชทานตราต้ังพระครุฑพาห มีการเปลี่ยน
ภาพลกัษณองคกร (Re-Branding) โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือกาํหนด
คณุลกัษณะของภาพลกัษณองคกรใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับกลยุทธแนวทางใหม ดวยคณุลกัษณะ (Brand Attributes)
4 ประการ คอื Customer Centric ลกูคาคอืหัวใจ, Dignified
คงไวเกยีรตภิมิู, Masterly รอบรูเชีย่วชาญ และ Assuring
สบืสานความเชือ่ม่ัน ซึง่จะไดรบัการปลกูฝงและหลอหลอม
ใหพนักงานทุกคนภายในองคกรมีจิตสํานึกและพรอมที่จะให
บริการเพ่ือบรรลุถึง “พันธะสัญญา” (Brand Promise) ของ
บรษิทัฯ ทีกํ่าหนดไววา Pride in Protection “เทเวศประกันภยั
คุมครองเคียงขางคุณ”

ไดรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2000
จากสถาบัน RWTU  

เพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้ที ่4 จาก 40 ลานบาท เปน 120 ลานบาท มเีรือ่งทีส่าํคัญ และสลบัซบัซอน คอื กรณีสญัญาประกันภัยทางทะเล
และขนสง เทเวศฯ ปฏิเสธการชดใชคาเสียหายของเรือสินคาท่ีสูญหาย มีคําพิพากษาศาลฎีกายกฟองโจทก ซึ่งเทเวศฯ ในฐานะจําเลย
เปนผูชนะคด ีเทเวศฯ ยดึหลกัความซือ่สตัยสจุรติ ถูกตอง ชอบธรรม ปฏบิตัติามสญัญาและขอกฎหมาย จงึไดรบัการสนบัสนุนและเชือ่ถอื
จากบริษัทรวมรับประกันภัยตางประเทศ 

2534

2538

2537 2539

2547

แปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน นําระบบคุณภาพมาตรฐาน
(9001 : 2000) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม

2540

2542

จัดตั้งเทเวศประกันภัย อาคาร 2
เพื่อขยายงานของฝายสินไหมรถยนต

                     เปนปที่เฉลิมฉลองในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
แหงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 เทเวศประกันภัย มีสวนรวมสรางเรือพระที่นั่ง
ทําพิธีนอมเกลานอมกระหมอมถวาย “เรอืพระท่ีน่ังนารายณทรงสบุรรณ
รัชกาล ที่ 9” ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3
อีก 20 ลานบาท เปน 40 ลานบาท
เพื่อรองรับการขยายงานดานรับประกันภัย
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2548

2556
2550

2549

2554

2557

บริษัทฯ ขอเพิกถอนหุ นท่ีอยู ในตลาดหลักทรัพย
เพราะไมมีความเคลื่อนไหว ผูลงทุนถือเปนหุนมรดก
จึงไมมีการซื้อ - ขาย ไมตรงตามเจตนารมณของ
ตลาดหลักทรัพย เทเวศฯ จึงตองเตรียมพรอมที่จะ
ออกจากตลาดหลักทรัพยเพ่ือประกาศตอสังคม
อยางภาคภูมวิา เทเวศประกันภัยเปนของสาํนักงาน
ทรัพยสินพระมหากษัตริย มติที่ประชุมผูถือหุน
วันท่ี 18 ธันวาคม 2549 มมีติอนมุติัเพิกถอนหุนเทเวศฯ
ออกจากตลาดหลักทรัพย

2555

สํานักงานทรัพยสินฯ
เริ่มซื้อหุนคืนจากผูถือหุนอื่น (tender offer)
เพื่อออกจากหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย (Voluntary Delisting)

ไดรับอนุมัติเพิกถอน
จากตลาดหลักทรัพย 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551

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

เปนปทีบ่รษิทัฯ เผชญิกับความทาทายของการชะลอตวัทางเศรษฐกจิท้ังภายในและภายนอก
การเมอืงภายในยังไมยุต ิความไมแนนอนนโยบายการเงนิและการคลงัของสหรฐั แตบรษิทัฯ
เตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยเหมาะสมกับภาวการณ อาทิ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ ปรับนโยบายการตลาดเชิงรุก มุงเนนเปาหมาย
ที่เติบโตและยั่งยืน

เพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้ที ่5 จาก 120 ลานบาท เปน 300 ลานบาท
ภัยพิบัติของประเทศญี่ปุน วิกฤตทางการเงนิยโุรป มผีลกระทบตอธรุกจิ
ประกันวินาศภัย บริษัทฯ มีกําไรจากการรับประกันภัยลดลงและมีผล
ขาดทุน 224 ลานบาท

เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ
ตอเน่ืองจากการสิน้สดุมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
ทั้งนโยบายดานการเกษตร
และสินคาอุปโภค บริโภค
สําหรับ เทเวศฯ ไดเตรียม
พรอมจากป 2555-2556
ทําใหการดําเนินงานในป 2557
ประสบความสําเร็จมีการเปด
สาขาเพิ่ม  4 สาขา เพื่อขยาย
การรองรับงานรายยอยที่เพิ่มขึ้น

เปลี่ยนตราสัญลักษณโลโก 
จากเดิมรูป “เทวดารดนํ้าดับไฟ”
เปนตัวอักษรคําวา “เทเวศ”
เพื่อใหสอดคลองกับการสื่อสารยุคใหม
เขาถึงลูกคารายยอยไดชัดเจน

2551
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เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวไมดีนัก ผลกระทบจากสงครามการคา
ภาคการผลิตและการทองเที่ยวหดตัวแตภาครัฐไดออกมาตรการ
ขับเคลื่อนสงผลดีตอธุรกิจภาคเอกชนและการบริโภคภายในประเทศ
ดีขึ้น ทําใหธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตดวยปจจัยสนับสนุนดานบวก

จากผลกระทบปกอนๆ ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สงผลอยางตอเน่ือง
กับธุรกิจประกันภัยป 2564 ทําใหบริษัท
ประกันภัยหลายแหงประสบปญหา
สาํหรบัเทเวศฯ ไดจดัการบรหิารความเสีย่ง
อยางมีประสทิธภาพ ทําใหการดาํเนนิงาน
เรือ่งความเสีย่งสวนนีเ้ปนไปดวยด ีรวมท้ัง
ไดเขารวมกบัโครงการภาครฐัเพือ่บรรเทา
ผลกระทบตอผูเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภยัท่ีถูกเพกิถอนใบอนญุาตประกอบ
ธรุกจิประกันวนิาศภยั ผลการดาํเนินงาน
บรษัิทฯ มีเบีย้ประกนัภยัรบั 5,260 ลานบาท
กําไรสุทธิ 402 ลานบาท

2559

2563

2561

2560

2562

2564

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศปรับตัวดีขึ้นกวา ป 2559 ธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตเพ่ิมขึ้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 260 ลานบาท
สงูขึน้จากป 2559 ถึง 31% โดยเบีย้ประกันภยัรบัเติบโต 1% มรีะดับเงนิกองทนุทีเ่พียงพอดวยอตัราสวนความเพียงพอของเงนิกองทนุ
(Capital Adequacy Ratio : CAR) สะทอนถึงพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรงของบริษัทฯ และไดรับรางวัลการใชระบบสินไหมอัตโนมัติดีเดน
ประจําป 2559 (e-Claim Awards 2016) จากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทฯ ไดเขา
เปนแนวรวมตอตานคอรรปัชัน่ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เพ่ือความ
มัน่ใจไดวา การดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ เปนไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีด่มีจีรรยาบรรณท่ีจะปฏบิตัติอลกูคา คูคา ผูมสีวนได
สวนเสีย และผูที่เกี่ยวของดวยความเปนธรรม

แมจะมีภัยพิบัติธรรมชาติ แตยอดขายรถยนตนั่งสวนบุคคล
เพิ่มในอัตรากาวกระโดด สงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัย
เติบโตอยางตอเน่ือง บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยรับ
4,626 ลานบาท กําไรสุทธิ 257 ลานบาท

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบ
โดยตรงตอธุรกจิทกุภาคสวน สาํหรบัธุรกจิประกันภยัไดรบัผลกระทบบาง
แตมีผลไดจากความเส่ียงในการรับประกันโควิด-19 และการประกัน
สุขภาพอื่น เทเวศฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 5,445 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 10 %
กําไรสุทธิ 383 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54% 

ธุรกิจประกันวินาศภัย
แขงขันอยางรุนแรง 
บริษัทฯ ตองปรับกลยุทธ
ของตนเองใหเกิดความมั่นคง
ความเชื่อถือและไววางใจ
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1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 49,341,264 

 2. ผูถือหุนอื่น ๆ 658,736

98.68

1.32

   ยอดรวมทุนจดทะเบียน 50,000,000 100.00

ช่ือ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

        ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญ 50 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยมี

โครงสรางผูถือหุน เปนดังนี้.-
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พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พันโท สมชาย กาญจนมณี 
รองประธานกรรมการ

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2562
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

การศึกษา

• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
• เลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
• ประธานขาราชบริพารในพระองค 
• ผูอํานวยการทรัพยสินสวนพระองค / ผูจัดการทรัพยสินสวนพระองค 
  สํานักงานทรัพยสินสวนพระองค
• ผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั�งยืน
  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม
  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
• ราชเลขานุการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สํานักพระราชวัง 
• ประธานกรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

2562 - 2563

การศึกษา

• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• 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
• รองเลขาธิการพระราชวัง ฝายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ สํานักพระราชวัง
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
 
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะกรรมการบริษัทฯ
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พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
รองประธานกรรมการ

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต 
กรรมการ

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2563
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

การศึกษา

• รองเลขาธิการพระราชวังฝายท่ีประทับ สํานักพระราชวัง
• รองผูอํานวยการอาวุโสทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการและกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางยั�งยืน
  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม 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
• ผูอํานวยการสํานักงานพระคลังขางท่ี สํานักพระราชวัง
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
 
• Master of Public Administration, Western Kentucky University, USA
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564

ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

2562 - 2563

การศึกษา

• กรรมการ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ มูลนิธิภูบดินทร ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ มูลนิธิราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
  ในพระบรมราชูปถัมภ
• 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
• ผูชวยราชเลขานุการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
• รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค 
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง
• กรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการและเลขานุการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ

• ปริญญาตรี (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ 
กรรมการ

พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ 
กรรมการ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพ่ือสังคม

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2563

ต้ังแต 2562
ต้ังแต 2561

ต้ังแต 2560

2562 - 2563

การศึกษา

• กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• ผูบัญชาการ สํานักงานฝายเสนาธิการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค
• ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน
• 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
• กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
• กรรมการ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
• รองผูบัญชาการ หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค 
• รักษาราชการผูบัญชาการ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค 
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ

• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564

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

การศึกษา

• กรรมการและเลขาธิการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด
• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด 
• กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
• กรรมการ บริษัท เอเพ็กซเซลา จํากัด
• รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
• อธิบดี กรมราชทัณฑ
• อธิบดี กรมคุมประพฤติ
• อธิบดี กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
• รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

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

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ 
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564
ต้ังแต 2563

ต้ังแต 2562
2562 - 2563
2562 - 2563
2561 - 2563
2561 - 2562
2558 - 2562
2558 - 2562
2557 - 2562
2560 - 2561
2557 - 2561

2559 - 2560
2558

2543
2541

การศึกษา

• รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย
• รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
• รองผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการ โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี ดวยหัวใจ
• สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
• ผูบัญชาการทหารบก
• ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
• ท่ีปรึกษา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)
• ผูชวยผูบัญชาการทหารบก
• กรรมการอิสระ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท บางจาก คอรปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)
• แมทัพภาคท่ี 1
• ท่ีปรึกษา คณะทํางานประสานและติดตามการดําเนินการปองกันแกไขปญหา
  การจัดระเบียบสังคม และชายหาดในเขตเมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรี 
• กรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด

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

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2553 - 2562
2546 - 2561
2549 - 2558

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

• Director Certification Program 
• Role of the Compensation Committee
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นายศักด์ิ เอ้ือชูเกียรติ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ 
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม

 

 

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2537 - 2545
2529 - 2535
2538 - 2546

ปฏิบัติหน�าที่วุฒิสภา
2545

2544
2543

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• 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� 

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

• ประกาศน�ยบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุนท่ี 3

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2550 - 2555

2553 - 2555

2548 - 2550
2546 - 2547
2543 - 2546

2518 - 2542

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

• Director Accreditation Program
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นายวีระศักด์ิ โตกะคุณะ 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ 
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร 
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพ่ือสังคม

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2546 - 2547
2537 - 2542
2528 - 2542

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

• หัวหนาฝายสงเสริมธุรกิจ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
• กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

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

• Director Certification Program

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2545
2548 - 2552

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
• รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน)

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

• Director Certification Program
• Director Accreditation Program
  

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

2542 - กรกฎาคม 2562

2517 - 2541

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• งานบัญชีมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
  พระบรมราชิน�นาถ
• งานตรวจสอบภายใน ธนาคารเอเชีย

• ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• Director Certification Program
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นายยศกร ตระการวัฒนกุล
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม

นางสาวภัทรวรรณ ทองสอาด
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน 
กรรมการ

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2565

2562 - 2564

2558 - 2561

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

การศึกษา

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

• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ตําแหน�งงานอื่น / ประสบการณ�ทํางาน

ต้ังแต 2564

ต้ังแต กรกฎาคม 2556
ต้ังแต 2555

การศึกษา

การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• คณะทํางานบริหารความเส่ียงภายในองคกร
  หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
• กรรมการผูจัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

• 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 
         

• Director Certification Program
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นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์  
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจประกันภัย 1

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวดวงรัตน์  ชินวรรโณ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายธุรกิจประกันภัย 2 

หน่วยงานข้ึนตรงกรรมการผู้จัดการ
นางณิชาภัทร ภวลักษณาวัติ 
นางนวรัตน ทีฆเสน�ย
นายนพดล จ.จิตตเจริญชัย

นายศักด์ิชาย ศักดารัตน
นางสาวภัทรวรรณ ทองสอาด  

ผูอํานวยการ สํานักตรวจสอบ
ผูอํานวยการ ฝายการบุคคล
ผูอํานวยการ สํานักบริหารความเส่ียงและสถิติประกันภัย 
และรักษาการ ผูอํานวยการ สํานักกํากับดูแล
ผูอํานวยการ ฝายธุรการ
เจาหนาท่ีอาวุโส สํานักบริหารงานกรรมการและส่ือสารองคกร

สายธุรกิจประกันภัย 2
นายพงศธร ธนานุรักษวงศ 
นายอุเทน ศรีใส

ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจรายยอยและบริการลูกคา
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจรายยอยและบริการลูกคา

สายธุรกิจประกันภัย 1
นายสุรเชษฐ แกวบุญเรือง   

นางสาวสุธินันท จุลเจิม
นางทัศน�ย สุวรรณรัตน 
นางสาวเอมอร ธัญญเจริญ

ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร 
และรักษาการ ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจโครงการพิเศษ       
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจองคกร
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจโครงการพิเศษ

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
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นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์  
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจประกันภัย 4

นายสมบัติ  ตันจาตุรนต์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายธุรกิจประกันภัย 3 

นายอาจหาญ จารุวัฒนประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายรับประกันภัย

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

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

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

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

ผูอํานวยการ ประจําสายธุรกิจประกันภัย 4 
ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน  
รองผูอํานวยการ ฝายธุรกิจสถาบันการเงิน

 

 

 

นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประกันภัย 4
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นางสาวฉันทัส ตงเจริญ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสารสนเทศ

นายมงคล  สนองศรียุคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายการเงิน

นายอริยะ  จักรานุรักษ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายสินไหมทดแทน 

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

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

สายสารสนเทศ
นายชานนท เทพไทย
นายสุรสีห พันเทียน
นางสาวทิพยวารี พูลประดิษฐ   

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รองผูอํานวยการ ฝายเทคโนโลยี
รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

สายการเงิน
นายมงคล สนองศรียุคล

นางฤมลรัตน พุทธิชัยศิริ
นางสาวณัฎฐณิชา อัศวนนท

รักษาการ ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน 
และรักษาการ ผูอํานวยการ สํานักลงทุน
รองผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการ ฝายบริหารจัดการเบ้ียประกันภัย
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รายงานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพ่ือสังคม
        บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริหารจัดการโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในท่ีดีมาโดยตลอด

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

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

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

การสรรหากรรมการ ทําหน�าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน�งกรรมการและกรรมการผู�จัดการ โดยเปลี่ยนชื่อ

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

ค�าตอบแทน ทําหน�าท่ีคณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม อีกหน�าท่ีหนึ�ง รับผิดชอบกําหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ติดตามความ

คืบหน�ารวมท้ังประเมินผลสําเร็จของโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมขององค�กร (Corporate Social Responsibility-CSR) ป� 2562

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

        ป� 2564 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค�าตอบแทน และกจิกรรมเพ่ือสงัคม มีการประชุม 6 ครัง้ พจิารณาเรือ่งต�างๆ ตามขอบเขต

ความรับผิดชอบ ครอบคลุมบทบาทหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมาย และนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม

สามัญผู�ถือหุ�น ได�แก� 

   การสรรหากรรมการ

        1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีมีรายช่ือครบกําหนดออกตามวาระในปี 2564
                   คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม ได�เสนอให�กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ

           ในป� 2564 จํานวน 5 คน กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�อไป มีรายชื่อดังน�้

                   1. พันโท สมชาย กาญจนมณ�               2. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย�ถนอม

                   3. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต            4. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ

                   5. พันตํารวจเอก ณรัชต� เศวตนันทน� 

        2. พิจารณาสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ทดแทน นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์  
                   คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

           เพ่ือดาํรงตําแหน�ง กรรมการผู�จดัการ ทดแทน นายชาตชิาย ชินเวชกจิวานชิย� ท่ีจะครบเกษียณอายุ วนัท่ี 12 เมษายน 2565

           มมีตเิสนอ นางเอมอร จริเสาวภาคย� ผู�ช�วยกรรมการผู�จดัการ สายธรุกจิประกนัภยั 4 เป�น กรรมการผู�จดัการ เสนอคณะกรรมการ

           บริษัทฯ พิจารณา

                   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติเพิ�มตําแหน�ง รองกรรมการ

           ผู�จัดการ และแต�งตั้ง นางเอมอร จิรเสาวภาคย� ดํารงตําแหน�ง รองกรรมการผู�จัดการ มีผลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

           เพ่ือเตรียมความพร�อมดํารงตําแหน�งกรรมการผู�จัดการ ต�อไป
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        3. พิจารณาขยายเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ
                 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม พิจารณาเสนอ ขยายเวลาการดํารงตําแหน�ง

           กรรมการผู�จัดการ 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 กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม ได�ทบทวนโครงสร�างและผู �ดํารงตําแหน�งใน

           คณะกรรมการชุดย�อยท้ัง 3 คณะ ได�แก� คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา กําหนด

           ค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม ตามนโยบายและแนวทางท่ีกําหนดไว� โดยเสนอให�ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

           คงโครงสร�างคณะกรรมการชุดย�อยทั้ง 3 คณะไว�ตามเดิม 

                 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค�าตอบแทน และกจิกรรมเพ่ือสงัคม เสนอ

   การกําหนดค่าตอบแทน
                 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค�าตอบแทน และกจิกรรมเพ่ือสงัคม ได�พิจารณาความเหมาะสมขอบเขตหน�าท่ีความรบัผดิชอบ

           และผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ แล�ว จงึเสนอจ�ายเงนิรางวลัประจาํป�จากผลประกอบการ ป� 2563 ซึ�งท่ีประชุมสามญัผู�ถอืหุ�น

           ประจําป� 2564 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติจ�ายเงินรางวัลประจําป� ให�กรรมการได�รับคนละ 350,000 บาท

           ประธานกรรมการได�รบั 1.5 เท�าของกรรมการ ในส�วนของค�าตอบแทนรายเดอืนหรอืรายครัง้ เป�นไปตามเกณฑ�เดมิท่ีได�รบัอนมัุติ

           จากที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  

   กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
                 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ก�อตั้งข้ึนโดยได�รับนโยบายดําเนินกิจการด�วยจิตสาธารณะ เจตจํานงแน�วแน�

           สร�างสรรค�ประโยชน�ให�สงัคมอย�างแท�จรงิ มีโครงการและกจิกรรมความรบัผดิชอบต�อสงัคมขององค�กรร�วมกบัภาครฐั ภาคเอกชน 

           มูลนิธิ โรงเรียน สังคมและชุมชน อย�างต�อเน��อง ภายใต�การกํากับดูแลของ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และ

           กจิกรรมเพ่ือสงัคม กาํหนดนโยบายความรบัผดิชอบต�อสงัคมขององค�กร (Corporate Social Responsibility-CSR) สอดคล�องกบั

           นโยบายหลกัของบรษัิทฯ มุ�งให�เกดิการพัฒนาท่ียั�งยืนและมีความสมดลุ (Sustainable & Balancing Development) ให�ความ

           สําคัญต�อการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกท่ีดี มีวินัยและมีความรู� พัฒนาสิ�งแวดล�อมเพ่ือให�ผู�อยู�อาศัย

           มีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความคิดรเิริ�ม มีต�นแบบเรยีบง�าย นาํวิธีการทางธรรมชาตมิาปรบัใช� ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของชุมชน

           โดยบริษัทฯ มุ�งเน�นการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม บริเวณถนนราชดําเนินและเกาะรัตนโกสินทร� ชุมชนในพ้ืนท่ีใกล�เคียงท่ีต้ัง

           สาํนกังานใหญ�ของบรษัิทฯ และพ้ืนท่ีชมุชนเขตพระนคร ตามแนวทางการดําเนนิงาน 3 กลุ�มหลกั คือ (1) จติอาสา (2) สงัคม

           และชุมชน (3) การศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน

27บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2564



•  ครั้งท่ี 1 กิจกรรมเช็ดถูทําความสะอาด บริเวณโดยรอบ
   พระอุโบสถ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

•  ครั้งที่ 2 กิจกรรมทําความสะอาดเก็บขยะ ทาสีรั้วเหล็ก
   แนวคลองวัดปรินายก 

•  ครั้งท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาลานพระปฐมบรมราชานุสรณ� 
   รัชกาลท่ี 1 สะพานพระพุทธยอดฟ�า เน� �องในโอกาส
   วันจักรี 

•  ครั้งที่ 4 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตรอกสาเก 

ด้านจิตอาสา

           บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนินกิจกรรม “จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร�วมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน�” โดย

ส�งเสรมิและสนบัสนนุให�บุคลากรมีส�วนร�วมในการทําประโยชน�เพ่ือชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล�อม สร�างจติสาํนกึความเสยีสละ มีจติสาธารณะ

และมุ�งมั�นที่จะทําความดีเพื่อส�วนรวม ป� 2564 บริษัทเทเวศประกันภัย ดําเนินกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 6 ครั้ง ดังน�้

กิจกรรม "จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์"
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        การบริจาคโลหิต เป�นอีกหนึ�งโครงการด�านจิตอาสาของ
เทเวศประกนัภยั เริ�มดําเนนิการตัง้แต�ป� 2550 - 2564 เป�นเวลา
ต�อเน��อง 15 ป� ท่ีพนกังานเทเวศประกนัภัย ร�วมใจบรจิาคโลหิตให�
สภากาชาดไทย เป�นประจาํทุก 3 เดอืน มีพนกังานร�วมบรจิาคโลหิต
มากกว�า 3,000 กาํลงังาน โดยบรจิาคโลหิต มากกว�า 1 ล�านซีซี
และมีพนักงานร�วมลงช่ือเป�นผู�บริจาคเซลล�ต�นกําเนิดเม็ดโลหิต
(Stem Cell) และบริจาคพลาสมา (Single Donor Plasma)
อีกด�วย

•  ครั้งที่ 5 กิจกรรมพัฒนาซอยราชดําเนินกลาง 

•  ครั้งที่ 6 กิจกรรมพัฒนาวัดตรีทศเทพวรวิหาร

   และโรงเรียนวัดตรีทศเทพ 

กิจกรรม "จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบําเพ็ญสาธารณประโยชน์" (ต่อ)
 

กิจกรรม “จิตอาสา ขอเป็นผู้ให้”
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        ใช�จุลินทรีย�ออแกนิคคัดสายพันธุ �พิเศษ Herobiotech
ฉ�ดพ�นบริเวณบ�อรองรับนํ้าท้ิงของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหารคลองหลอดราชบพิธ และคลองโอ�งอ�าง เพ่ือปรับ
สภาพนํ้าท่ีเน�าเสียให�มีคุณภาพดีข้ึน ช�วยกําจัดหรือลดกลิ�นเหม็น
รวมทั้งลดสัตว�หรือแมลงที่เป�นพาหะนําโรคต�าง ๆ

กิจกรรม “น้ําใสด้วยจุลินทรีย์”  

กิจกรรม “ส่งเสริมความปลอดภัย”  

   โครงการ "ส่งเสริมการรักษ์ส่ิงแวดล้อม"

   โครงการ “ส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และการพัฒนาท่ีย่ังยืนในเขตพระนคร”  

        เทเวศประกันภัยเล็งเห็นความสําคัญของความยั�งยืนทางธุรกิจท่ีต�องเติบโตควบคู�กับการดูแลสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ตั้งสํานักงานของบริษัทฯ อาทิ การส�งเสริมและสนับสนุนด�านการศึกษา สิ�งแวดล�อม ความปลอดภัย สุขอนามัยท่ีดี ตลอดจนแนะนําให�

ความรู�เพ่ือสร�างอาชีพเสรมิให�ชาวชุมชน โดยมุ�งเน�นการมีส�วนร�วมของบุคลากรของบรษัิท องค�กรของรฐั หน�วยงานสาธารณสขุ และชมุชน

เพื่อสร�างความเข�มแข็งให�ชุมชนในระยะยาว โดยมีโครงการ กิจกรรม ดังน�้

        เทเวศประกนัภยั ตระหนกัถึงความสาํคัญของการรกัษาสิ�งแวดล�อม โดยเฉพาะเขตพระนคร ซึ�งเป�นเขตอนรุกัษ�เมืองเก�า และเป�น

แหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�ศิลปวัฒนธรรม จงึเป�นแกนหลกัในการสนบัสนนุหน�วยงานราชการในพ้ืนท่ี ภาครฐั องค�กรเอกชน คนใน

ชุมชน ช�วยกันดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม การแก�ป�ญหานํ้าเน�าเสียในชุมชน และพื้นที่สาธารณะ โดยดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ดังน�้ 

ด้านสังคมและชุมชน

ดําเนินโครงการผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ดังน�้

        เทเวศประกันภัย ให�การสนับสนุนหน�วยงานราชการ เช�น สํานักงานเขตพระนคร สถาน�ตํารวจ โรงเรียน และชุมชนในเขตพระนคร

ในการจัดหาอุปกรณ�ส�งเสริมความปลอดภัย ได�แก� เสื้อจราจรสะท�อนแสง เสื้อกันฝนสะท�อนแสง หมวกนิรภัย เต็นท�สนาม ฯลฯ เพ่ือให�

เจ�าหน�าที่ใช�ขณะปฏิบัติงานภาคสนาม และให�ประชาชนสวมใส�เพื่อความปลอดภัย
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        เทเวศประกันภัย มอบกรมธรรม�ประกันภัยคุ�มครองโรค
Covid-19 (Covid-19 Extra) เพ่ือคุ�มครองเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน
เขตพระนครท่ีปฏิบัติหน�าท่ีป �องกันและควบคุมการระบาด
ของโรค Covid-19 และ ร�วมบริจาคเงิน สนับสนุนการจัดสรร
วัคซีน “ซิโนฟาร�ม” ป�องกันโรค Covid-19 ให�กับประชาชน
ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

        จัดกจิกรรม “ส�งเสรมิอาชีพ ร�วมใจทํา เราทําได�” ฝ�กสอน
อาชีพ ให�กบัชาวชุมชนในเขตพระนคร และสนบัสนนุ ให�ชาวชุมชน
วางจาํหน�ายผลติภณัฑ� ณ สาํนกังานของบรษัิทฯ รวมถงึสนบัสนนุ
ผลิตภัณฑ�ของชุมชน เพ่ือเป�นของขวัญและของท่ีระลึกให�แก�ผู�มี
อุปการคุณในโอกาสต�าง ๆ

        เทเวศประกันภัย สนับสนุนถุงยังชีพ นํ้าด่ืม
บรรจุขวดชุดป�องกันสารคัดหลั�ง (ชุด CPE Grown)
และอุปกรณ�เครือ่งใช�ต�าง ๆ ท่ีจาํเป�นในการดาํรงชีวติ
ให�แก� ศูนย�อํานวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน
โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย�พักคอยเพ่ือการ
ส�งต�อ และศนูย�บรกิารฉ�ดวคัซีน เพ่ือสนบัสนนุภารกจิ
จิตอาสาและแจกจ�ายช�วยเหลือประชาชนท่ีได�รับผล
กระทบจากสถานการณ�การระบาดของโรค Covid-19
และสถานการณ�ภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ต�าง ๆ   

กิจกรรม “เทเวศประกันภัย ส่งความห่วงใยให้ประชาชน”

กิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพ ร่วมใจทํา เราทําได้”
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        บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร� ท่ีครบอายุการ

ใช�งานเพ่ือใช�สาํหรบัเป�นสือ่ประกอบการเรยีนการสอน

ให�แก� โรงเรียนในเขตพระนคร

        เทเวศประกันภัย สนับสนุนการจัดกิจกรรม

วันเด็ก โดยสนับสนุนของขวัญให�แก�โรงเรียน และ

ชมุชนต�าง ๆ ในเขตพระนคร

ด้านการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน
        เด็กและเยาวชน คือกําลังสําคัญในการนําความรู � ความสามารถไปสร�างประโยชน�ต�อประเทศชาติให�พัฒนาอย�างยั�งยืน

เทเวศประกันภัย จึงดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมความพร�อม และเสริมศักยภาพให�เด็กและเยาวชน

ในกลุ�มเดก็ปฐมวยัของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร รวมถงึเยาวชนในชุมชนเขตพระนคร ท้ังด�านการศกึษา ด�านการพัฒนาพฤตกิรรม

เป�นเยาวชนท่ีมีคุณธรรม ด�านการกีฬา และการสร�างจิตสํานึกการเป�นเยาวชนจิตอาสา เพ่ือร�วมเป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน

การสร�างสิ�งแวดล�อมที่ดีในชุมชนที่ตนอยู�อาศัย

        เทเวศประกันภัย ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเริ �มจากกลุ�มเยาวชนในเขตพระนคร ด�วยการพัฒนา

“ผู�นําเยาวชนจิตอาสา” ป�จจุบันมีกลุ�มเยาวชนท่ีร�วมกิจกรรมจํานวน 8 กลุ�ม คือ (1) กลุ�มเยาวชนผึ้งงาน (2) กลุ�มพลังมดอาสา

(3) กลุ�มเยาวชนฟุตซอล-เฟ��องทอง (4) กลุ�มทานตะวันอาสา (5) กลุ�มเยาวชนวัดใหม�อมตรส (6) กลุ�มเยาวชนตรอกบ�านพานถม

(7) กลุ�มเกสรลําพู และ (8) กลุ�มเยาวชนชุมชนวัดสามพระยา ซึ�งบริษัทฯ ได�ให�การช�วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาต�าง ๆ ในชุมชน

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

         ป� 2564 มุ�งเน�นปลกูฝ�งจติสาํนกึเยาวชน “รกัชาต ิศาสน� กษตัรยิ�” จงึได�ดาํเนนิการทําแผนจดัอบรมเชิงปฏบิตักิาร “ผู�นาํเยาวชน

จิตอาสา” และกจิกรรมศึกษาเรยีนรู�นอกสถานท่ี ให�กบัเยาวชนจติอาสาในชุมชนเขตพระนคร ตัวแทนครแูละนกัเรยีน ของโรงเรยีนในสงักดั

กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เพ่ือพัฒนาภาวะผู�นาํ การทํางานเป�นทีม และศกึษาเรยีนรู�ศาสตร�พระราชา เศรษฐกจิพอเพียง ท้ังน� ้กจิกรรม

ไม�สามารถดําเนินการได� เน��องจากผลกระทบสถานการณ�การระบาดของโรค Covid -19 

   การพัฒนาเยาวชนในชุมชนเขตพระนคร
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        การดาํเนนิงานกจิกรรมเพ่ือสงัคมขององค�กร ส�วนภมูภิาค ดําเนนิงานตามนโยบายของคณะกรรมการบรษัิทฯ ด�วยการดาํเนนิกจิกรรม
เพื่อสังคมร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ โรงเรียน ชุมชนท�องถิ�น และหน�วยงานต�าง ๆ

โครงการ CSR ด้านความปลอดภัย
        สนับสนุนอุปกรณ�ด�านความปลอดภัย เช�น
กรวยยาง กระบองไฟ เสื้อจราจรสะท �อนแสง
เสื้อกันฝนสะท�อนแสง และชุดป�องกันสารคัดหลั�ง
(ชุด CPE Grown) ให�กับหน�วยงานต�าง ๆ

โครงการ CSR พัฒนาเด็กและเยาวชน
        สนับสนุนอุปกรณ�การเรียนการสอน ให�แก� 
เด็กนักเรียนและโรงเรียน สนับสนุนของขวัญสําหรับ
กิจกรรมวันเด็ก วันครู และเสื้อกันฝนเด็ก สําหรับ
สวมใส�ป�องกันการเจ็บป�วยในช�วงฤดูฝน

กิจกรรม “รอยย้ิมเพ่ือเรา - พัฒนาบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ”
        เทเวศประกนัภยั ดาํเนนิโครงการ “รอยย้ิมเพ่ือเรา-พัฒนาบุคคลท่ีมีความต�องการพเิศษ” อย�างต�อเน��องเป�นป�ท่ี 12 เป�าหมายหลกั
เพ่ือพัฒนานักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนราชบพิธ เพ่ือให�นักเรียนห�องการศึกษาพิเศษได�รับโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง มีความพร�อมที่จะพึ�งพาตนเอง และสามารถใช�ชีวิตในสังคมร�วมกับบุคคลอื่นได�

        ป� 2564 เทเวศประกันภัย ดําเนินการพัฒนาทางด�านกายภาพให�กับนักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ โดยใช� (1) กิจกรรม
“ดนตรบํีาบัด” เพ่ือส�งเสริมพัฒนาการ ทักษะทางอารมณ� สตปิ�ญญา และการเข�าสงัคม (2) กจิกรรม “โยคะบําบดั” เพ่ือสร�างเสรมิให�เกดิ
ความแข็งแรงของกล�ามเน�้อมัดเล็ก กล�ามเน�้อมัดใหญ� (3) กิจกรรม “เสริมการเรียนรู� สู�การพัฒนา” นํานักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ
ศึกษาเรียนรู�นอกสถานท่ี โดยผ�านการลงมือปฏิบัติ และ (4) การประเมินพัฒนาการของนักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ และการจัดอบรม
ความรู�ในการดูแลเด็กท่ีมีความต�องการ ให�แก� ครูและผู�ปกครองของนักเรียนห�องการศึกษาพิเศษ เพ่ือให�ร�วมกันเสริมสร�างพัฒนาการ
ท่ีเหมาะสมให�แก�เด็ก ๆ เป�นรายบุคคล บางกิจกรรมไม�สามารถดําเนินการได� เน� �องจากผลกระทบสถานการณ�การระบาดของ

โรค Covid-19  

   กิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร ส่วนภูมิภาค ในปี 2564 
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กิจกรรมด้านการตลาดและการบริการ
เศรษฐกิจไทย และธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ปี 2564
        สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรค Covid-19 ยังคงส�งผลต�อเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต�างประเทศอย�างต�อเน��องจากป� 2563

โดยเฉพาะธุรกิจภาคการท�องเท่ียวและบริการ คาดการณ�ว�า GDP ป� 2564 จะเติบโตร�อยละ 1.2 จากการฟ��นตัวของอุปสงค�ในประเทศ

และภาคการผลิต ตามสถานการณ�การระบาดของโรค Covid-19 ท่ีมีแนวโน�มคลี่คลายลงตามลําดับ โดยการขยายตัวในเกณฑ�ดีของ

การส�งออกสินค�า และการขับเคลื่อนจากการเบิกจ�ายงบประมาณภาครัฐ

        ธรุกจิประกนัวนิาศภยัในป� 2564 ได�รบัผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 คาดว�าจะขาดทุนจากการรบัประกนัภยั ประมาณ

25,000 ล�านบาท โดยสาเหตุหลักจากประกันภัย Covid-19 ท่ีคาดว�าจะขาดทุน 40,000 ล�านบาท คาดการณ�ว�าเบ้ียประกันของธุรกิจ

ประกันวินาศภัยทั้งระบบจะอยู�ที่ 264,000-267,000 ล�านบาท เติบโตร�อยละ 4.0-5.0

        แนวโน�มธรุกจิประกนัวินาศภยัของไทยในป� 2565 คาดการณ�ว�าจะมีอัตราการเตบิโตเพิ�มข้ึนประมาณร�อยละ 1.5-2.5 โดยท่ี GDP

เตบิโตร�อยละ 3.5-4.5 ซึ�งมปี�จจยัหลกัมาจากการลงทุนภาคเอกชนจะฟ��นตวัเน��องจากการผลติเพ่ือส�งออกท่ีแขง็แกร�งขึน้จากความต�องการ

สินค�าของประเทศคู�ค�าท่ีสําคัญ เช�นเดียวกับการใช�จ�ายของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสามารถกระตุ�นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยคาดว�าเริ�มเป�ดให�นกัท�องเทีย่วทีไ่ด�รบัวคัซนีกลบัมาท�องเทีย่วทั�วประเทศได�อีกครั้งหลังช�วงกลางป� 2565 ซึ�งจะเป�นป�จจัย

บวกต�อการฟ��นตัวของภาคบริการ แต�ป�จจัยเชิงลบซึ�งอาจจะฉุดการเติบโตของเศรษฐกิจ เช�น การกลายพันธุ�ของไวรัสโคโรน�า ภาวะหน�้

ครัวเรือน แม�รายได�ของครัวเรือนจะมีแนวโน�มทยอยฟ��นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต�คาดว�าภาระหน�้ท่ีสูงจะยังคงเป�นป�จจัยฉุดรั้ง

เศรษฐกิจต�อไป 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
        ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ออกผลิตภัณฑ�เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า 2 ผลิตภัณฑ� ได�แก�

        1. Covid-19 Vaccine คุ�มครองภาวะโคม�ารวมถึงค�ารักษาพยาบาลจากการแพ�วัคซีน Covid-19 และการติดเชื้อหลังฉ�ดวัคซีน 

        2. กรมธรรม�ประกันภัยคุ�มครองภัยทางอิเล็กทรอนิกส�ส�วนบุคคล โดยให�ความคุ�มครองการโจรกรรมเงิน กรรโชกทรัพย� และ

           กลั�นแกล�ง ทางอินเทอร�เน็ต

ด้านการตลาด
        เพ่ือสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค�า และเป�นช�องทางประชาสัมพันธ�ข�าวสาร ความเคลื่อนไหวต�าง ๆ บริษัทฯ จึงพัฒนาช�องทาง

การสือ่สารกบัลกูค�า ผ�าน Application DEVES DEE, Facebook Fanpage @devesinsurance และ LINE Official @devesinsurance

เพ่ือรองรับโอกาสทางธุรกิจ โดยจัดทีมเจ�าหน�าท่ี Admin ให�บริการตอบคําถามด�านผลิตภัณฑ� สอบถามเบ้ียประกันภัย ติดตามงานด�าน

บริการสินไหม และรับเรื่องร�องเรียน เพ่ือมุ�งตอบสนองไลฟ�สไตล�ของลูกค�าในป�จจุบัน รวมถึงกําลังพัฒนา Mobile Application และ

ปรับปรุงช�องทาง ตดิต�อผ�าน WEBSITE : www.deves.co.th ให�มีความทันสมัย สะดวกและง�ายต�อการใช�งานสาํหรบัอุปกรณ�อิเลก็ทรอนกิส�

ทุกชนิด มีช�องทางการชําระเงิน ผ�าน QR Code Promptpay รวมถึงช�องทาง Payment gateway ต�าง ๆ เพ่ือให�ธุรกิจมีความคล�องตัว

บริการลูกค�าได�อย�างครบวงจร
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กิจกรรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทน 
        บริษัทฯ ได�พัฒนาบริการด�านสินไหมทดแทนอย�างต�อเน��อง ตามนโยบายบริษัทฯ ท่ีขยายตลาดในกลุ�มลูกค�ารายย�อยมากขึ้น

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

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

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ในส�วนภูมิภาค 

        •  ปรับปรุงกระบวนการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Re-Process) เพื่อความรวดเร็วในการบริการอย�างมีประสิทธิภาพและ

สร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�ามากยิ�งขึ้น

        •  เพิ�มช�องทางการให�บริการด�านสินไหมฯ แก�ลูกค�ามากยิ�งข้ึน โดยเฉพาะผ�านช�องทางออนไลน� เช�น Line Application และ

Mobile Application  

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

รวดเร็ว ในการจัดการ และตอบสนองความพึงพอใจแก�ลูกค�าในส�วนภูมิภาค

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

ทั้งลูกค�าและคู�กรณ�  

        •  จัดหาบริษัทสํารวจความเสียหายพ้ืนท่ีส�วนภูมิภาคให�ครอบคลุมทั�วประเทศ เพ่ือรองรับการบริการท่ีขยายไปในส�วนภูมิภาค

มากยิ�งขึ้น 

        •  จัดประชุมบริษัทสํารวจภัยคู�สัญญาเพื่อสร�างความสัมพันธ�ที่ดีกับคู�ค�า และทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร�วมกัน 
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คู่ค้า 
        •  โปรแกรม EMCS (Electronic Motor Claim Solutions) เพิ�มประสทิธภิาพการทํางานระหว�างบรษัิทและคู�ค�า ให�มีความถกูต�อง

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

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

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

ความมั�นใจ ในการใช�บริการของลูกค�า 

        •  วางแผน ตรวจเย่ียมอู�ในสัญญา ร�านจัดหาอะไหล�ในสัญญา ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดไว� และสร�างความสัมพันธ�ที่ดีร�วมกัน 

พนักงาน 

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

มีความเข�าใจ สร�างความน�าเช่ือถือ เช่ือมั�น และประทับใจแก�ลูกค�าผู�ใช�บริการ และจัดให�มีการฝ�กอบรมความรู�เกี่ยวกับ

รถยนต�ไฟฟ�า (EV) เพื่อรองรับการให�บริการแก�ลูกค�า 

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

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

คณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดไว� เพื่อความโปร�งใส เป�นธรรมแก�ทุกฝ�าย

บริการสาธารณะ
        •  ช�วยเหลือผู�ประสบภัยตามท�องถนน ตามโครงการ “ทําด�วยใจ เพื่อสังคม”

        •  ให�พนักงานในฝ�ายฯ มีส�วนร�วมในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบําเพ็ญประโยชน�ต�อสาธารณะ

กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ในป� 2564 บริษัทฯ มุ�งเน�นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารโครงการให�ได�มาตรฐาน ท้ังในเรื่องของ

การออกแบบโครงสร�าง และการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัของระบบ ทําให�สามารถเช่ือมต�อกบัคู�ค�าได�ง�าย รวดเรว็ และมีความปลอดภยั

ทันต�อความต�องการของธุรกิจ โดยมีการพัฒนาในป� 2564 ดังน�้

        1. พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข�อมูลกับคู�ค�ารายใหม� โดยใช�รูปแบบการเช่ือมโยงท่ีบริษัทฯ กําหนดไว� ทําให�ลดระยะเวลาในการ

           พัฒนาระบบ และมีความปลอดภัยในการ รับ-ส�ง ข�อมูล 

        2. ปรบัปรุงระบบการสาํรวจภยัรถยนต� ให�มีข้ันตอนการปฏบัิติงานท่ีง�าย และรวดเรว็ ทําให�ลกูค�าเกดิความพึงพอใจในการรบับริการ

        3. พัฒนาระบบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS17) ซึ�งมีผลบังคับใช�ในป� 2567

        4. ปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน และการบริหารโครงการ ให�ตรงตามหลักเกณฑ�การกํากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง

           ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ตามประกาศของ คปภ. 

        5. เพิ�มช�องทางการรับแจ�งสินไหมประกันภัย Covid-19 เพ่ืออํานวยความสะดวกให�ลูกค�าไม�ต�องเดินทางมาแจ�งเคลมด�วยตนเอง

           ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยค�าสินไหมทดแทน
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        ในด�านการพัฒนาระบบฐานข�อมูล บริษัทฯ ให�การสนับสนุนและส�งเสริมการใช�งานระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)

อย�างต�อเน��อง จัดอบรมให�บุคคลากรมีความรู�ความเข�าใจการใช�งานเครื่องมือท่ีทันสมัย เพื่อนําเครื่องมือมาช�วยสนับสนุนการดําเนินงาน

ในทุกภาคส�วน

        นอกจากน�้ บริษัทฯ ได�เข�าร�วมโครงการพัฒนาฐานข�อมูลกลางกับหน�วยงานของรัฐ เพ่ือนําข�อมูลไปใช�ในภาคอุตสาหกรรม

ประกนัภยั ให�บรกิารข�อมูลกบัหน�วยงานภาครัฐและเอกชน สาํหรบัการสบืค�นข�อมูลประกนัภยั ให�บรกิารข�อมูลแก�ประชาชนเพ่ือตรวจสอบ

การมีประกันภัย โดยอยู�ภายใต� พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

        ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและความปลอดภัยสารสนเทศ ในป�ท่ีผ�านมาด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน�า บริษัทฯ

จึงนําระบบ Microsoft Office 365 มาใช�ประกอบการดําเนินธุรกิจอย�างเต็มรูปแบบเพ่ือรองรับการทํางานระยะไกล นอกจากน�้บริษัทฯ

ยังได�ปฏิบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจัดให�มีผู�ตรวจสอบ

ด�านสารสนเทศภายนอกมาตรวจสอบความพร�อมและความปลอดภัยของการปฏิบัติงานทางสารสนเทศ และย่ืนขอใบรับรองมาตรฐาน

การบริหารความมั�นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ ISO 27001 อีกท้ังบริษัทฯ ยังตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร�ท่ีเป�นภัยร�ายแรงในยุค

ป�จจบัุน จงึลงทุนจดัซ้ืออปุกรณ�ป�องกันรบัมือ จดัให�มีการให�ความรู�แก�พนกังานและการซ�อมรบัมือภยัคกุคามทางไซเบอร� เพ่ือให�มั�นใจได�ว�า

ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีความมั�นคงปลอดภัย
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
        ด�วยตระหนักในสิทธิและความเป�นเจ�าของบริษัทฯ ของผู�ถือหุ�น ซึ�งได�แต�งตั้งคณะกรรมการให�ทําหน�าท่ีแทน และมีสิทธิในการ

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

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

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

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

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

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

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

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

พร�อมท้ังข�อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการประกอบทุกระเบียบวาระ รวมท้ังมีหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกรมพัฒนา

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

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

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

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

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

ในความรับผิดชอบ

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

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

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

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

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

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

ก�อนการประชุม เป�นไปอย�างสะดวกรวดเร็ว

        การจัดประชุมท่ีผ�านมา จัดขึ้นในท�องท่ีอันเป�นท่ีตั้งของสํานักงานใหญ�หรือท่ีอื่นใดตามแต�คณะกรรมการจะกําหนด และได�แสดง

แผนท่ีของสถานท่ีประชุมไว�ในเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือเป�ดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นสามารถเข�าร�วมประชุมได�อย�างสะดวก และมีจาํนวน

มากท่ีสดุ หลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้ บรษัิทฯ ได�เผยแพร�มตขิองท่ีประชุม รวมท้ังรายงานการประชุมผ�านทางเวบ็ไซต� ภายในระยะเวลา

ไม�เกนิ 14 วนัหลงัการประชุมด�วย เพือ่ให�สารสนเทศดังกล�าวเข�าถงึผู�ถอืหุ�น ผู�ลงทุนและผู�ท่ีสนใจได�ทันที

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

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

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

        ในป� 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ได�กาํหนดวนัป�ดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ�นเพือ่สทิธใินการเข�าประชมุสามัญผู�ถอืหุ�น

ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และกําหนดวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�

ห�องประชุม 7402 อาคาร 7 ช้ัน 4 เลขท่ี 173 ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร โดยบรษัิทฯ ได�จดัส�งหนงัสอืเชิญ

ประชุมให�แก�ผู�ถือหุ�นทางไปรษณ�ย�ลงทะเบียนในวันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564 รวมท้ังได�ประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมดังกล�าว

ในหนังสือพิมพ�รายวันระหว�างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2564

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

ฉบับรูปเล�ม ได�ตั้งแต�เวลา 12.00 น. การประชุมซึ�งเริ�มเม่ือเวลา 14.00 น. ตามกําหนด เสร็จสิ้นในเวลา 14.30 น. มีผู�ถือหุ�นเข�าร�วม

ประชุมด�วยตนเองและมอบฉันทะให�ผู�อ่ืนเข�าประชุมแทนรวม 32 ราย นบัจาํนวนหุ�นรวมกนั 49,450,135 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 98.90 ของ

จํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข�าร�วมประชุมรวม 13 คน รวมท้ังมีผู�สอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู�บริหาร

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

        ท่ีประชุมผู�ถอืหุ�นได�พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระท่ีนาํเสนอรวม 8 วาระ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไว�ในหนงัสอืเชญิประชุม และ

บรษัิทฯ ได�เผยแพร�บันทึกรายงานการประชมุสามัญผู�ถอืหุ�นดงักล�าวในเวบ็ไซต�ของบรษัิทฯ ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 รวมท้ังได�นาํส�ง

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

        ท้ังน�้ ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในป� 2564 ได�มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และจ�ายเงินป�นผลจากผลการดําเนินงานป� 2563 ใน

อัตราหุ�นละ 5.50 บาท ในวนัศกุร�ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 รวมท้ังได�ลงประกาศจ�ายเงินป�นผลในหนงัสอืพิมพ�รายวนัระหว�างวนัท่ี 11 - 13

พฤษภาคม 2564

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

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

เพ่ือให�ผู�ถอืหุ�นได�พิจารณาข�อมลูประกอบ ก�อนตัดสนิใจลงมตใินวนัประชุม และจะไม�เพิ�มระเบียบวาระการประชุมโดยไม�ได�แจ�ง

ให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า

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

กระทรวงพาณชิย� ได�แก� หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ส�งไปพร�อมหนงัสอืนดัประชมุ โดยหนงัสอืมอบฉันทะดังกล�าว

มีรูปแบบท่ีผู�ถอืหุ�นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได� รวมท้ังได�เสนอชือ่กรรมการอิสระอย�างน�อย 1 คน เพ่ือเป�น

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

หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให�เป�นไปตามความประสงค� เพ่ือเป�นการรักษาสิทธิของ

ผู�ถือหุ�น

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

ตามท่ีเห็นสมควร เม่ือรวบรวมผลการลงคะแนนได�แล�ว ประธานฯ จะแจ�งผลการออกเสียงในท่ีประชุม โดยหน�วยงานท่ี

รับผิดชอบการจัดประชุมจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนดังกล�าวไว�เป�นหลักฐาน กรณ�มีผู�ประสงค�จะทําการตรวจสอบความ

ถูกต�องและโปร�งใสของการลงมติ

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

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

ของบริษัทฯ เพื่อให�เกิดความมั�นใจว�าผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายจะได�รับการคุ�มครองและปฏิบัติด�วยความเสมอภาค
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        ผู�ถือหุ�น : บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นด�วยความเป�นธรรมเสมอกัน

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

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

เพื่อให�เกิดผลตอบแทนที่ดีแก�ผู�ถือหุ�น

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

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

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

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

เกี่ยวข�อง ตลอดจนได�กําหนดนโยบายคุณภาพ และเปลี่ยนแปลงตามภาวะพัฒนาการมาเป�นลําดับ ป�จจุบันบริษัทฯ กําหนดนโยบาย

คุณภาพและความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 9001 : 2015 และ ISO 27001 : 2013 ดังน�้

        “มุ�งมั�นพัฒนาคุณภาพด�วยนวัตกรรมด�านบริการและผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพและมั�นคงปลอดภัยเพ่ือเพิ�มประสิทธิภาพ และสร�าง

ความพึงพอใจให�แก�ลูกค�าและพันธมิตรทางธุรกิจ”

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

จนถึงป�จจุบัน

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

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

ความเป�นธรรม

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

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

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

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

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

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

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

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

บริหารงานสมัยใหม� สามารถศึกษาทําความเข�าใจเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ�มประสิทธิภาพในการทํางาน

        บริษัทฯ คํานึงถึงองค�ประกอบท่ีสําคัญและจําเป�นต�อการครองชีพของพนักงาน จึงจัดให�มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน

จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจําป� ตลอดจนส�งเสริมให�พนักงานมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีด�วยการออกกําลังกาย

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

ที่บริษัทฯ เป�นสมาชิก

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

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

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

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

เป�นธรรม

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

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

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

พึงพอใจสูงสุดของลูกค�า
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พันธกิจ
        •   พัฒนาและธํารงรักษาภาพลักษณ�องค�กรที่ดี

        •   บริหารจัดการภายใต�การกํากับดูแลกิจการที่ดี

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

        •   พัฒนาระบบการให�บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค�า

        •   ส�งเสริมให�มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี

        •   นําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและเพิ�มศักยภาพในการแข�งขัน

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

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

ดําเนินงานด�วยความโปร�งใส รวมถึงการระมัดระวังชื่อเสียงและความน�าเชื่อถือขององค�กร

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

ด�วยความโปร�งใส

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

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

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

ในทางท่ีดีข้ึน บริษัทฯ จงึได�ดําเนนิกจิกรรมและจดัทําโครงการต�าง ๆ เพ่ือให�เกดิประโยชน�ต�อสงัคมอย�างแท�จรงิ โดยกาํหนดเป�าหมายชัดเจน

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

พัฒนาชุมชน จติอาสาบรจิาคโลหิต กจิกรรมด�านการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน กจิกรรมด�านสงัคมและชุมชน การส�งเสรมิอาชพีในชุมชน

กิจกรรมการดูแลรักษาสิ�งแวดล�อมในชุมชน ฯลฯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คณะกรรมการบรษัิทฯ นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ การปฏบัิตหิน�าท่ีในรอบป�ท่ีผ�านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

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

ของคณะกรรมการ 

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

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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
        คณะกรรมการเป�นผู�แทนของผู�ถือหุ�นในการบริหารจัดการบริษัทฯ เพ่ือให�เกิดผลประโยชน�ตอบแทนทางธุรกิจท่ีมั�นคงและยั�งยืน

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

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

ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย มีการปฏิบัติที่ถูกต�องตามกฎหมายและเป�นไปตามพันธะกรณ�ที่มีอยู�กับผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�าย
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ
        ข�อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให�คณะกรรมการมีจํานวนไม�น�อยกว�า 5 คน 

        คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 คน ประกอบด�วย กรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการ

ท่ีไม�เป�นผู�บริหาร 8 คน โดยท่ีประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ได�มีมติแต�งตั้งพลเอก อภิรัชต�

คงสมพงษ� เป�นกรรมการบริษัทฯ 

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

ให�กลับเข�าดํารงตําแหน�งอีก

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

และส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กําหนด โดยมีรายละเอียดดังน�้

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

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

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

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

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

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

           ควบคุมบริษัท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           แต�จํานวนใดจะตํ่ากว�า

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

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

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

           มาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่เข�ารับตําแหน�ง

        6. ไม�เป�นหรอืเคยเป�นผู�ให�บรกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการให�บรกิารเป�นท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งได�

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

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

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

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

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

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

           ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลอื่นซึ�งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมี

           นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย�อย

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

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

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

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

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

รายงานการให�บริการทางวิชาชีพ แล�วแต�กรณ� ในนามของนิติบุคคลนั้น

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

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

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

และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลให�ฝ�ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

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

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

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

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

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

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

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

ตรวจสอบ มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกระบวนการจัดทําและการเป�ดเผยข�อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให�มีความ

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

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในซึ�งทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

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

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

ตรวจสอบแสดงความเห็นประกอบการรายงานทุกครั้ง

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

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

บริหารความเส่ียง” (Risk Management Committee) โดยมีบทบาทหน�าท่ีในการกําหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง การติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

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

นโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึน และมีการจัดเตรียมแผนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงในการรับมือกรณ�ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงาน

สถานะความเสี่ยงต�อที่ประชุมคณะกรรมการอย�างน�อยป�ละหนึ�งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ

        คณะกรรมการมีหน�าท่ีและความรบัผดิชอบในการกาํหนดกรอบการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีกลยุทธ�และนโยบายท่ีสาํคญั ดูแลให�บรษัิทฯ

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

โปร�งใส รับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย ภายใต�หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสร�างคุณค�าให�กับบริษัทฯ อย�างเหมาะสมในระยะยาว 
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        บริษัทฯ จึงได�กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว�ดังน�้

        1. กําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ�ของบริษัทฯ ซึ�งมีรายละเอียดดังน�้

           1.1 กาํหนดทิศทางและเป�าหมายเชิงกลยุทธ�ในภาพรวมของบรษัิทฯ รวมท้ังพิจารณาอนมัุตนิโยบายและกลยทุธ�ในการดําเนนิงาน

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

               ความเสี่ยงที่ยอมรับได�

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

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

               ที่สําคัญของบริษัทฯ

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

               ท่ีมปีระสทิธภิาพ เพ่ือให�มกีารสอดส�องดแูลและรายงานการกระทําท่ีอาจผดิกฎหมาย ขัดต�อนโยบาย ระเบียบ กระบวนการ

               ภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

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

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

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

               ของบริษัทฯ และผลประโยชน�ของผู�เอาประกันภัย 

           1.5 กาํหนดให�บรษัิทฯ มีบทบัญญติัเกีย่วกับจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ จรยิธรรมของกรรมการ ผู�บรหิารและพนกังาน

               เพื่อยึดถือเป�นแนวปฏิบัติภายในบริษัทฯ

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

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

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

               การกํากับดูแลการบริหารจัดการอย�างเหมาะสม

           2.2 กาํกบัดแูลให�บรษัิทฯ มีระบบการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในตามท่ีกฎหมายกาํหนด เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด

               และความซับซ�อนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการต�องดูแลให�บรษัิทฯ มีระบบการบรหิารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิภาพสามารถ

               รองรบัความเสีย่งท่ีสาํคัญ และควบคุมความเสีย่งให�อยู�ในระดบัท่ียอมรบัได� รวมท้ังกาํกบัดแูลให�บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุ

               ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

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

               ทําหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญต�อ

               การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อย

                       ท้ังน� ้ต�องพิจารณาแต�งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการลงทุนเป�น

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

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

           2.4 กํากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงเรื่อง ดังต�อไปน�้

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

                      ค�าตอบแทนอย�างเหมาะสม

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

                      ต�อคณะกรรมการของบริษัทฯ

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

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

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

                      ผู�สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีได�รบัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย�เป�น

                      สําคัญ

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

                      กรรมการยังคงสามารถปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบหมายได�อย�างมีประสิทธิผล 

                      ทั้งน�้ อาจกําหนดให�การประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นในรูปแบบของกรรมการองค�รวมทั้งคณะ หรือกรรมการเป�น

                      รายบุคคลก็ได�

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

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

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

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

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

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

               ประสิทธิผล

           3.3 กาํกบัดูแลให�บริษัทฯ มีเงนิกองทุนท่ีมั�นคงและเพียงพอรองรบัการดาํเนนิธรุกจิท้ังในป�จจบัุนและอนาคต และตดิตามฐานะ

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

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

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

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

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

               ของลูกค�า

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

               นโยบายและมาตรการต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั�นของบริษัทฯ

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

               การควบคุมและรักษาความมั�นคงปลอดภัยด�านเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างเหมาะสม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ในการนํานโยบายและกลยุทธ�ที่ได�รับความเห็นชอบแล�วไปปฏิบัติภายใต�กรอบที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อความสําเร็จของกิจการ

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

องค�กร” ทําหน�าที่ดูแลการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ

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

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

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

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

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

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

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

ประชุมอย�างสม่ําเสมอตามท่ีกําหนดไว�ในแผนงานเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระต�าง ๆ และภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุมคณะกรรมการชุดย�อย

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

รวมท้ังความคืบหน�าของกิจกรรม ตลอดจนการติดตามแก�ไขป�ญหาต�าง ๆ อย�างต�อเน��องตามนโยบายของคณะกรรมการ นอกจากน�้

บริษัทฯ ได�กําหนด “การรับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย�อย” ไว�เป�นระเบียบวาระท่ีแน�นอน เพ่ือรับฟ�งป�ญหาและข�อเสนอแนะ

จากผู�รับผิดชอบโดยตรง 

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

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

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

ของคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานในเชิงกลยุทธ�ของบริษัทฯ และเป�นไปตามข�อกําหนดของหน�วยงานกํากับดูแล

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
        คณะกรรมการบรหิาร ป�จจบัุนประกอบด�วยจาํนวนสมาชิกไม�เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด มีหน�าท่ีบรหิารงานภายใต�

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

เกี่ยวกับการกระจายความรับผิดชอบและอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ไปสู�คณะกรรมการชุดย�อย และฝ�ายบริหารในระดับ

รองลงมา

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

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

ตําแหน�งคราวละ 3 ป� โดยมีขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบ ดังน�้ 

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

           และเป�นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั�วไป

        2. พิจารณาคัดเลือกและกําหนดค�าตอบแทน ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให�คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและได�รับ

           การอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

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

           นโยบายสอดคล�องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
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        4. ดูแลสอบทานให�มีระบบงานด�านควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ

        5. ดแูลสอบทานและสนบัสนนุให�มีการควบคุมภายในท่ีมคุีณภาพและได�ผล และแสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการ

           ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต�อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

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

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

           “โครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต”

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

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

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

           บริษัทฯ อนุมัติการเปลี่ยนแปลง

        10. พิจารณา กฎบัตรของหน�วยงานตรวจสอบภายใน

        11. กํากับและสนับสนุนหน�วยงานตรวจสอบภายใน ให�มีอิสระในการทํางาน

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

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

            ที่เห็นว�าเกี่ยวข�องและจําเป�น

        14. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยข�อมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเป�ดเผยใน

            รายงานประจําป�ของบริษัทฯ

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

        16. ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

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

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

        1. กาํหนดหลกัเกณฑ�คณุสมบัตแิละวธิกีารสรรหากรรมการบรษัิทฯ และกรรมการชุดย�อยเสนอต�อคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณา

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

           ที่ไม�ใช�การพ�นตําแหน�งตามวาระ

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

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

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

           ต�าง ๆ และกรรมการผู�จัดการจนถึงผู�บริหารระดับ 10

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

           ผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่นแก�คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

        6. กิจกรรมเพื่อสังคม และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. การประชุมคณะกรรมการ
        คณะกรรมการมีกาํหนดการประชุมเพ่ืออนมัุติงบการเงนิรายไตรมาส ตามข�อกาํหนดของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจาํกดั และ

นอกเหน�อไปจากการจัดประชุมดังกล�าว คณะกรรมการได�จัดให�มีการประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติแผนงาน และประมาณการงบกําไร

ขาดทุนประจําป� รวมทั้งประเมินผลสําเร็จของแผนงานในระหว�างป� และทําการทบทวนในกรณ�ที่เกิดป�ญหาข�อขัดข�องใด ๆ
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        ข�อบังคบัของบรษัิทฯ กาํหนดให�การประชมุคณะกรรมการจะต�องประกอบด�วยกรรมการไม�น�อยกว�ากึ�งหนึ�ง ในการประชุมท่ีผ�านมา

กรรมการเข�าประชุมครบองค�ประชุมทุกครั้ง

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

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

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

พิจารณา โดยในป� 2564 คณะกรรมการมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 ครั้ง ใช�เวลาในการประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 60 นาทีต�อการประชุม

แต�ละครั้ง 

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

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

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

และกรรมการไม�มีส�วนเกี่ยวข�องในการจัดการงานประจําวันของบริษัทฯ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

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

การปฏบัิตงิานคณะกรรมการบริษัทฯ” เพ่ือใช�ในการประเมนิคณะกรรมการ และเพือ่ให�สอดคล�องกบัการดาํเนนิโครงการ “แนวร�วมต�อต�าน

คอร�รัปชั�นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)”

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

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

ประโยชน�ต�อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให�ดียิ�งขึ้นต�อไป

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

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

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

รับค�าตอบแทนมากขึ้นตามภาระหน�าที่ที่ต�องปฏิบัติ

        ในการพิจารณาค�าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน และกิจกรรมเพ่ือสังคม จะพิจารณา

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

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

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

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

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

ที่กรรมการแต�ละคนได�รับ ในรายงานประจําป�เป�นประจําทุกป� 

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

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

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

ตกลงร�วมกันไว�ล�วงหน�า

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

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

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

บริษัทฯ คณะกรรมการจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และสนับสนุนให�คณะกรรมการ

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

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

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

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

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

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

8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

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

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

ความประสงค�ท่ีจะดําเนินการตาม “โครงการแนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชั�นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action

Against Corruption : CAC)” เพ่ือแสดงเจตนารมณ�และความมุ�งมั�นในการต�อต�านทุจรติและคอร�รปัชั�นทุกรปูแบบ ซึ�งบรษัิทฯ ตระหนกัดวี�า

การทุจรติและคอร�รปัชั�นเป�นภยัร�ายแรงท่ีทําลายการแข�งขนัอย�างเสรแีละเป�นธรรม รวมท้ังก�อให�เกดิความเสยีหายต�อการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ

        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 มีมติให�บริษัทฯ ขอการรับรองเข�าร�วมโครงการ

แนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชั�นของภาคเอกชนไทย ซึ�งได�ประกาศเจตนารมณ�เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2560 และในป�จจุบันบริษัทฯ ได�รับ

การรับรองการเป�นสมาชิกแนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชั�นของภาคเอกชนไทย เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2562 พร�อมกันน�้บริษัทฯ กําหนดให�มี

การทบทวนนโยบายต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั�น (Anti-Corruption Policy) ทุกป� ท่ีได�รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

รวมถึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ�งเบาะแส (Whistle Blowing) การทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับการทุจริตและคอร�รัปชั�น

และทบทวนคู�มือแนวทางปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั�น (Anti-Corruption Procedures) เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ�ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

        นโยบายต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั�น กาํหนดให�กรรมการ ผู�บรหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ต�องไม�เรยีกร�อง ไม�ยินยอม ไม�จ�าย

ไม�มีส�วนเกีย่วข�อง ต�อต�านผู�เกีย่วข�อง และไม�ยอมรบัการทุจรติและคอร�รปัชั�นในทุกรปูแบบท้ังทางตรงและทางอ�อมเพ่ือประโยชน�ต�อบรษัิทฯ

ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู�จัก หรือเพ่ือประโยชน�ทางธุรกิจ และจะไม�ลดตําแหน�ง ลงโทษ หรือให�ผลทางลบต�อพนักงานท่ีปฏิเสธ

การทุจริตและคอร�รัปชั�น แม�ว�าการกระทํานั้นจะส�งผลให�บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม ท้ังน�้นโยบายครอบคลุมทุกหน�วยงาน

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

        กําหนดให� มีการประเมินความเสี่ยงต�อการเกิดทุจริตและคอร�รัปชั�นเป�นประจําทุกป� มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

อย�างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข�อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ระเบียบ ข�อบังคับ และข�อกําหนดของกฎหมาย ท้ังน�้หากมีการฝ�าฝ�นหรือกระทําการใด ๆ อันเป�นการสนับสนุน ช�วยเหลือ หรือให�

ความร�วมมือกับการทุจริตและคอร�รัปชั�น จะต�องได�รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงการเลิกจ�าง กรณ�ที่จําเป�น

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

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

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

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

เดอืดร�อน บรษัิทฯ จะดําเนนิการด�วยความยุติธรรมกบัทุกฝ�าย ถ�าผู�ทําการทุจรติและคอร�รปัชั�นเป�นพนกังานจะต�องได�รบัการพิจารณาโทษ

ทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได�รับโทษตามกฎหมายด�วย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
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        คํานิยามและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
        “คอร�รปัชั�น” หมายถงึ การติดสนิบนไม�ว�าจะอยู�ในรปูแบบใด โดยการเสนอให� สญัญาว�าจะให� มอบให� ให�คาํมั�นว�าจะให� เรยีกร�อง

หรือรับ ซึ�งเงิน ทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใด ท่ีไม�เหมาะสมกับเจ�าหน�าท่ีรัฐ หน�วยงานรัฐและเอกชน หรือผู�มีหน�าท่ีไม�ว�าทางตรงหรือ

ทางอ�อม เพ่ือให�บุคคลดังกล�าวปฏิบัติหรือละเว�นปฏิบัติ อันเป�นการให�ได�มาหรือรักษาไว�ซึ�งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให�กับบริษัทฯ หรือ

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

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

        “การฉ�อฉลประกันภัย” หมายถึง การกระทําหรือการละเว�นการกระทําโดยทุจริต หลอกลวง เพ่ือให�ได�รับประโยชน�ท่ีมิชอบด�วย

กฎหมาย ไม�ว�าผู�ได�รับประโยชน�จากการฉ�อฉลจะเป�นบุคคลที่กระทําการฉ�อฉลเองหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข�องก็ตาม

        “การฉ�อฉลภายใน” หมายถึง การฉ�อฉลต�อบริษัท ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� ผู�มีสิทธิเรียกร�องตามสัญญาประกันภัย

หรือผู�เสียหาย โดยกรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน หรือลูกจ�าง ไม�ว�าจะโดยลําพังหรือร�วมกับบุคคลอื่นทั้งจากภายในและภายนอกองค�กร

        “การฉ�อฉลภายนอก” หมายถึง การฉ�อฉลต�อบริษัท ผู�เอาประกันภัย ผู�รับประโยชน� ผู�มีสิทธิเรียกร�องตามสัญญาประกันภัย

หรอืผู�เสยีหาย โดยผู�เอาประกนัภยั ผู�รบัประโยชน� ผู�มีสทิธิเรยีกร�องตามสญัญาประกนัภัย ตัวแทนประกนัวนิาศภยั นายหน�าประกนัวนิาศภยั

บุคคลท่ีบรษัิทมอบหมาย หรอืบุคคลอ่ืนซึ�งมิใช�กรรมการ ผู�บรหิาร พนกังาน หรอืลกูจ�างของบรษัิท

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

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

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

ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการท่ีจะเข�าไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงพลังทางการเมืองในนาม

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

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

เท�านั้น เงินสนับสนุนท่ีจ�ายต�องมีวัตถุประสงค�เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ�ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการพิจารณาท่ีโปร�งใส

ปราศจากความขัดแย�งทางผลประโยชน� การเบิกจ�ายต�องระบุวัตถุประสงค�ชัดเจน มีหลักฐานท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได� และดาํเนนิการ

ตามข้ันตอนการขออนุมัติท่ีสามารถสอบทาน ควบคุม และอนุมัติโดยผู�มีอํานาจ รวมถึงประเมินผลและตรวจสอบได� ซึ�งสอดคล�อง

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

และส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ�ของบริษัทฯ

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

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

แต�อย�างใด

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

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

ตัดสินใจ หรือละเว�นปฏิบัติหน�าที่ และตรวจสอบได�

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

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

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

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

การทุจริตและคอร�รัปชั�น

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

เจ�าหน�าที่รัฐในการสร�างความได�เปรียบการแข�งขัน
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แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ัน
        บริษัทฯ ได�กําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ�มเติมไว�ดังน�้

        1. การประเมินความเสีย่งด�านทุจรติและคอร�รปัชั�น บรษัิทฯ จดัให�มีระบบการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการดําเนนิธรุกจิ

           ของบริษัทฯ โดยระบุเหตกุารณ�ท่ีมีความเสีย่งสงูท่ีอาจเกดิการทุจรติและคอร�รปัชั�นในการดาํเนนิธรุกจิ มกีารประเมินความเสีย่ง 

           และกาํหนดมาตรการการจดัการควบคมุความเสีย่งท่ีประเมินได� รวมถงึการเฝ�าตดิตามประเมินผลการปฏบัิตติามแผนการบรหิาร

           ความเสี่ยง

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

           2.1 จัดให�มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งท่ีครอบคลมุระบบงานสาํคญัต�าง ๆ

               เพ่ือป�องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร�รัปชั�น รวมท้ังให�ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก�ไขท่ีเหมาะสม

           2.2 จัดให�มีช�องทางรับแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนการฝ�าฝ�น การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยได�

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

               เพื่อพิสูจน�ทราบข�อเท็จจริง

        3. การตดิตามประเมินผลการปฏบัิตติามแนวทางป�องกนัการมีส�วนเกีย่วข�องกบัการทุจรติและคอร�รปัชั�น บรษัิทฯ กาํหนดแนวทาง

           ไว�ดังน�้

           3.1 กําหนดให�สํานักตรวจสอบทําหน�าที่ให�คําแนะนําเกี่ยวกับการทุจริตและคอร�รัปชั�น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินระบบ

               ควบคมุภายในตามแผนการตรวจประจาํป�ท่ีได�รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ

               ต�อคณะกรรมการตรวจสอบ

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

               ต�าง ๆ อย�างต�อเน��อง เพ่ือให�การนาํมาตรการต�อต�านทุจรติและคอร�รปัชั�นไปปฏบัิตไิด�อย�างมีประสทิธผิล และนาํเสนอผลการ

               ประเมินต�อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ

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

               อย�างมีนยัสาํคัญต�อฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถงึการฝ�าฝ�นการกระทําท่ีผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรม

               ธรุกจิ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต�อไปยังคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ปรบัปรงุแก�ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

               ตรวจสอบเห็นสมควร

        บริษัทฯ กําหนดให�มีการสื่อสารนโยบายต�อต�านและคอร�รัปชั�นและการแจ�งเบาะแส ผ�านสื่อท้ังภายในและภายนอก เช�น อีเมล 

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

พันโท สมชาย  กาญจนมณ�

พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย�ถนอม

พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต

พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ

พันตํารวจเอก ณรัชต�  เศวตนันทน�

พลเอก อภิรัชต�  คงสมพงษ�

นายอวิรุทธ�  วงศ�พุทธพิทักษ�

นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์

นายศักดิ์  เอื้อชูเกียรติ

นายวีระศักดิ์  โตกะคุณะ

นายนะเพ็งพาแสง  กฤษณามระ

นางพรรณโสภิต  ลิขิตธรรมนิตย�

ดร. ชาญชัย  มุสิกนิศากร

นางสาวสุภาภรณ�  ตรีแสน

นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย�
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ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการปี 2564 [บาท]

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน

และกิจกรรมเพ่ือสังคม

เงินรางวัล รวม

        นอกเหน�อจากค�าตอบแทนท่ีระบุข�างต�นแล�ว บริษัทฯ ไม�มีการจ�ายค�าตอบแทนอ่ืนใดให�แก�กรรมการ และในป� 2564

กรรมการและผู�บริหารไม�มีการถือครองหุ�นบริษัทฯ 

ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการปี 2564 
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การจัดสรรผลกําไร

หน�วย : บาท 

     

 

  

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้มีการจัดสรรผลกําไร

 782,253,423 

6,783,081

402,074,998

 1,191,111,502 

 287,500,000 

-       

-       

-       

287,500,000 

903,611,502 

 671,865,640 

(812,138)

 386,199,921 

 1,057,253,423 

 275,000,000 

-       

-       

-       

275,000,000 

782,253,423 

31 ธันวาคม 2564

กําไรสะสมยังไม�ได�จัดสรรยกมา

หัก ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย  

กําไรสุทธิสําหรับป�  

รวมกําไรเพื่อการจัดสรร  

การจัดสรรผลกําไร  

1. เงินป�นผล  

2. สํารองตามกฎหมาย  

3. สํารองทั�วไป  

4. สํารองเพื่อขยายกิจการ  

    รวมกําไรที่จัดสรร  

กําไรสะสมยังไม�ได�จัดสรรยกไป

    จึงเสนอขออนุมัติต�อท�านผู�ถือหุ�น

31 ธันวาคม 2563
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
        คณะกรรมการบรษัิท เทเวศประกันภยั จาํกดั (มหาชน) ได�แต�งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย กรรมการอิสระ จาํนวน

3 ท�าน ดังน�้ 

        1. นายศักดิ์    เอื้อชูเกียรติ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

        2. นายวีระศักดิ์    โตกะคุณะ   กรรมการตรวจสอบ

        3. นางพรรณโสภิต   ลิขิตธรรมนิตย�  กรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับป� 2564

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

        1. การสอบทานให�บริษัทมีรายงานงบการเงินอย�างถูกต�องและเพียงพอ

           สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจําป� โดยสอบถามรับฟ�งคําช้ีแจงจากผู�สอบบัญชีและ

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

           ว�ารายงานงบการเงินดังกล�าว มีความถูกต�องตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเป�ดเผย

           ข�อมูลอย�างเพียงพอ ครบถ�วน เชื่อถือได� 

        2. การสอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข�อกําหนดของกฎหมายอย�างเพียงพอและเหมาะสม

           ให�ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู�ตรวจสอบภายใน ตลอดจนการ

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

           ว�าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติท่ีเป�นไปตามข�อกําหนด

           ของกฎหมาย

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

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

           บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด

        4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต�งตั้ง และเสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีของบริษัท

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

           นางนิสากร ทรงมณ� และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายวัลลภ

           วไิลวรวทิย� แห�งบรษัิท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั เป�นผู�สอบบัญชีของบรษัิทสาํหรบัป� 2564 มีค�าตอบแทน

           2,766,000 บาท โดยมีความเห็นว�าผู�สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต�งตั้งมีความเหมาะสม

        5. อื่นๆ

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

             เพื่อป�องกันผลกระทบที่อาจมีต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�อยู�ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�

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

           • รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประจําป� 2564

           • รับทราบรายงานการนําส�งข�อมูลคณะกรรมการตรวจสอบ ผ�านระบบงานของสํานักงาน คปภ.

        โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าที่และความรับผิดชอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการสอบทาน

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

มีการเป�ดเผยข�อมูลที่ครบถ�วนเหมาะสม

(นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานปี 2564

        ในป� 2564 บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป�นรายได� เท�ากับ 3,296.1 ล�านบาท ลดลงจากป� 2563 เท�ากับ 22.3 ล�านบาท หรือ

คดิเป�นร�อยละ 0.7 และมีรายได�จากการลงทุน เท�ากบั 134.2 ล�านบาท ลดลงจากป� 2563 เท�ากบั 12.3 ล�านบาท หรอืคดิเป�นร�อยละ 8.4 

        บรษัิทฯ มีค�าใช�จ�ายหลกั 2 ประเภท คอืค�าใช�จ�ายในการรบัประกนัภยัและค�าใช�จ�ายในการดําเนนิงาน ในป� 2564 บรษัิทฯ มีค�าใช�จ�าย

ในการรับประกันภัย จํานวน 3,010 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจํานวน 92.6 ล�านบาท เน��องจากมีค�าสินไหมทดแทนจ�ายสุทธิลดลง

จํานวน 86.7 ล�านบาท สําหรับค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานมีจํานวน 329.1 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจากป�ก�อนจํานวน 18.2 ล�านบาท เน��องจาก

ในป� 2564 มีหน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญจํานวน 10.9 ล�านบาท 

        ในป� 2564 บรษัิทฯ มีกาํไรจากการรบัประกนัภยั เท�ากบั 348.7 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจากป�ก�อนจาํนวน 30.4 ล�านบาท และมีกาํไรสทุธิ

เท�ากับ 402.1 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจากป�ก�อนจํานวน 15.9 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ 4.1

        ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย�รวม เท�ากับ 9,987.1 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจากป�ก�อนร�อยละ 7.0 สินทรัพย�ของ

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

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

ที่มีสาระสําคัญและมีสัดส�วนเปลี่ยนไปอย�างมีนัยสําคัญ ได�แก�

        1.  เงินลงทุนในหลักทรัพย�จํานวน 5,285.1 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 52.9 ของสินทรัพย�รวม ลดลงจํานวน 114 ล�านบาท หรือ

คิดเป�นอัตราร�อยละ 2.1 เน��องจากมีการขายหน�วยลงทุนและมีหุ�นกู�ครบกําหนด

        2.  สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อจํานวนรวม 1,774.1 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 17.8 ของสินทรัพย�รวม เพิ�มขึ้นจํานวน 339.9

ล�านบาท หรือคิดเป�นอัตราร�อยละ 23.7 เน��องจากมีค�าสินไหมรายใหญ�ในส�วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต�อ

        3.  เบ้ียประกันภัยค�างรับจํานวน 923.3 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 9.2 ของสินทรัพย�รวม เพิ�มขึ้นจํานวน 404.1 ล�านบาท หรือ

คิดเป�นอัตราร�อยละ 77.8 เน��องจากมีการต�ออายุกรมธรรม�รายใหญ�ในปลายป� 2564

        หน�้สินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 6,530.8 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจากป�ก�อน เท�ากับ 512.3 ล�านบาท หรือ

คิดเป�นร�อยละ 8.5 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของหน�้สินจากสัญญาประกันภัย

        ส�วนของเจ�าของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวนเท�ากับ 3,456.3 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจากป�ก�อน เท�ากับ 137.9 ล�านบาท

หรือคิดเป�นร�อยละ 4.2 เน��องจากในป� 2564 มีการเพิ�มขึ้นของกําไรสะสมที่ยังไม�จัดสรร จากผลประกอบการป� 2564
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เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ
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งบการเงินโดยสรุป

หน�วย : ล�านบาท 

          

 

  

 

9,987.09

 6,530.77

 3,456.32

5,260.09

 3,296.11

 348.74

 134.19

 37.50

 329.08

 100.59
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4.03%

8.04

69.13

 50.00

 9,336.90

 6,018.54

 3,318.36

5,445.16

 3,318.37

 318.27

 146.54

 39.69

 310.87

 95.14
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7.09%

11.64%

4.14%
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ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป�   

   สินทรัพย�รวม  

   หน�้สินรวม  

   ส�วนของเจ�าของ  

ผลประกอบการในรอบป�   

   เบี้ยประกันภัยรับ  

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิ  

   กําไรจากการรับประกันภัย  

   รายได�จากการลงทุน  

   รายได�อื่นสุทธิ  

   ค�าใช�จ�ายดําเนินงาน  

   ภาษีเงินได�  

   กําไรสําหรับป�  

อัตราส�วนทางการเงิน   

   อัตรากําไรสุทธิต�อเบี้ยประกันภัยรับ   

   อัตราผลตอบแทนต�อส�วนผู�ถือหุ�น   

   อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม   

   กําไรต�อหุ�น (บาท)  

   มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)  

   จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก (ล�านหุ�น)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ�งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส�วนของเจ�าของ และงบกระแสเงินสด
สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินข�างต�นน�้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอ่ืน

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

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

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

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

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

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

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

ผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลมีหน�าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ได�ความเช่ือมั�นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อ
ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ�งรวมความเห็นของ
ข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชื่อมั�นอย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั�นในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคญัท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมลูท่ีขัดต�อข�อเท็จจรงิอาจเกดิ
จากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงแต�ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงินจากการใช�งบการเงินเหล�าน�้
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นิสากร ทรงมณ�
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035

บริษัท ดีลอยท� ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 เมษายน 2565

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

    •  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
       ข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�หลักฐานการสอบบัญชีท่ี
       เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระ
       สําคัญซึ�งเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข�อผิดพลาด เน��องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด
       การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลท่ีไม�ตรงตามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
       ควบคุมภายใน 

    •  ทําความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ� 
       แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

    •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บรหิารใช�และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผยข�อมลู
       ที่เกี่ยวข�องซึ�งจัดทําขึ้นโดยผู�บริหาร 

    •  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต�อเน��องของผู�บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
       ท่ีได�รบั สรปุว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสาํคัญท่ีเกีย่วกบัเหตกุารณ�หรอืสถานการณ�ท่ีอาจเป�นเหตใุห�เกดิข�อสงสยัอย�างมีนยัสาํคญั
       ต�อความสามารถของบรษัิทในการดาํเนนิงานต�อเน��องหรอืไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรปุว�ามคีวามไม�แน�นอนท่ีมีสาระสาํคัญ ข�าพเจ�าต�อง
       กล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�สังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องในงบการเงิน หรือถ�าการเป�ดเผย
       ดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข้ึนอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได�รับจนถึง
       วนัทีใ่นรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรกต็าม เหตกุารณ�หรอืสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตใุห�บรษัิทต�องหยุดการ
       ดําเนินงานต�อเน��อง

    •  ประเมินการนาํเสนอโครงสร�างและเน�อ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเป�ดเผยข�อมลูว�างบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ�
       ในรูปแบบที่ทําให�มีการนําเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตามที่ควรหรือไม� 

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

ข�าพเจ�าได�ให�คํารับรองแก�ผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลว�าข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระ
และได�สื่อสารกับผู�บริหารหรือผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ�งข�าพเจ�าเช่ือว�ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว�ากระทบต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการท่ีข�าพเจ�าใช�เพือ่ป�องกนัไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ
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รายงานและงบการเงิน



เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

รายได�จากการลงทุนค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

สินทรัพย�ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

สินทรัพย�สิทธิการใช�

สิทธิการเช�า

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

เบี้ยประกันภัยต�อจ�ายล�วงหน�า

สินทรัพย�อื่น

รวมสินทรัพย�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

สินทรัพย�

 

2564 2563

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

หมายเหตุ

 

354,532,615

519,183,448

19,248,127

1,434,193,945

155,933,473

5,399,133,844

5,622,816

51,574,486

45,016,811

14,550,205

89,121,054

189,970,279

413,497,345

645,321,547

9,336,899,995

495,157,399

923,332,567

17,836,387

1,774,113,556

219,594,689

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

หน�วย : บาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
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หน�้สิน

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย

หน�้สินตามสัญญาเช�า

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

เบี้ยประกันภัยรับล�วงหน�า

หน�้สินอื่น

รวมหน�้สิน

หน�้สินและส�วนของเจ�าของ

2564 2563

 

17

18

19

20

21

หมายเหตุ

 

 3,890,057,106

 577,805,877

 35,961,242

 43,007,488

 123,190,488

 781,765,337

 566,749,199

6,018,536,737

 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

หน�วย : บาท

  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

62บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2564



ส�วนของเจ�าของ 

ทุนเรือนหุ�น  

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ�นสามัญ จํานวนหุ�น 50,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท 

   ทุนที่ออกและชําระแล�ว 

      หุ�นสามัญ จํานวนหุ�น 50,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท 

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ 

กําไรสะสม 

   จัดสรรแล�ว 

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 

      ทุนสํารองทั�วไป 

      ทุนสํารองเพื่อขยายกิจการ 

   ยังไม�ได�จัดสรร  

องค�ประกอบอื่นของส�วนของเจ�าของ  

   รวมส�วนของเจ�าของ 

รวมหน�้สินและส�วนของเจ�าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

หน�้สินและส�วนของเจ�าของ (ต�อ)

2564 2563

 

22

หมายเหตุ

 

 

500,000,000

500,000,000

620,000,000

 50,000,000

 970,000,000

 111,563,781

 1,057,253,423

9,546,054

3,318,363,258

9,336,899,995

 

500,000,000

500,000,000

620,000,000

 50,000,000

 970,000,000

 111,563,781

1,191,111,502

13,644,431

3,456,319,714

9,987,086,295

หน�วย : บาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หน�วย : บาท

รายได�

   เบี้ยประกันภัยรับ

   หัก  เบี้ยประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อ

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

   หัก  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

           เพิ�มขึ้นจากป�ก�อน

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจากการประกันภัยต�อ

   รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   รายได�จากการลงทุนสุทธิ

   ผลกําไรจากเงินลงทุน

   ผลขาดทุนจากการปรับมูลค�ายุติธรรม

   รายได�อื่น

           รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย

   ค�าสินไหมทดแทน

   หัก  ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

   หน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

   ค�าใช�จ�ายอื่น

           รวมค�าใช�จ�าย

23

23

23

23

23

23

23

23

24

 

 

2564 2563หมายเหตุ

 5,260,091,272 

 (1,941,027,154)

 3,319,064,118 

 (22,951,329)

 3,296,112,789 

 391,694,417 

 132,836,081 

 1,358,161 

 (32)

 37,992,751 

 3,859,994,167 

 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 

 5,445,161,158 

 (2,080,698,509)

 3,364,462,649 

 (46,094,250)

 3,318,368,399 

 413,347,072 

 146,535,707 

 -      

 (80)

 41,674,766 

 3,919,925,864 

 2,637,508,281 

 (808,336,186)

 549,218,807 

 747,343,791 

 315,098,436 

 (4,227,526)

 1,983,933 

3,438,589,536 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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2564 2563

หน�วย : บาท

กําไรก�อนภาษีเงินได�

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 

กําไรสุทธิ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่ต�องจัดประเภทรายการใหม�เข�าไปไว�ใน

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�าเงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรม

             ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

         ภาษีเงินได�เกี่ยวกับองค�ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่ไม�ต�องจัดประเภทรายการใหม�เข�าไปไว�ใน

      กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

         ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�

             ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน 

         ภาษีเงินได�เกี่ยวกับองค�ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป� - สุทธิจากภาษีเงินได�

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป�

กําไรต�อหุ�น

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

15

27

27

27

27

29

บาท

หมายเหตุ

 

 

 502,669,512 

 (100,594,514)

 402,074,998 

       

  5,122,971 

 (1,024,594)

 4,098,377 

  8,478,852 

 (1,695,771)

 6,783,081 

 10,881,458 

 412,956,456 

8.04 

481,336,328 

 (95,136,407)

 386,199,921 

       

 (8,008,219)

 1,601,644 

(6,406,575)

 (1,015,173)

 203,035 

 (812,138)

 (7,218,713)

 378,981,208 

7.72 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
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หน�วย : บาท

กระแสเงินสดได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

   เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

   เงินสดจ�ายเกี่ยวกับการประกันภัยต�อ

   ดอกเบี้ยรับ

   เงินป�นผลรับ

   รายได�อื่น

   ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

   ค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

   ค�าใช�จ�ายอื่น

   ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�

   เงินสดรับ (จ�าย) - สินทรัพย�ทางการเงิน

      เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทุน

   ขายอุปกรณ�

   ซื้ออุปกรณ�

   ซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

      เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน

4.2

4.2

4.2

หมายเหตุ

 

 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 

 1,759 

 (17,333,998)

 (17,042,650)

 (34,374,889)

  5,647,335,672 

 (1,146,739,778)

 146,403,041 

 410,029 

 41,674,766 

 (2,336,060,846)

 (77,878,036)

 (555,942,939)

 (724,291,752)

 (252,566,419)

 (1,095,702)

 (70,654,943)

 (278,209,110)

 392,383,983 

-       

 (18,377,458)

 (8,607,528)

 (26,984,986)
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หน�วย : บาท

กระแสเงินสดใช�ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   จ�ายชําระหน�้สินตามสัญญาเช�า

   จ�ายเงินป�นผล

      เงินสดสุทธิใช�ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ�มขึ้นสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ�งของงบการเงินน�้

4.2

30

4

หมายเหตุ

 

 2564 2563

 (22,621,734)

 (275,000,000)

 (297,621,734)

 140,624,784 

 354,532,615 

 495,157,399 

   (23,862,462)

 (160,000,000)

 (183,862,462)

 181,536,535 

 172,996,080 

 354,532,615 
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1.  ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท
    บรษัิท เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) เป�นบรษัิทมหาชนซึ�งจดัตัง้และมีภมิูลาํเนาในประเทศไทย โดยมี พระบาทสมเดจ็

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

    เลขที่ 97 และ 99 ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

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

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

    การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีป�จจุบันได�ขยายวงกว�างข้ึนอย�างต�อเน��อง ทําให�เกิด

    การชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมีผลกระทบต�อธรุกจิและอุตสาหกรรมส�วนใหญ� สถานการณ�ดงักล�าวอาจนาํมาซึ�งความไม�แน�นอนและ

    ผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมของการดําเนนิธรุกจิ อย�างไรกต็าม ฝ�ายบรหิารของบรษัิทจะตดิตามความคบืหน�าของสถานการณ�ดงักล�าว

    อย�างต�อเน��องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค�าของสินทรัพย� ประมาณการหน�้สินและหน�้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย�าง

    สมํ่าเสมอ

2.  เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
    2.1  บริษัทจัดทําบัญชีเป�นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป�นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั�วไปในประเทศไทย

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

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 เป�นต�นไป และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

และส�งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เรือ่ง หลกัเกณฑ� วธิกีาร เงือ่นไข และระยะเวลาในการจดัทําและยืน่งบการเงนิ

และรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 ซึ�งเริ�มมีผลบังคับใช�

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

วันที่ 1 มกราคม 2562 เป�นต�นไป

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

ในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

    2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต�อการรายงานและการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงินสําหรับงวดบัญชีป�จจุบัน

ในระหว�างป� บริษัทได�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม�รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซึ�งมีผลบังคับใช�สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

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

ระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการปรับปรุงการอ�างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุง

คํานิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคํานิยามของความมีสาระสําคัญ และข�อกําหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ีย

อ�างองิ การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดังกล�าวมาถอืปฏบัิติน�ไ้ม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสาํคัญต�องบการเงนิของบรษัิท

การยินยอมลดค�าเช�าที่เกี่ยวข�องกับ COVID-19 

บริษัทได�เลือกถือปฏิบัติตามข�อผ�อนปรนเกี่ยวกับการยินยอมลดค�าเช�าท่ีเกี่ยวข�องกับ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช�า การปรบัปรงุดงักล�าวอนญุาตให�ผู�เช�าท่ีเลอืกถอืปฏบัิตติามข�อผ�อนปรนไม�จาํเป�น

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

ตามท่ีระบุไว� ถือเป�นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าหรือไม� และให�บันทึกบัญชีการยินยอมลดค�าเช�าเหล�านั้นเสมือนว�าไม�ใช�การ

เปลี่ยนแปลงสัญญาเช�า ซึ�งการลดลงใดๆ ของการจ�ายชําระตามสัญญาเช�ากระทบเพียงการจ�ายชําระซึ�งเดิมจะครบกําหนดใน

หรือก�อนวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท�านั้น และไม�มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขและข�อกําหนดอ่ืนของสัญญาเช�า

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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    2.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว แต�ยังไม�มีผลบังคับใช�

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช�า (“TFRS 16”) ได�เพิ�มข�อกําหนดเกี่ยวกับข�อยกเว�นชั�วคราว

 สาํหรับการปฏริปูอตัราดอกเบ้ียอ�างอิง ระยะท่ี 2 โดยกจิการต�องถอืปฏบัิตติามการปรบัปรงุดงักล�าวกบังบการเงนิประจาํป�สาํหรบั

 รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 เป�นต�นไป ท้ังน�้อนุญาตให�กิจการถือปฏิบัติก�อนวันท่ีมีผลบังคับ

 ใช�ได� ซึ�ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงน�้ได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได�ออก

 ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ได�แก� มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เรื่อง

 สญัญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 7 เรือ่ง การเป�ดเผยข�อมูลสาํหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ และมาตรฐาน

 การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ซึ�งได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน

 2564 และจะมีผลบังคับใช�สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป�นต�นไป ท้ังน�้

 อนุญาตให�กิจการถือปฏิบัติก�อนวันท่ีมีผลบังคับใช� การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าว สืบเน��องมาจากการ

 ปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ�างอิง ระยะที่ 2 โดยได�เพิ�มข�อผ�อนปรนสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย�

 ทางการเงนิหรอืหน�ส้นิทางการเงนิ ท่ีเกดิจากการปฏริปูอัตราดอกเบ้ียอ�างอิง รวมท้ังข�อยกเว�นสาํหรบัการถอืปฏบัิติตามข�อกาํหนด

 ของการบัญชีป�องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเป�นการชั�วคราว และการเป�ดเผยข�อมูลเพิ�มเติมตาม TFRS 7

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเป�ดเผยข�อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย 

 สภาวิชาชีพบัญชีได�ออกประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเป�ดเผยข�อมูลสําหรับ

 ธรุกจิประกนัภยั ซึ�งมีการปรบัปรงุให�สอดคล�องกบัการปรบัปรงุเกีย่วกบัการปฏริปูอัตราดอกเบ้ียอ�างองิ ระยะท่ี 2 ของมาตรฐาน

 การรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 เรือ่ง สญัญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 7 เรือ่ง การเป�ดเผยข�อมูล

 สาํหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช�า โดยได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผล

 บังคบัใช�สาํหรับงบการเงนิท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป�นต�นไป ท้ังน� ้อนญุาตให�ถอืปฏบัิติ

 ก�อนวันที่มีผลบังคับใช�

 ผู�บริหารของบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข�องมาเริ�มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐาน

 การรายงานทางการเงนิดังกล�าวมีผลบังคับใช� โดยผู�บรหิารของบรษัิทได�ประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

 ดงักล�าว และเห็นว�าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล�าวมาถอืปฏบัิตไิม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสาํคญัต�องบการเงนิ

 ของบริษัทในงวดที่จะเริ�มถือปฏิบัติ

3.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
    งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป�นภาษาไทย ในกรณ�ท่ีมีเน�้อความขัดแย�งกันหรือมีการตีความ

    ในสองภาษาที่แตกต�างกัน ให�ใช�งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป�นหลัก

    3.1  การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

 บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต�อ โดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญา

 ประกนัภยั คือ สญัญาซึ�งผู�รบัประกนัภยัรบัความเสีย่งด�านการรบัประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญัจากคู�สญัญาอกีฝ�ายหนึ�ง (ผู�เอาประกนัภยั)

 โดยตกลงจะชดใช�ค�าสนิไหมทดแทนให�แก�ผู�เอาประกนัภยัหากเหตกุารณ�ในอนาคตอนัไม�แน�นอนท่ีระบุไว� (เหตุการณ�ท่ีเอาประกนัภยั)

 เกิดผลกระทบในทางลบต�อผู�เอาประกันภัย ในการพิจารณาว�ามีการรับความเสี่ยงด�านการรับประกันภัยท่ีมีนัยสําคัญหรือไม�นั้น

 จะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน�ท่ีจะต�องจ�ายกรณ�ท่ีมีสถานการณ�ท่ีรบัประกนัภัยเกดิข้ึนกบัภาระผกูพันท่ีจะต�องจ�ายตามสญัญา

 หากไม�มีสถานการณ�ท่ีรบัประกนัภยัเกดิข้ึน ซึ�งหากไม�เข�าเงือ่นไขดังกล�าวข�างต�น บรษัิทจะจดัประเภทสญัญาประกนัภยัดงักล�าว

 เป�นสัญญาการลงทุน ซึ�งสัญญาการลงทุน คือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป�นสัญญาประกันภัยและทําให�ผู�รับประกันภัย

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

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาของเครื่องมือทางการเงิน เป�นต�น

 บรษัิทจดัประเภทของสญัญาโดยประเมินความสาํคญัของความเสีย่งด�านการรบัประกนัภยัเป�นรายสญัญา หากสญัญาใดจดัประเภท

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

 บังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป�นสัญญาการลงทุนเม่ือวันเริ�มต�นสัญญา จะถูกจัดประเภทเป�นสัญญาประกันภัยในเวลา

 ต�อมา หากพบว�าบริษัทรับความเสี่ยงด�านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากการทําสัญญาดังกล�าว
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    3.2  การรับรู�รายได�

 (1)  เบี้ยประกันภัยรับ

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

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

 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจากผู�เอาประกันภัยถือเป�นรายได�ตามวันท่ีท่ีกรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับใช�ตามจํานวนท่ีระบุ

 ไว�ในกรมธรรม� ในกรณ�ท่ีกรมธรรม�มีอายุการคุ�มครองเกนิ 1 ป� จะบันทึกเบ้ียประกนัภยัรบัเป�นรายการรบัล�วงหน�าและทยอย

 รับรู�เป�นรายได�ตามอายุการให�ความคุ�มครองเป�นรายป�

 เบ้ียประกันภัยต�อรับถือเป�นรายได�เม่ือบริษัทได�รับใบคําขอเอาประกันภัยต�อหรือใบแจ�งการเอาประกันภัยต�อจากบริษัท

 ผู�เอาประกันภัยต�อ

 เบ้ียประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อ

 เบ้ียประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อรับรู �เป�นค�าใช�จ�ายเม่ือได�โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให�บริษัท

รับประกันภัยต�อแล�วตามจํานวนที่ระบุไว�ในกรมธรรม�

 ในกรณ�ท่ีเป�นการเอาประกันภัยต�อท่ีมีอายุการคุ�มครองเกิน 1 ป� จะบันทึกเป�นรายการจ�ายล�วงหน�าโดยทยอยรับรู�เป�น

 ค�าใช�จ�ายตามอายุการให�ความคุ�มครองเป�นรายป�

 (2)  รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

 รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จท่ีเกี่ยวข�องกับค�านายหน�ารับจากการเอาประกันภัยต�อรับรู�เป�นค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัด

 บัญชีและทยอยรับรู�เป�นรายได�ตามอายุการให�ความคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัยต�อ 

 (3)  รายได�จากการลงทุน

 ดอกเบี้ยรับและเงินป�นผลรับจากเงินลงทุน

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

 มีสิทธิในการรับเงินป�นผล

 ดอกเบี้ยรับจากเงินให�กู�ยืม

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

 (4)  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

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

    3.3 การรับรู�ค�าใช�จ�าย

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

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

 ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต�อ และสําหรับท้ังความเสียหายท่ีได�รับรายงาน

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

 ค�าสินไหมของงวดป�จจุบันและงวดก�อนท่ีเกิดข้ึนในระหว�างป� หักด�วยมูลค�าซากและการรับคืนอ่ืน (ถ�ามี) และหักด�วยค�า

 สนิไหมรบัคนืจากการเอาประกนัภยัต�อท่ีเกีย่วข�อง 

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

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

 สูงสุดจะไม�เกินทุนประกันของกรมธรรม�ที่เกี่ยวข�อง

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

 ประกันภัยต�อตามจํานวนที่ได�รับแจ�ง

71บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2564



 (2)  ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

 ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต�อรับรู�เม่ือได�บันทึกค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหม
 ทดแทน โดยประมาณขึ้นตามสัดส�วนการเอาประกันภัยต�อและเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต�อท่ีเกี่ยวข�อง และแสดงเป�น
 รายการหักจากค�าสินไหมทดแทน

 (3)  ค�าใช�จ�ายค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

 ค�าใช�จ�ายสําหรับค�าจ�างและค�าบําเหน็จที่เกี่ยวข�องกับค�านายหน�าจ�ายและค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นสําหรับส�วนที่ทํา

 ให�ได�มาซึ�งสัญญาประกันภัยโดยรับรู�เป�นค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชีและค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอ่ืนรอตัด

 บัญชีและทยอยรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามอายุการให�ความคุ�มครองของกรมธรรม�ประกันภัย

 (4)  ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น 

 ค�าใช�จ�ายในการรบัประกนัภยัอ่ืน คอืค�าใช�จ�ายอ่ืนท่ีเกดิจากการรบัประกนัภยั ท้ังค�าใช�จ�ายทางตรงและทางอ�อม และให�รวมถงึ

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

 (5)  ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน 

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

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

    3.4 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

          เงนิสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล�องสงู ซึ�งถงึกาํหนด

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

    3.5 เบี้ยประกันภัยค�างรับและค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

 เบ้ียประกนัภยัค�างรบัจากการรบัประกนัภยัโดยตรงและจากการรบัประกนัภยัต�อแสดงด�วยมลูค�าสทุธท่ีิจะได�รบั โดยบรษัิทบันทึก

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

 และตามสถานะป�จจุบันของเบ้ียประกันภัยค�างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญตั้งเพิ�ม (ลด) บันทึกบัญชีเป�นค�าใช�จ�าย (กลับรายการ) ในระหว�างป�

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

 สนิทรพัย�จากการประกนัภยัต�อแสดงด�วยสาํรองประกนัภยัส�วนท่ีเรยีกคนืจากการประกนัภยัต�อ ซึ�งประมาณข้ึนโดยอ�างอิงสญัญา

 ประกันภัยต�อท่ีเกี่ยวข�องของสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม�ถือเป�นรายได� และสํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทน

 ค�างจ�ายตามกฎหมายว�าด�วยการคํานวณสํารองประกันภัย

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

 การประกันภัยต�อจะเกิดการด�อยค�าเมื่อมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอันเป�นผลมาจากเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู�สินทรัพย�

 จากการประกันภัยต�อเมื่อเริ�มแรก และทําให�บริษัทอาจไม�ได�รับชําระเงินตามเงื่อนไขของสัญญาและผลกระทบจากเหตุการณ�

 ดังกล�าวสามารถวัดมูลค�าได�อย�างน�าเชื่อถือ

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

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

 (1)  ลกูหน�จ้ากสญัญาประกนัภยัต�อแสดงด�วยจาํนวนเงนิค�างรบัจากการประกนัภยัต�อ และเงนิมดัจาํท่ีวางไว�จากการรบัประกนัภยัต�อ

 เงนิค�างรับจากบรษัิทประกันภยัต�อประกอบด�วยค�าจ�างและค�าบําเหนจ็ค�างรบั ค�าสนิไหมทดแทนค�างรบั และรายการค�างรบั

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

 ประมาณท่ีอาจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิไม�ได� ซึ�งพิจารณาจากประสบการณ�การเกบ็เงนิ และตามสถานะป�จจบัุนของเงนิค�างรับ

 จากบริษัทประกันภัยต�อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 (2)  เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อแสดงด�วยจํานวนเงินค�างจ�ายให�กับบริษัทประกันภัยต�อ และเงินมัดจําท่ีบริษัทถือไว�จากการเอา

 ประกันภัยต�อ
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 เงินค�างจ�ายให�กับบริษัทประกันภัยต�อประกอบด�วย เบ้ียประกันภัยต�อค�างจ�าย ค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย และรายการ

 ค�างจ�ายอื่น ๆ ให�กับบริษัทประกันภัยต�อ

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

 เมื่อเข�าเงื่อนไขการหักกลบทุกข�อดังต�อไปน�้ 

 (1)  กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู�ไว�ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกันและ

 (2)  กิจการต้ังใจท่ีจะรับหรือจ�ายชําระจํานวนท่ีรับรู�ไว�ในงบแสดงฐานะการเงินด�วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับประโยชน�

จากสินทรัพย�ในเวลาเดียวกับที่จ�ายชําระหน�้สิน

    3.8 สินทรัพย�ลงทุน

3.8.1  เงินลงทุนในหลักทรัพย�

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย�ทางการเงินท่ีมีอยู�ตามข�อกําหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

และการเป�ดเผยข�อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย โดยการจัดประเภทรายการและวัดมูลค�า สําหรับรายการดังน�้

(1)  เงนิลงทุนท่ีวดัมูลค�าผ�านกาํไรขาดทุนประเภทตราสารทุนแสดงตามมูลค�ายตุธิรรมการเปลีย่นแปลงในมูลค�ายุตธิรรม

ของหลักทรัพย�บันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

(2)  เงินลงทุนท่ีวัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงตามมูลค�ายุติธรรมการเปลี่ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมของ

เงินลงทุนบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสํารองการวัดมูลค�าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกําไรหรือขาดทุน

จะถกูจดัประเภทรายการใหม�เป�นกาํไรหรอืขาดทุนเมือ่ตัดจาํหน�ายเงนิลงทุนในตราสารทุน เงนิป�นผลจากเงนิลงทุน

ในตราสารทุนเหล�าน�้รับรู�ในกําไรหรือขาดทุน 

(3)  เงินลงทุนท่ีวัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�ายแสดงมูลค�าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน�าย บริษัทตัดบัญชีส�วนเกิน/

รับรู�ส�วนต่ํากว�า มูลค�าตราสารหน�้ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแท�จริง ซึ�งจํานวนท่ีตัดจําหน�าย/รับรู�น�้จะแสดงเป�นรายการ

ปรับกับดอกเบี้ยรับ 

มูลค�ายุติธรรมของหลกัทรพัย�ในความต�องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสดุ ณ สิน้วนัทําการสดุท�ายของป�

ส�วนมูลค�ายุติธรรมของตราสารหน�้คํานวณโดยใช�อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน�้ไทย มูลค�า

ยุติธรรมของหน�วยลงทุนคํานวณจากมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของหน�วยลงทุน

บริษัทใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนักในการคํานวณต�นทุนของเงินลงทุน

ในกรณ�ท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป�นอีกประเภทหนึ�ง บริษัทจะปรับมูลค�าของเงินลงทุน

ดังกล�าวใหม�โดยใช�มูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต�างระหว�างราคาตามบัญชีและมูลค�า

ยุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในส�วนของกําไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป�นองค�ประกอบอ่ืนของส�วนของเจ�าของแล�วแต�

ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เม่ือมีการจําหน�ายเงินลงทุน ผลต�างระหว�างสิ�งตอบแทนสุทธิท่ีได�รับกับมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึก

ในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

3.8.2  เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับแสดงมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจําหน�ายสุทธิจากค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิต

3.8.3  การรับรู�รายการผลขาดทุนด�านเครดิต

บรษัิทบันทึกผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกดิข้ึนกบัสนิทรพัย�ลงทุนโดยใช�แบบจาํลองผลขาดทุนด�านเครดติท่ีคาดว�า

จะเกดิข้ึน ผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะเกดิข้ึนและการเปลีย่นแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว�าจะเกดิข้ึนเหล�านัน้ ณ แต�ละวนัท่ีรายงาน

เพ่ือสะท�อนการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด�านเครดิตตั้งแต�รับรู�สินทรัพย�ทางการเงินเม่ือเริ�มแรก และจะต้ังค�าเผื่อการ

ด�อยค�าของตราสารทุนท่ีวดัมูลค�ายุติธรรมผ�านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน เมือ่มลูค�ายตุธิรรมของเงนิลงทุนดงักล�าวได�ลดลง

อย�างมีสาระสําคัญ และเป�นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข�อบ�งชี้ของการด�อยค�า

    3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา

ท่ีดินแสดงมูลค�าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ�แสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าของ

สินทรัพย� (ถ�ามี)
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ค�าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ�คาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัย�โดยวธิเีส�นตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณดงัน�้

ส�วนปรับปรุงอาคารและอาคาร                                                      5 ป� และ 20 ป�

เครื่องตกแต�งและอุปกรณ�สํานักงาน                                               3 ป� และ 5 ป�

ยานพาหนะ                                                                                    5 ป�

ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว�างก�อสร�าง

บริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� ออกจากบัญชี เม่ือจําหน�ายสินทรัพย�หรือคาดว�าจะไม�ได�รับประโยชน�เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคต รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน�ายสินทรัพย�จะรับรู�ในส�วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทตัดรายการ

สินทรัพย�นั้นออกจากบัญชี

    3.10 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนและค�าตัดจําหน�าย

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนแสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสมและค�าเผื่อการด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) ของสินทรัพย�นั้น

บริษัทตัดจําหน�ายสินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีมีอายุการให�ประโยชน�จํากัดอย�างมีระบบตลอดอายุการให�ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย�นั้น และจะประเมินการด�อยค�าของสินทรัพย�ดังกล�าวเม่ือมีข�อบ�งช้ีว�าสินทรัพย�นั้นเกิดการด�อยค�า บริษัทจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจําหน�ายและวิธีการตัดจําหน�ายของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนดังกล�าวทุกสิ้นป�เป�นอย�างน�อย ค�าตัดจําหน�ายรับรู�เป�น

ค�าใช�จ�ายในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย�ไม�มีตัวตนที่มีอายุการให�ประโยชน�จํากัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร� มีอายุการให�ประโยชน� 5 ป� และ 10 ป�

ไม�มีการตัดจําหน�ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร�ระหว�างติดตั้ง

    3.11 สิทธิการเช�า

บริษัททําสัญญาเช�าอาคารกับผู�ให�เช�าโดยจ�ายเงินกินเปล�าหรือเงินล�วงหน�าค�าเช�าเพ่ือให�ได�สิทธิในการเช�าอาคาร และเม่ือครบ

กําหนดอายุการเช�า กรรมสิทธิ์ของอาคารยังเป�นของผู�ให�เช�าเดิม บริษัท (ผู�เช�า) มิได�รับการโอนส�วนใหญ�ของความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนท้ังหมดของทรพัย�สนิท่ีครอบครองอยู� บรษัิทจงึจดัประเภทสญัญาเช�าดงักล�าวเป�นสญัญาเช�าดาํเนนิงาน และบันทึก

เงินจ�ายล�วงหน�าดังกล�าวเป�นสิทธิการเช�าและตัดจําหน�ายไปตลอดอายุสัญญาเช�า 30 ป� โดยบริษัทจะประเมินการด�อยค�าของ

สิทธิการเช�าเมื่อมีข�อบ�งชี้ที่อาจทําให�เกิดการด�อยค�าทุกรอบระยะเวลารายงาน

    3.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมโดยบริษัท

ไม�ว�าจะเป�นโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรืออยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากน�้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ�อมซึ�งทําให�

มีอิทธพิลอย�างเป�นสาระสาํคัญต�อบรษัิท ผู�บรหิารสาํคัญ กรรมการหรอืพนกังานของบรษัิท ท่ีมอีาํนาจในการวางแผนและควบคุม

การดําเนินงานของบริษัท

    3.13 หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด�วย สํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย และสํารองเบี้ยประกันภัย

(1)  สํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย

ค�าสนิไหมทดแทนค�างจ�ายบันทึกตามจาํนวนท่ีจะจ�ายจรงิ ส�วนสาํรองค�าสนิไหมทดแทนจะบันทึกเม่ือได�รบัการแจ�งคาํเรยีก

ร�องค�าเสียหายจากผู�เอาประกันภัยตามจํานวนท่ีผู�เอาประกันภัยแจ�ง และโดยการประมาณการของฝ�ายบริหาร มูลค�า

ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม�เกินทุนประกันของกรมธรรม�ท่ีเกี่ยวข�อง

ประมาณการสาํรองสนิไหมทดแทนคาํนวณโดยวธิกีารทางคณติศาสตร�ประกนัภัย โดยคํานวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสดุของ
ค�าสนิไหมทดแทนท่ีคาดว�าจะจ�ายให�แก�ผู�เอาประกนัภยัในอนาคตสาํหรบัความสญูเสยีท่ีเกดิข้ึนแล�วก�อนหรอื ณ วันท่ีในรอบ
ระยะเวลารายงานท้ังจากรายการความสญูเสยีท่ีบรษัิทได�รบัรายงานแล�วและยังไม�ได�รบัรายงาน และรวมถงึค�าใช�จ�ายในการ
จัดการค�าสินไหมทดแทน โดยหักมูลค�าซากและการรับคืนอื่น ๆ ผลต�างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนท่ีคํานวณ
ได�สงูกว�าค�าสนิไหมทดแทนท่ีได�รบัรู�ไปแล�วในบัญชี จะรบัรู�เป�นความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนแล�วแต�ยงัไม�ได�รบัรายงาน (Incurred
but not reported claim: IBNR)
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(2)  สํารองเบี้ยประกันภัย

สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบด�วย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได� และสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุด

(2.1)  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�คํานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก�อนการเอาประกันภัยต�อด�วยวิธีการดังน�้

การประกันภัยขนส�งเฉพาะเท่ียว                 -  ร�อยละร�อยของเบ้ียประกนัภยัรบั ตัง้แต�วนัท่ีกรมธรรม�ประกนัภยั

การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง                  เริ�มมีผลคุ�มครองตลอดระยะเวลาท่ีบรษัิทยังคงให�ความคุ�มครอง

ที่มีระยะเวลาคุ�มครองไม�เกิน 6 เดือน             แก�ผู�เอาประกันภัย 

การประกันภัยอื่น                               -  วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ�งส�วนสามร�อยหกสิบห�า)

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียังไม�ถอืเป�นรายได�จากการเอาประกนัภยัต�อคาํนวณจากเบ้ียประกนัภยัจ�ายจากการเอาประกนัภยั

ต�อด�วยวิธีการเช�นเดียวกับกรมธรรม�ประกันภัยตรงท่ีได�โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให�บริษัทรับประกันภัยต�อ

แล�วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม�

(2.2)  สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุด

สํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุด เป�นจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดสํารองไว�เพื่อชดใช�ค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายท่ี

เกี่ยวข�องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกันภัยท่ียังมีผลบังคับอยู� ซึ�งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร�

ประกันภัย บริษัทใช�การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค�าสินไหมทดแทนท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันท่ี

เหลืออยู� โดยอ�างอิงจากข�อมูลในอดีต

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค�าของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุดกับสํารองเบ้ีย

ประกันภัยท่ียังไม�ถือเป�นรายได� หากมูลค�าของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุดสูงกว�าสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียัง

ไม�ถือเป�นรายได� บริษัทจะรับรู�ส�วนต�างและแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุดในงบการเงิน

    3.14 สัญญาเช�าระยะยาว

บริษัทที่เป�นผู�เช�า

บริษัทประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหรือประกอบด�วยสัญญาเช�าหรือไม� ตั้งแต�วันเริ�มต�นของสัญญาเช�า บริษัทรับรู�สินทรัพย�

สิทธิการใช�และหน�้สินตามสัญญาเช�าท่ีเกี่ยวข�องกับทุกข�อตกลงท่ีเป�นสัญญาเช�า ยกเว�นสัญญาเช�าระยะสั้น (อายุสัญญาเช�า

12 เดอืนหรอืน�อยกว�า) และสญัญาเช�า ซึ�งสนิทรพัย�มีมูลค�าต่ํา เช�น คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล เครือ่งถ�ายเอกสาร รายการท่ีมีมูลค�า

เล็กน�อย เช�น เครื่องตกแต�งสํานักงาน และโทรศัพท� สัญญาเช�าเหล�าน�้ บริษัทรับรู�การจ�ายชําระตามสัญญาเช�าเป�นค�าใช�จ�าย

ดําเนินงานด�วยวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�าเว�นแต�เกณฑ�ท่ีเป�นระบบอ่ืนท่ีดีกว�า ซึ�งเป�นตัวแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึง

ประโยชน�เชิงเศรษฐกิจจากการใช�สินทรัพย�ที่เช�า

หน�้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าเริ�มแรกด�วยมูลค�าป�จจุบันของการจ�ายชําระตามสัญญาเช�าท่ียังไม�ได�จ�ายชําระ ณ วันนั้น โดยคิด

ลดด�วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช�า แต�หากอัตรานั้นไม�สามารถกําหนดได� บริษัทใช�อัตราดอกเบี้ยการกู�ยืมส�วนเพิ�ม

การจ�ายชําระตามสัญญาเช�าที่รวมอยู�ในการวัดมูลค�าของหน�้สินตามสัญญาเช�า ประกอบด�วย

•  การจ�ายชําระคงที่ (รวมถึง การจ�ายชําระคงที่โดยเน�้อหา) หักลูกหน�้สิ�งจูงใจตามสัญญาเช�าใดๆ

•  การจ�ายชําระค�าเช�าผันแปรที่ขึ้นอยู�กับดัชน�หรืออัตรา ซึ�งการวัดมูลค�าเริ�มแรกใช�ดัชน�หรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช�าเริ�มมีผล

•  จํานวนเงินที่คาดว�าผู�เช�าจะจ�ายชําระภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือ

•  ราคาใช�สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลที่ผู�เช�าจะใช�สิทธิเลือกนั้น

•  การจ�ายชําระค�าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช�า หากข�อกําหนดสัญญาเช�าแสดงให�เห็นว�าผู�เช�าจะใช�สิทธิเลือกในการยกเลิก

สัญญาเช�า

หน�้สินตามสัญญาเช�าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน

การวัดมูลค�าภายหลังของหน�้สินตามสัญญาเช�า โดยการเพิ�มมูลค�าตามบัญชีเพ่ือสะท�อนดอกเบ้ียจากหน�้สินตามสัญญาเช�า

(ใช�วิธีดอกเบี้ยที่แท�จริง) และลดมูลค�าตามบัญชีเพื่อสะท�อนการจ�ายชําระตามสัญญาเช�าที่จ�ายชําระ
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บริษัทวัดมูลค�าหน�้สินตามสัญญาเช�าใหม� (โดยการปรับปรุงสินทรัพย�สิทธิการใช�ที่เกี่ยวข�อง) เมื่อเกิดเหตุการณ�ดังต�อไปน�้

•  มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช�า หรือมีเหตุการณ�สําคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ�ท่ีส�งผลให�มีการเปลี่ยนแปลง

ในการประเมินสทิธเิลอืกในการซ้ือสนิทรพัย�อ�างองิ ในกรณ�ดงักล�าวหน�ส้นิตามสญัญาเช�าวัดมลูค�าใหม�โดยคดิลดการจ�ายชาํระ

ตามสัญญาเช�าที่ปรับปรุงโดยใช�อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

•  มีการเปลี่ยนแปลงการจ�ายชําระตามสัญญาเช�า เน��องจากการเปลี่ยนแปลงดัชน�หรืออัตรา หรือการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่

คาดว�าจะต�องจ�ายชําระภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือ ในกรณ�ดังกล�าวหน�้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าใหม�โดยคิดลดการ

จ�ายชําระตามสญัญาเช�าท่ีปรบัปรุงโดยใช�อัตราคดิลดเดมิ (เว�นแต�การเปลีย่นแปลงการจ�ายชําระตามสญัญาเช�าเป�นผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณ�ดังกล�าวใช�อัตราคิดลดที่ปรับปรุง)

•  มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าหรือและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช�าไม�บันทึกเป�นสัญญาเช�าแยกต�างหาก ในกรณ�น�้หน�้สินตาม

สญัญาเช�าวดัมลูค�าใหม�ข้ึนอยู�กบัอายุสญัญาเช�าของสญัญาเช�าท่ีเปลีย่นแปลงโดยคิดลดการจ�ายชําระตามสญัญาเช�าท่ีปรับปรุง

ด�วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล

บริษัทไม�มีรายการปรับใดๆ ดังกล�าวแสดงระหว�างป�

สินทรัพย�สิทธิการใช�ประกอบด�วย การวัดมูลค�าเริ�มแรกกับหน�้สินตามสัญญาเช�าท่ีเกี่ยวข�อง การจ�ายชําระตามสัญญาเช�าใดๆ
ท่ีจ�ายชําระ ณ วันท่ีสัญญาเช�าเริ�มมีผลหรือก�อนวันท่ีสัญญาเริ�มมีผลหักสิ�งจูงใจตามสัญญาเช�าท่ีได�รับใดๆ และต�นทุนทางตรง
เริ�มแรกใดๆ การวดัมูลค�าภายหลงัของสนิทรพัย�สทิธกิารใช�โดยใช�ราคาทุนหักค�าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด�อยค�าสะสม

 สินทรัพย�สิทธิการใช�คิดค�าเสื่อมราคาตลอดช�วงเวลาท่ีสั้นกว�าของอายุสัญญาเช�าและอายุการใช�ประโยชน�ของสินทรัพย�
สทิธกิารใช�หากสญัญาเช�าโอนความเป�นเจ�าของในสนิทรพัย�อ�างองิหรอืราคาทุนของสนิทรพัย�สทิธกิารใช� สะท�อนว�า บรษัิทจะใช�
สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย�สิทธิการใช�ท่ีเกี่ยวข�องคิดค�าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช�ประโยชน�ของสินทรัพย�สิทธิการใช� การคิดค�า
เสื่อมราคาเริ�ม ณ วันที่สัญญาเช�าเริ�มมีผล

สินทรัพย�สิทธิการใช�แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน 

บรษัิทปฏบัิติตามมาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 36 เรือ่ง การด�อยค�าของสนิทรพัย� เพือ่ประเมนิว�าสนิทรพัย�สทิธกิารใช�ด�อยค�าหรอืไม�
และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด�อยค�าใดๆ ที่ระบุได�ตามที่กล�าวในนโยบายเรื่อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�”

ค�าเช�าผันแปรที่ไม�ขึ้นอยู�กับดัชน�หรืออัตราไม�ถูกรวมในการวัดมูลค�าของหน�้สินตามสัญญาเช�าและสินทรัพย�สิทธิการใช� การจ�าย
ชําระท่ีเกี่ยวข�องรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายสําหรับงวดท่ีมีเหตุการณ�หรือเงื่อนไขการจ�ายชําระเหล�านั้นเกิดข้ึนและรวมอยู�ในบรรทัด
“ค�าใช�จ�ายอื่น” ในกําไรหรือขาดทุน

ข�อผ�อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให�ผู�เช�าไม�แยกส�วนประกอบท่ีไม�เป�นการเช�าและบันทึกสัญญาเช�าใดๆ และ
ส�วนประกอบที่ไม�เป�นการเช�าที่เกี่ยวข�องเป�นข�อตกลงเดียวกัน บริษัทใช�ข�อผ�อนปรนในทางปฏิบัติดังกล�าว

    3.15 เงินตราต�างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินเป�นสกุลเงินบาท ซึ�งเป�นสกุลเงินที่ใช�ในการดําเนินงานของบริษัท

รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย�และหน�้สินท่ีเป�น
ตัวเงินซึ�งอยู�ในสกุลเงินตราต�างประเทศได�แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกรับรู�เป�นกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

    3.16 การด�อยค�าของสินทรัพย�

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทําการประเมินการด�อยค�าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�และสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น
ของบริษัท หากมีข�อบ�งชี้ว�าสินทรัพย�ดังกล�าวอาจด�อยค�า บริษัทจะรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าเมื่อมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน
ของสนิทรพัย�มีมูลค�าตํา่กว�ามูลค�าตามบัญชีของสนิทรพัย�นัน้ ท้ังน� ้มลูค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคนืหมายถงึ มลูค�ายตุธิรรมหักต�นทุน

ในการขายของสินทรัพย�หรือมูลค�าจากการใช�สินทรัพย�แล�วแต�ราคาใดจะสูงกว�า 

บริษัทจะรับรู�รายการขาดทุนจากการด�อยค�าในส�วนของกําไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด�อยค�าของสนิทรพัย� มีข�อบ�งช้ีท่ีแสดงให�เห็นว�าผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสนิทรพัย�ท่ีรบัรู�ในงวดก�อน
ได�หมดไปหรอืลดลง บรษัิทจะประมาณมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคืนของสนิทรพัย�นัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�า
ท่ีรับรู�ในงวดก�อนก็ต�อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช�กําหนดมูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืนภายหลังจากการรับรู�ผลขาดทุน
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จากการด�อยค�าครัง้ล�าสดุ โดยมลูค�าตามบัญชีของสนิทรพัย�ท่ีเพิ�มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าต�องไม�สงูกว�า

มูลค�าตามบัญชีท่ีควรจะเป�นหากกิจการไม�เคยรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�ในงวดก�อน ๆ บริษัทจะบันทึกกลับ

รายการผลขาดทุนจากการด�อยค�าของสินทรัพย�โดยรับรู�ไปในส�วนของกําไรหรือขาดทุนทันที

    3.17 ผลประโยชน�พนักงาน

          (1)  ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู�เงินเดือน ค�าจ�าง โบนัส ผลประโยชน�วันลาของพนักงานและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป�นค�าใช�จ�ายเม่ือ

เกิดรายการ

ผลประโยชน�วนัลาของพนกังานคาํนวณโดยใช�วธิปีระมาณการอย�างง�าย โดยมีข�อสมมติฐานว�าพนกังานท่ีมีวนัลาจะใช�วนัลา

ทั้งหมดภายในป�ถัดไป

          (2)  ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนกังานได�ร�วมกนัจดัต้ังกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ ซึ�งประกอบด�วยเงนิท่ีพนกังานจ�ายสะสมและเงนิท่ีบรษัิทจ�ายสมทบ

ให�เป�นรายเดือน สินทรัพย�ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได�แยกออกจากสินทรัพย�ของบริษัท เงินท่ีบริษัทจ�ายสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในป�ที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน 

บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต�องจ�ายให�แก�พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษัทถือว�าเงินชดเชย

ดังกล�าวเป�นโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน

บรษัิทคํานวณหน�ส้นิตามโครงการผลประโยชน�หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช�วิธคีดิลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว�

(Projected Unit Credit Method) โดยผู�เชีย่วชาญอสิระได�ทําการประเมินภาระผกูพันดงักล�าวตามหลกัคณติศาสตร�ประกนัภยั

ผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร�ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน�หลงัออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู�ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต�นทุนบริการในอดีตท่ีเกี่ยวข�องกับการแก�ไขโครงการจะรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อการแก�ไขโครงการมีผล

บังคับใช�

    3.18 ภาษีเงินได�

ภาษีเงินได�ประกอบด�วยภาษีเงินได�ป�จจุบันและภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได�ป�จจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงนิได�ป�จจบัุนตามจาํนวนท่ีคาดว�าจะจ�ายให�กบัหน�วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม

หลักเกณฑ�ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

บรษัิทบันทึกภาษีเงนิได�รอการตัดบัญชขีองผลแตกต�างชั�วคราวระหว�างราคาตามบัญชีของสนิทรพัย�และหน�ส้นิ ณ วันสิน้รอบระยะ

เวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัย�และหน�ส้นิท่ีเกีย่วข�องนัน้ โดยใช�อัตราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช� ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทรับรู�หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีของผลแตกต�างชั�วคราวท่ีต�องเสียภาษีทุกรายการแต�รับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการ

ตดับัญชีสาํหรับผลแตกต�างชั�วคราวท่ีใช�หักภาษีในจาํนวนเท�าท่ีมคีวามเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ท่ีบรษัิทจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั�วคราวที่ใช�หักภาษีนั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค�าตามบัญชขีองสนิทรพัย�ภาษีเงนิได�รอการตดับัญชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรบัลดมูลค�า

ตามบัญชีดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบรษัิทจะไม�มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต�อการนาํสนิทรพัย�ภาษีเงนิได�รอการ

ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส�วนมาใช�ประโยชน�

บรษัิทจะบันทึกภาษีเงนิได�รอการตดับัญชีโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถอืหุ�นหากภาษีท่ีเกดิข้ึนเกีย่วข�องกบัรายการท่ีได�บันทึกโดยตรง

ไปยังส�วนของเจ�าของ
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    3.19 ประมาณการหน�้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหน�้สินไว�ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ�งเป�นผลมาจากเหตุการณ�ในอดีตได�เกิดข้ึนแล�ว และมีความเป�น

ไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าบรษัิทจะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพันนัน้ และบรษัิทสามารถประมาณมูลค�า

ภาระผูกพันนั้นได�อย�างน�าเชื่อถือ

    3.20 การวัดมูลค�ายุติธรรม

มูลค�ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาท่ีคาดว�าจะได�รับจากการขายสนิทรพัย�หรอืเป�นราคาท่ีจะต�องจ�ายเพ่ือโอนหน�ส้นิให�ผู�อืน่โดยรายการ

ดงักล�าวเป�นรายการท่ีเกดิข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย (ผู�ร�วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค�า บรษัิทใช�ราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดท่ีมีสภาพคล�องในการวัดมูลค�ายตุธิรรมของสนิทรพัย�และหน�ส้นิซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข�องกําหนด

ให�ต�องวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณ�ท่ีไม�มีตลาดท่ีมีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหน�้สินท่ีมีลักษณะเดียวกัน

หรือไม�สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมสีภาพคล�องได� บรษัิทจะประมาณมูลค�ายุตธิรรมโดยใช�เทคนคิการประเมนิมูลค�า

ท่ีเหมาะสมกบัแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�ข�อมูลท่ีสามารถสงัเกตได�ท่ีเกีย่วข�องกบัสนิทรพัย�หรอืหน�ส้นิท่ีจะวดัมลูค�ายุติธรรม

นั้นให�มากที่สุด

ลาํดบัช้ันของมูลค�ายุติธรรมท่ีใช�วัดมูลค�าและเป�ดเผยมูลค�ายติุธรรมของสนิทรพัย�และหน�ส้นิในงบการเงนิแบ�งออกเป�นสามระดบั

ตามประเภทของข�อมูลที่นํามาใช�ในการวัดมูลค�ายุติธรรม ดังน�้

ระดับ 1 ใช�ข�อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย�หรือหน�้สินอย�างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล�อง

ระดับ 2 ใช�ข�อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได�ของสินทรัพย�หรือหน�้สิน ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลทางตรงหรือทางอ�อม

ระดับ 3 ใช�ข�อมูลที่ไม�สามารถสังเกตได� เช�น ข�อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเป�นในการโอนรายการระหว�างลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรมสําหรับ

สินทรัพย�และหน�้สินที่ถืออยู� ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค�ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

    3.21 การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่

มีความไม�แน�นอนเสมอ การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล�าวน�้ส�งผลกระทบต�อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ

ต�อข�อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว� การใช�ดุลยพินิจ

และการประมาณการที่สําคัญมีดังน�้

3.21.1  ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ

ในการประมาณการค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ ฝ�ายบริหารจําเป�นต�องใช�ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนจากการด�อยค�าจากบรษัิทประกนัภยัต�อแต�ละราย โดยคาํนงึถงึเงือ่นไขของสญัญาประกนัภยัต�อ

และเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นที่ส�งผลทําให�บริษัทอาจจะไม�ได�รับจํานวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา

3.21.2  มูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีไม�มีการซื้อขายในตลาดและไม�สามารถหาราคาได�ในตลาด

ซ้ือขายคล�อง ฝ�ายบรหิารต�องใช�ดลุยพินจิในการประเมินมูลค�ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงนิดังกล�าว โดยใช�เทคนคิ

และแบบจาํลองการประเมินมลูค�า ซึ�งตวัแปรท่ีใช�ในแบบจาํลองมาจากการเทียบเคยีงกบัตัวแปรท่ีมอียู�ในตลาด โดยคาํนงึ

ถึงความเสี่ยงทางด�านเครดิต สภาพคล�อง ข�อมูลความสัมพันธ� และการเปลี่ยนแปลงมูลค�าของเครื่องมือทางการเงิน

ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข�อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข�องกับตัวแปรท่ีใช�ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต�อมูลค�า

ยุติธรรมและการเป�ดเผยลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม

3.21.3  สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�างชั�วคราวท่ีใช�หักภาษีเม่ือมีความเป�นไปได�ค�อนข�าง

แน�ว�าบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างชั�วคราวนั้นได� ในการน�้ฝ�ายบริหาร

จําเป�นต�องประมาณการว�าบริษัทควรรับรู�จํานวนสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชีเป�นจํานวนเท�าใด โดยพิจารณาถึง

จํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว�าจะเกิดในอนาคตในแต�ละช�วงเวลา
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หน�วย : บาท

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคารประเภทไม�กําหนดระยะเวลาจ�ายคืน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  

2564 2563

2,742,989

492,414,410

495,157,399

3,566,864 

350,965,751 

354,532,615 

3.21.4  สํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�าย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทต�องประมาณการสํารองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�ายโดย

แยกพิจารณาสองส�วน คอื ส�วนของค�าสนิไหมทดแทนท่ีเกดิข้ึนและบรษัิทได�รบัรายงานความเสยีหายแล�ว และส�วนของ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล�วแต�บริษัทยังไม�ได�รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ�งต�องใช�วิธีการทาง

คณิตศาสตร�ประกันภัยที่เป�นมาตรฐานสากลในการประมาณการ 

ข�อสมมติฐานหลกัท่ีใช�ในวิธกีารทางคณติศาสตร�ประกนัภยัดงักล�าวประกอบด�วยข�อมูลในอดตี ซึ�งได�แก� ป�จจยัการพฒันา

ค�าสินไหมทดแทน อัตราส�วนค�าสินไหมทดแทนสัมบูรณ� อัตราค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมทดแทนท่ีไม�สามารถ

จดัสรรได� และรปูแบบในการพัฒนาการเรยีกค�าสนิไหมทดแทน เป�นต�น และในการประมาณการดงักล�าวต�องใช�ดลุยพินิจ

ของฝ�ายบรหิารซึ�งสะท�อนถงึการประมาณการอย�างดท่ีีสดุในขณะนัน้ ซึ�งเป�นการคาดการณ�เหตกุารณ�ในอนาคต ผลลพัธ�

ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต�างกับที่ได�ประมาณการไว�

3.21.5  สํารองความเสี่ยงภัยที่ไม�สิ้นสุด

สาํรองประกนัภยัสาํหรบัความเสีย่งภยัท่ียงัไม�สิน้สดุคํานวณตามวธิกีารทางคณติศาสตร�ประกนัภยั โดยใช�การประมาณการ

ท่ีดีท่ีสุดของค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายท่ีเกี่ยวข�องท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยู� ซึ�งการ

ประมาณเงนิสาํรองดังกล�าวจาํเป�นต�องใช�ดลุยพินจิของฝ�ายบรหิาร ซึ�งอ�างอิงจากข�อมูลในอดตีและประมาณการอย�างดี

ที่สุด ณ ขณะนั้น

3.21.6  ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน�

หน�้สินตามโครงการผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย ซึ�งต�อง

อาศัยข�อสมมติฐานต�าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช�น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ

และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป�นต�น

ต�นทุนบริการในอดีตท่ีเกี่ยวข�องกับการแก�ไขโครงการจะรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุนเม่ือการแก�ไขโครงการ

มีผลบังคับใช�

3.21.7  คดีฟ�องร�อง

บริษัทมีหน�้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ�องร�องเรียกค�าเสียหาย ซึ�งฝ�ายบริหารได�ใช�ดุลยพินิจในการประเมินผลของ

คดีท่ีถกูฟ�องร�องแล�วและเช่ือมั�นว�าความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนจะไม�เกนิกว�าจาํนวนท่ีได�บันทึกไว�แล�ว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน

4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    4.1  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได�นําเงินฝากธนาคารจํานวน 0.34 และ 0.39 ล�านบาท ไปเป�นหลักทรัพย�

เพ่ือคํ้าประกันการออกหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

(ดูหมายเหตุข�อ 34 และข�อ 36.3)
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หน�วย : บาท

   เงินสดรับจากการขายอุปกรณ�

       ลูกหน�้จากการขายอุปกรณ�ต�นป�

       ขายอุปกรณ�

       หัก  เงินสดรับจากการขายอุปกรณ�

       ลูกหน�้จากการขายอุปกรณ�ปลายป�

   เงินสดจ�ายจากการซื้ออุปกรณ�

       เจ�าหน�้จากการซื้ออุปกรณ�ต�นป�

       ซื้ออุปกรณ�

       หัก  เงินสดจ�ายเพื่อซื้ออุปกรณ�

       เจ�าหน�้จากการซื้ออุปกรณ�ปลายป�  

2564 2563

-      

-      

-      

-      

18,500 

18,358,958 

(18,377,458)

-      

-      

1,759 

(1,759)

-      

-      

17,813,998 

(17,333,998)

480,000 

หน�วย : บาท

   เงินสดจ�ายจากการชําระหน�้สินตามสัญญาเช�า

       เจ�าหน�้จากหน�้สินตามสัญญาเช�าต�นป�

       เพิ�มหน�้สินตามสัญญาเช�า

       หัก  เงินสดจ�ายหน�้สินตามสัญญาเช�า

       เจ�าหน�้จากหน�้สินตามสัญญาเช�าปลายป�  

2564 2563

43,007,488 

18,996,823 

(22,621,734)

39,382,577 

45,647,432 

21,222,518 

(23,862,462)

43,007,488 

หน�วย : บาท

   เงินสดจ�ายจากการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

       เจ�าหน�้จากการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนต�นป�

       ซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

       หัก  เงินสดจ�ายเพื่อซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

       เจ�าหน�้จากการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนปลายป�  

2564 2563

2,399,500 

14,735,650 

(17,042,650)

92,500 

1,121,000 

9,886,028 

(8,607,528)

2,399,500 

    4.2  รายการที่ไม�เกี่ยวกับเงินสด

(1)  เงินสดรับ (จ�าย) เพื่อการซื้อขายอุปกรณ�สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน�้

(2)  เงินสดจ�ายเพื่อการซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน�้

(3)  เงินสดจ�ายจากการชําระหน�้สินตามสัญญาเช�าสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน�้
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หน�วย : บาท

ยังไม�ถึงกําหนดรับชําระ

ค�างรับไม�เกิน 30 วัน

ค�างรับ 31 - 60 วัน

ค�างรับ 61 - 90 วัน

ค�างรับเกินกว�า 90 วัน

รวมเบี้ยประกันภัยค�างรับ

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

รวมเบี้ยประกันภัยค�างรับ  

2564 2563

794,735,658 

47,955,204 

64,020,076 

4,756,358 

13,516,945 

924,984,241 

(1,651,674)

923,332,567 

447,885,313 

35,090,463 

14,906,886 

4,058,490 

18,961,274 

520,902,426 

(1,718,978)

519,183,448 

หน�วย : บาท

รายได�จากการลงทุนค�างรับ  

2564 2563

17,836,387 19,248,127 

หน�วย : บาท

เงินค�างรับจากการประกันภัยต�อ  

2564 2563

219,594,689 155,933,473 

หน�วย : บาท

สํารองประกันภัยส�วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต�อ

สํารองค�าสินไหมทดแทน

สํารองเบี้ยประกันภัย

   - สํารองเบี้ยประกันภัยต�อที่ยังไม�ถือเป�นรายได� 

รวมสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ (ดูหมายเหตุข�อ 17)  

2564 2563

942,282,736 

831,830,820 

1,774,113,556 

666,868,979 

767,324,966 

1,434,193,945 

5.  เบ้ียประกันภัยค้างรับ
    เบี้ยประกันภัยค�างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงโดยจําแนกอายุตามเงินต�นที่ค�างชําระนับตั้งแต�วันครบกําหนดชําระตามกฎหมาย

    ว�าด�วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

    บริษัทได�กําหนดหลักเกณฑ�การติดตามหน�้ให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหน�้ที่เกินกว�ากําหนดรับชําระ

    บริษัทได�ดําเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน�าเป�นกรณ�ไป

6.  รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    รายได�จากการลงทุนค�างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

7.  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

8.  ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ
    ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

ยังไม�ถึงกําหนดรับชําระ

ค�างรับไม�เกินระยะเวลา 12  เดือน    

ค�างรับเป�นระยะเวลา 1 - 2  ป�

ค�างรับเกินกว�า 2  ป�

รวมเงินค�างรับจากการประกันภัยต�อ  

2564 2563

191,957,509

26,553,799

1,000,426

82,955

219,594,689

65,888,499

89,242,678

737,456

64,840

155,933,473

หน�วย : บาท

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุน

     ตราสารทุน

     บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

     รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุน

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

     ตราสารหน�้ภาคเอกชน

     ตราสารทุน

     รวม

     บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

     รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

     หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

     ตราสารหน�้ภาคเอกชน

     เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

     รวม

     หัก  ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

     รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�  

ราคาทุน /
ราคาทุน

ตัดจําหน�าย

มูลค�ายุติธรรม

805 

299 

1,104 

337,992,839 

7,235,910 

345,228,749 

11,932,568 

357,161,317 

2,267,287,426 

752,000,000 

2,023,622,236 

5,042,909,662 

(938,239)

5,041,971,423 

5,399,133,844 

1,104

-       

1,104

340,240,814

16,920,503

357,161,317

-       

357,161,317

2563

 

ราคาทุน /
ราคาทุน

ตัดจําหน�าย

มูลค�ายุติธรรม

805 

267 

1,072 

249,350,999 

7,235,910 

256,586,909 

17,055,539 

273,642,448 

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 

1,072

-       

1,072

250,936,489

22,705,959

273,642,448

-       

273,642,448

2564

    ยอดคงเหลือของเงินค�างรับจากการประกันภัยต�อจําแนกอายุตามเงินต�นที่ค�างชําระแสดงได�ดังน�้

9.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    เงินลงทุนในหลักทรัพย� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

รวมตราสารหน�้ - สุทธิ  

รวม

-        

1,737,175,637 

300,000,000 

-        

(476,114)

2,036,699,523 

249,350,999 

2,267,175,637 

702,000,000 

1,585,490 

(887,106)

3,219,225,020 

มากกว�า 5 ป�ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

249,350,999 

530,000,000 

70,000,000 

1,585,490 

(58,244)

850,878,245 

-       

-       

332,000,000 

-       

(352,748)

331,647,252 

2564

ระยะเวลาครบกําหนด

หน�วย : บาท

เงินลงทุนที่วัดด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

ตราสารหน�้ที่ไม�มีการเพิ�มขึ้นอย�างมีนัย

   สําคัญของความเสี่ยงด�านเครดิต

   (Stage 1)

   รวม  

ค�าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด�านเครดิต
ที่คาดว�า
จะเกิดขึ้น

มูลค�า
ตามบัญชี

มูลค�า
ตามบัญชี
ขั้นต�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

ค�าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด�านเครดิต
ที่คาดว�า
จะเกิดขึ้น

มูลค�า
ตามบัญชี

มูลค�า
ตามบัญชี
ขั้นต�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1,296,549)

(1,296,549)

5,012,797,873

5,012,797,873

5,011,501,324

5,011,501,324

(938,239)

(938,239)

5,042,909,662

5,042,909,662

5,041,971,423

5,041,971,423

    ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

    ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน�้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีระยะเวลาครบกําหนดดังน�้

83บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําปี 2564



หน�วย : บาท

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจริง

หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

รวมตราสารหน�้ - สุทธิ  

รวม

-       

1,737,287,426 

250,000,000 

-       

(343,001)

1,986,944,425 

337,992,839 

2,267,287,426 

752,000,000 

2,247,975 

(605,397)

3,358,922,843 

มากกว�า 5 ป�ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

337,992,839 

-      

100,000,000 

2,247,975 

(26,223)

440,214,591 

-       

530,000,000 

402,000,000 

-       

(236,173)

931,763,827 

2563

ระยะเวลาครบกําหนด

หน�วย : บาท

 

2564 2563

มูลค�ายุติธรรม 
ณ สิ้นป�

จํานวนการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค�า
ยุติธรรม
ระหว�างป�

มูลค�ายุติธรรม 
ณ สิ้นป�

จํานวนการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค�า
ยุติธรรม
ระหว�างป�

3,520,434,070

340,240,814

44,859,443

936,395

สินทรัพย�ทางการเงินที่กระแสเงินสดเกิดขึ้นตาม

  สัญญาจากสินทรัพย�ทางการเงินในวันที่กําหนด

  ไว�เป�นการรับชําระเงินต�นและดอกเบี้ยจาก

  จํานวนเงินต�นคงค�างเท�านั้น โดยไม�รวม

  สินทรัพย�ทางการเงินที่เข�านิยามการถือเพื่อค�า

  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

  (เมื่อมีการประกาศใช�) หรือที่บริษัทบริหารและ

  ประเมินผลงานด�วยการประเมินมูลค�ายุติธรรม

กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาในวันที่

  กําหนดไว�ไม�เป�นการรับชําระเงินต�นและ

  ดอกเบี้ยจากจํานวนเงินต�นคงค�างเท�านั้น

 

ประเภทสินทรัพย�ทางการเงิน

3,248,305,691

250,936,489

222,016,590 

(662,485)

    มูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหน�้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
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หน�วย : บาท

เงนิให�กู�ยืมท่ีไม�มีการเพิ�มข้ึนอย�างมีนยัสาํคญั

 ของความเสี่ยงด�านเครดิต (Stage 1)

รวมเงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ  

อื่น ๆ รวม

2,548,190

2,548,190

ทรัพย�สิน
จํานองเป�น
ประกัน

3,074,626

3,074,626

5,622,816

5,622,816

การจัดชั้น

2563

 

อื่น ๆ รวม

2,223,564

2,223,564

ทรัพย�สิน
จํานองเป�น
ประกัน

2,552,028

2,552,028

4,775,592

4,775,592

2564

  

อัตราดอกเบี้ยวงเงินหลักประกันโครงการ

เงินกู�กรณ�ฉุกเฉิน

เงินกู�เคหะสงเคราะห�

บุคคล

ที่ดินและ/หรือ

  สิ�งปลูกสร�าง

ไม�เกิน 5 หรือ 10 เท�าของเงินเดือนขึ้นอยู�กับ

  อายุงาน แต�ไม�เกิน 100,000 บาท

วงเงนิแรกไม�เกนิ 60 เท�าของเงนิเดือน แต�ไม�เกนิ

  1.2 ล�านบาท และไม�เกนิร�อยละ 80 ของราคา

  ประเมินหลักประกัน

วงเงินท่ีสองวงเงินท่ีเกิน 60 เท�าของเงินเดือน

  หรอืเกนิ 1.2 ล�านบาท และไม�เกนิร�อยละ 80

  ของราคาประเมินหลกัประกนั ท้ังน�ว้งเงนิแรก

  และวงเงนิท่ีสองรวมกนัต�องไม�เกนิ 5 ล�านบาท

ร�อยละ 0.5 ต�อป�บวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  ประจาํประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ป�

ร�อยละ 2 ต�อป�บวกอัตราดอกเบ้ียเงนิฝากประจาํ

  ประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ป�

ร �อยละ 0.5 ต�อป�บวกอัตราดอกเบ้ียลูกค�า

  รายใหญ�ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR)

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยดังกล�าวใช�อัตราดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได�นําหลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกิน

กว�า 3 เดอืนจาํนวน 2.32 ล�านบาท และ 2.22 ล�านบาท ตามลาํดบั ไปวางเป�นหลกัทรพัย�คํา้ประกนัการออกหนงัสอืคํา้ประกนัท่ีออก

โดยธนาคารในนามของบรษัิทเพ่ือใช�ในการยืน่ประกนักรณ�ท่ีผู�เอาประกนัท่ีเป�นผู�ขับข่ีรถยนต�ตกเป�นผู�ต�องหา (ดูหมายเหตุข�อ 34 และ

ข�อ 36.3)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 หลกัทรพัย�รัฐบาลและรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 50.26 ล�านบาท และ 50.28 ล�านบาท ตามลาํดบั

ได�ถูกนําไปวางเป�นหลักทรัพย�คํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบรษิทั เพือ่ใช�ในการดาํเนนิงานตาม

ปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 34 และข�อ 36.3)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได�วางหลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ มีราคาตามบัญชีจํานวน 368.96 ล�านบาท

และ 369.05 ล�านบาท ตามลําดับ เป�นหลักทรัพย�ประกันและทรัพย�สินท่ีจัดสรรไว�เป�นเงินสํารองวางไว�กับนายทะเบียนตามพระราช

บัญญัติประกันวินาศภัย (ดูหมายเหตุข�อ 33)

10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ
เงนิให�กู�ยืมและดอกเบ้ียค�างรบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

เงินให�กู�ยืมแก�พนักงาน มีรายละเอียดดังน�้
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หน�วย : บาท  

    

ราคาทุน

   1 มกราคม 2563

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2563

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2564

ค�าเสื่อมราคาสะสม

   1 มกราคม 2563

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

   ส�วนที่จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2563

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

   ส�วนที่จําหน�าย/ตัดจําหน�าย

   31 ธันวาคม 2564

มูลค�าสุทธิตามบัญชี 

   31 ธันวาคม 2563

   31 ธันวาคม 2564

147,500 

2,525,010 

(2,672,510)

-      

-      

2,207,525 

(56,300)

-      

2,151,225 

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

2,151,225 

14,000 

-     

-     

-     

14,000 

-     

-     

-     

14,000 

13,999 

-     

-     

13,999 

-     

-     

13,999 

1 

1 

156,124,882 

444,844 

2,230,081 

-      

158,799,807 

549,411 

-      

-      

159,349,218 

143,074,870 

5,227,521 

-      

148,302,391 

4,380,822 

-      

152,683,213 

10,497,416 

6,666,005 

11,088,422

-     

-     

-     

11,088,422

-     

-     

-     

11,088,422

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

11,088,422

11,088,422

176,099,409 

15,389,104 

442,429 

(18,641)

191,912,301 

15,057,062 

56,300 

(1,788,673)

205,236,990 

140,702,175 

21,238,204 

(16,725)

161,923,654 

19,945,013 

(1,784,607)

180,084,060 

 

29,988,647 

25,152,930 

343,474,213 

18,358,958 

 -      

(18,641)

361,814,530 

17,813,998 

-      

(1,788,673)

377,839,855 

283,791,044 

26,465,725 

(16,725)

310,240,044 

24,325,835 

(1,784,607)

332,781,272 

51,574,486 

45,058,583 

ที่ดิน เครื่องตกแต�ง
และอุปกรณ�
สํานักงาน

งานระหว�าง
ก�อสร�าง

อาคารและ
ส�วนปรับปรุง

อาคาร

ยานพาหนะ รวม

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ� ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทมีอาคารและอุปกรณ�จาํนวนหนึ�ง ซึ�งตดัค�าเสือ่มราคาหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู� ราคาทุน

ของสนิทรพัย�ดงักล�าวมีจาํนวนเงนิ 289.80 ล�านบาท และ 261.78 ล�านบาท ตามลาํดบั

ค�าเสือ่มราคาสาํหรับป�สิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 24.33 ล�านบาท และ 26.46 ล�านบาท ตามลาํดบั ได�รวม

อยู�ในค�าใช�จ�ายในการดาํเนนิงาน
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หน�วย : บาท

ราคาทุน

   1 มกราคม 2563

   เพิ�มขึ้น

   31 ธันวาคม 2563

   เพิ�มขึ้น

   31 ธันวาคม 2564

ค�าเสื่อมราคาสะสม

   1 มกราคม 2563

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2563

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2564

มูลค�าสุทธิตามบัญชี 

   31 ธันวาคม 2563

   31 ธันวาคม 2564  

ยานพาหนะ รวม

18,908,205

11,700,051

30,608,256

        5,155,901

35,764,157

-      

9,626,971

9,626,971

8,048,731

     17,675,702

20,981,285

18,088,455

อาคารและ
ส�วนปรับปรุงอาคาร

26,739,227

9,522,467

36,261,694

9,085,421

45,347,115

-      

12,226,168

12,226,168

12,358,614

24,584,782

24,035,526

20,762,333

45,647,432

21,222,518

66,869,950

14,241,322

81,111,272

-      

21,853,139

21,853,139

20,407,345

42,260,484

45,016,811

38,850,788

หน�วย : บาท

จํานวนเงินที่รับรู�ในกําไรหรือขาดทุน

   ค�าเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพย�สิทธิการใช�

   ค�าใช�จ�ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข�องกับหน�้สินตามสัญญาเช�า

   ค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับสัญญาเช�าระยะสั้นและสินทรัพย�ที่มีมูลค�าตํ่า

   รายได�จากการให�เช�าช�วงสินทรัพย�สิทธิการใช�  

2563

21,853,139

634,029

28,557,487

2,000,000 

2564

20,407,345

4,772,696

26,102,592

2,795,100

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้
สนิทรพัย�สทิธกิารใช� ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

ค�าเสือ่มราคาสาํหรับป�สิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 20.41 ล�านบาท และ 21.85 ล�านบาท ตามลาํดบั ได�รวม

อยู�ในค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

บริษัทเช�าสินทรัพย�หลายประเภทประกอบด�วย อาคาร ส�วนปรับปรุงอาคาร และยานพาหนะ อายุสัญญาเช�าเฉลี่ยเท�ากับ 5 ป� และ

20 ป� 

สญัญาเช�าอาคาร ส�วนปรบัปรงุอาคาร และยานพาหนะร�อยละ 22 หมดอายุในป�บัญชีป�จจบัุน สญัญาท่ีหมดอายุถกูแทนท่ีด�วยสญัญา

เช�าใหม�สาํหรบัสนิทรพัย�อ�างอิงท่ีเหมือนกนั ส�งผลให�มกีารเพิ�มข้ึนของสนิทรพัย�สทิธกิารใช�จาํนวน 14.24 ล�านบาท ในป� 2564 และ

21.22 ล�านบาท ในป� 2563

การวิเคราะห�การครบกําหนดของหน�้สินตามสัญญาเช�าแสดงไว�ในหมายเหตุข�อ 19

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ�ายท้ังหมดสําหรับสัญญาเช�าเท�ากับ 22.62 ล�านบาท และ

23.86 ล�านบาท ตามลําดับ
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หน�วย : บาท

ราคาทุน

   1 มกราคม 2563

   31 ธันวาคม 2563

   31 ธันวาคม 2564

ค�าตัดจําหน�ายสะสม

   1 มกราคม 2563

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2563

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2564

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

   31 ธันวาคม 2563

   31 ธันวาคม 2564  

สิทธิการเช�าอาคาร

70,479,640 

70,479,640 

70,479,640 

(54,091,143)

(1,838,292)

(55,929,435)

(1,838,291)

(57,767,726)

14,550,205 

12,711,914 

13. สิทธิการเช่า
สทิธกิารเช�า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 1.84 ล�านบาท ได�รวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน
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หน�วย : บาท

ราคาทุน

   1 มกราคม 2563

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   31 ธันวาคม 2563

   ซื้อเพิ�ม

   โอนเข�า (ออก)

   31 ธันวาคม 2564

การตัดจําหน�ายสะสม

   1 มกราคม 2563

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2563

   ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�

   31 ธันวาคม 2564

มูลค�าสุทธิตามบัญชี

   31 ธันวาคม 2563

   31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคอมพิวเตอร�
ระหว�างติดตั้ง

รวม

25,282,652 

4,809,028 

(24,196,680)

5,895,000 

10,554,650 

(6,455,750)

9,993,900 

-       

-       

-       

-       

-       

5,895,000 

9,993,900 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร�

154,453,100

5,077,000

24,196,680

183,726,780

4,181,000

6,455,750

194,363,530

89,600,464

10,900,262

100,500,726

11,958,197

112,458,923

83,226,054

81,904,607

179,735,752

9,886,028

-       

189,621,780

14,735,650

-       

204,357,430

89,600,464

10,900,262

100,500,726

11,958,197

112,458,923

89,121,054

91,898,507

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน
สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร�จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค�าตัดจําหน�ายหมดแล�วแต�ยังใช�งานอยู�

ราคาทุนของสินทรัพย�ไม�มีตัวตนดังกล�าวมีจํานวนเงิน 65.26 ล�านบาท 

ค�าตัดจําหน�ายสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 11.96 ล�านบาท และ 10.90 ล�านบาท ตามลําดับ

ได�รวมอยู�ในค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน
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หน�วย : บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี  

2564 2563

198,245,495 189,970,279

หน�วย : บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค�างรับ

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้อื่น

สํารองค�าสินไหมทดแทน

ภาระผูกพันและผลประโยชน�พนักงานค�างจ�าย

สํารองค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

   ที่ยังไม�ได�รับรายงาน

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นค�างจ�าย

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชี

ค�าส�งเสริมการขายค�างจ�าย

หน�้สินตามสัญญาเช�า

อื่น ๆ

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

-     

-     

-     

-     

-     

(1,695,771)

-     

-     

-     

-     

-     

-     

(1,695,771)

  8,222,148 

-      

2,083,165 

  (16,860)

  (13,770,641)

  2,662,873 

  6,197,864 

  3,042,478 

  6,330,983 

  4,324,429 

  7,876,516 

  49,871 

  27,002,826 

74,528,988 

330,335 

1,873,010 

928,262 

118,610,800 

25,954,847 

218,723 

3,357,463 

29,030,823 

8,509,060 

-      

  2,456,865 

 265,799,176 

82,751,136 

330,335 

3,956,175 

911,402 

104,840,159 

26,921,949 

6,416,587 

6,399,941 

35,361,806 

12,833,489 

7,876,516 

2,506,736 

291,106,231 

ณ วันที่
1 มกราคม

2564

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2564

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี

สินทรัพย�สิทธิการใช�

กําไรจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรม

   ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ

-     

-     

-     

   

(1,024,594)

   (1,024,594)

(2,720,365)

  (2,462,888)

  (5,774,199)

  (7,770,158)

-      

(16,007,245)

  10,995,581 

(57,021,207)

(16,421,176)

-      

(2,386,541)

(75,828,897)

189,970,279 

(59,484,095)

(22,195,375)

(7,770,158)

(3,411,108)

(92,860,736)

    198,245,495 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีรายละเอียดดังน�้

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

ผลกระทบทางภาษีของรายการดังต�อไปน�้
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หน�วย : บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค�างรับ

ค�าเผือ่หน�ส้งสยัจะสญู - ค�าสนิไหมค�างรบัจากคู�กรณ�

ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้อื่น

สํารองค�าสินไหมทดแทน

ภาระผูกพันและผลประโยชน�พนักงานค�างจ�าย

สํารองค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

  ที่ยังไม�ได�รับรายงาน

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นค�างจ�าย

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชี

ค�าส�งเสริมการขายค�างจ�าย

อื่น ๆ

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี

กําไรจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรม

   ผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน�้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ  

-      

      -      

-      

-      

-      

203,035 

-      

-      

-      

-      

-      

203,035 

-      

-      

     

1,601,644 

1,601,644 

1,804,679 

74,528,988 

330,335 

1,873,010 

928,262 

118,610,800 

25,954,847 

218,723 

3,357,463 

29,030,823 

8,509,060 

2,456,865 

265,799,176 

(57,021,207)

(16,421,176)

(2,386,514)

(75,828,897)

189,970,279  

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563

ณ วันที่
1 มกราคม

2563

รายการที่รับรู�
ในกําไรหรือ

ขาดทุน

69,828,165 

260,684 

2,972,533 

935,379 

130,251,490 

23,229,175 

(5,621,666)

4,000,325 

32,440,230 

8,163,615 

2,497,246 

268,957,176 

(56,717,946)

(19,135,205)

(3,988,158)

(79,841,309)

189,115,867 

4,700,823 

69,651 

(1,099,523)

(7,117)

(11,640,690)

2,522,637 

5,840,389 

(642,862)

(3,409,407)

345,445 

(40,381)

(3,361,035)

(303,261)

2,714,029 

-      

2,410,768 

(950,267)

หน�วย : บาท

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�

รายการปรับปรุงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�นิติบุคคลของป�ก�อน

รายการปรับปรุงภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข�องกับ

   ผลต�างชั�วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ตามงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

2564 2563

111,625,257 

(35,162)

(10,995,581)

100,594,514 

94,214,850 

(28,710)

950,267 

95,136,407 

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

ลูกหน�้อื่น

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

ลูกหน�้อื่น - สุทธิ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หัก  ค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ� - สุทธิ

เงินมัดจําและเงินประกัน

ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า

เงินวางไว�สําหรับโครงการประกันภัยข�าวนาป�

เงินวางไว�สําหรับโครงการประกันภัยข�าวโพด

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจ�ายรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี

อื่น ๆ

รวมสินทรัพย�อื่น  

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 

หน�วย : บาท

กําไรทางบัญชีก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�

อัตราภาษีเงินได�นิติบุคคล

รายการปรับปรุงค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�

   นิติบุคคลของป�ก�อน

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายการที่ไม�ถือเป�น

   รายได�หรือค�าใช�จ�ายทางภาษี

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ตามงบกําไรขาดทุน

   และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

20.00 

      (0.01)

(0.23)

19.76 

481,336,328 

96,267,266 

(28,710)

(1,102,149)

95,136,407  

อัตราภาษี
ร�อยละ

จํานวนเงินอัตราภาษี
ร�อยละ

จํานวนเงิน

2564 2563

20.00 

      (0.01)

0.02 

20.01 

502,669,512 

100,533,902 

(35,162)

95,774 

100,594,514 

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท�จริง สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน�้

16. สินทรัพย์อ่ืน
สินทรัพย�อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีรายละเอียดดังน�้
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หน�วย : บาท

สํารองค�าสินไหมทดแทน

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได�รับรายงานแล�ว

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม�ได�รับรายงาน

สํารองเบี้ยประกันภัย

   สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

รวม  

หน�้สินส�วนที่
เอาประกันภัยต�อ
(ดูหมายเหตุข�อ 7)

สุทธิ

(848,541,807)

(93,740,929)

(831,830,820)

(1,774,113,556)

หน�้สินตาม
สัญญาประกันภัย

1,496,029,359

125,823,865

2,573,212,147

4,195,065,371

647,487,552

32,082,936

1,741,381,327

2,420,951,815

2564

หน�วย : บาท

สํารองค�าสินไหมทดแทน

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได�รับรายงานแล�ว

   ค�าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม�ได�รับรายงาน

สํารองเบี้ยประกันภัย

   สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

รวม  

หน�้สินส�วนที่
เอาประกันภัยต�อ
(ดูหมายเหตุข�อ 7)

สุทธิ

(590,644,818)

(76,224,161)

(767,324,966)

(1,434,193,945)

หน�้สินตาม
สัญญาประกันภัย

1,326,984,366

77,317,775

2,485,754,965

3,890,057,106

736,339,548

1,093,614

1,718,429,999

2,455,863,161

2563

หน�วย : บาท

ยอดคงเหลือต�นป�

ค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว�างป�

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค�าสินไหมทดแทน

   และข�อสมมติฐานในการคํานวณสํารองค�าสินไหมทดแทน

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายระหว�างป�

ยอดคงเหลือปลายป�  

2564 2563

1,404,302,141 

2,756,091,409 

227,130,980 

(2,765,671,306)

1,621,853,224 

1,196,178,997 

2,372,605,572 

263,162,522 

(2,427,644,950)

1,404,302,141 

17. หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
หน�้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

    17.1  สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

17.1.1  สํารองค�าสินไหมทดแทน

สํารองค�าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

ยอดคงเหลือต�นป� 

เบี้ยประกันภัยรับสําหรับป�

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�ในป�

ยอดคงเหลือปลายป�  

2564 2563

2,485,754,965 

5,260,091,272 

(5,172,634,090)

2,573,212,147 

2,357,396,266 

5,445,161,158 

(5,316,802,459)

2,485,754,965 

หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม

21,400,730 

21,452,147 

16,646,019 

16,716,901 

16,435,390 

16,431,554 

16,477,583 

16,477,804 

(16,411,320)

66,484 

 

2,252,446 

2,283,982 

2,121,144 

2,115,444 

2,112,989 

2,210,205 

2,210,298 

(2,202,976)

7,322 

 

2,134,667 

2,201,911 

2,113,322 

2,100,336 

2,085,608 

2,085,759 

(2,073,816)

11,943 

 

2,017,992 

2,000,933 

1,966,745 

1,956,925 

1,957,008 

(1,950,490)

6,518 

 

2,446,900 

2,552,196 

2,497,413 

2,498,451 

(2,446,682)

51,769 

 

2,381,379 

2,255,136 

2,248,068 

(2,120,504)

127,564 

 

2,959,770 

3,093,335 

(1,843,030)

1,250,305 

 

30,570,723 

(29,048,818)

1,521,905 

99,948 

1,621,853 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

17.1.2  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

17.1.3  สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม�สิ้นสุด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม�มีการต้ังสํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไม�สิ้นสุด เน��องจากสํารองการเสี่ยงภัยท่ียังไม�

สิน้สดุท่ีประมาณขึน้ของบรษัิท มจีาํนวน 1,491.04 ล�านบาท ก�อนการรบัประกนัภยัต�อ และมีจาํนวน 1,127.42 ล�านบาท

สุทธิจากการประกันภัยต�อ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : จํานวน 1,447.17 ล�านบาท และ 1,143.13 ล�านบาท

ตามลําดับ) ซึ�งมีจํานวนตํ่ากว�าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

    17.2  ตารางพัฒนาการค�าสินไหมทดแทน

17.2.1  ตารางค�าสินไหมทดแทนก�อนการประกันภัยต�อ
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หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

19,030,169 

19,245,880 

19,257,723 

14,586,524 

14,672,759 

14,398,553 

14,441,227 

14,441,393 

(14,384,300)

57,093 

2,102,930 

2,119,059 

2,000,639 

1,986,015 

1,979,646 

1,977,995 

1,978,115 

(1,968,971)

9,144 

2,252,446 

2,283,982 

2,121,144 

2,115,444 

2,112,989 

2,113,112 

(2,103,702)

9,410 

2,134,667 

2,201,911 

2,113,322 

2,100,336 

2,100,786 

(2,066,236)

34,550 

2,017,992 

2,000,933 

1,966,745 

1,967,265 

(1,943,988)

23,277 

2,446,900 

2,552,196 

2,563,601 

(2,394,548)

169,053 

2,381,379 

2,446,779 

(1,410,613)

1,036,166 

27,611,051 

(26,272,358)

1,338,693 

65,609 

1,404,302 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2559 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม

8,297,688 

8,324,901 

8,200,414 

8,184,323 

8,176,906 

8,172,966 

8,171,621 

 

8,171,615 

(8,171,950)

 (335)

1,797,524 

1,868,443 

1,736,539 

1,737,058 

1,737,042 

1,834,408 

1,834,560 

(1,829,550)

5,010 

 

1,736,414 

1,722,722 

1,657,473 

1,647,574 

1,638,156 

 

 

1,638,466 

(1,628,245)

10,221 

 

1,612,218 

1,542,963 

1,524,750 

1,523,731 

1,523,881 

(1,518,953)

4,928 

 

1,886,278 

1,845,329 

1,821,575 

1,821,963 

(1,810,323)

11,640 

 

1,743,730 

1,742,316 

1,735,475 

(1,660,889)

74,586 

 

1,579,269 

1,619,461 

(1,107,067)

512,394 

 

18,345,421 

(17,726,977)

618,444 

61,126 

679,570 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

17.2.2  ตารางค�าสินไหมทดแทนสุทธิ
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หน�วย : พันบาท

ประมาณการค�าสนิไหมทดแทน :

- ณ สิ้นป�อุบัติเหตุ

- หนึ�งป�ถัดไป

- สองป�ถัดไป

- สามป�ถัดไป

- สี่ป�ถัดไป

- ห�าป�ถัดไป

- หกป�ถัดไป

ประมาณการค�าสินไหม

   ทดแทนสัมบูรณ�

ค�าสินไหมทดแทนจ�ายสะสม

รวม

รายการอื่น

รวมสํารองค�าสินไหมทดแทน

 

 

ป�อุบัติเหตุ/ป�ที่รายงาน ก�อนป� 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม

6,847,925 

6,802,380 

6,728,959 

6,727,218 

6,718,402 

6,713,388 

6,711,496 

6,711,423 

(6,714,404)

(2,981)

1,443,389 

1,520,635 

1,414,337 

1,407,796 

1,406,327 

1,404,723 

1,404,820 

(1,400,886)

3,934 

1,797,524 

1,868,443 

1,736,539 

1,737,058 

1,737,042 

 

 

1,737,212 

(1,730,272)

6,940 

1,736,414 

1,722,722 

1,657,473 

1,647,574 

1,648,264 

(1,620,186)

28,078 

1,612,218 

1,542,963 

1,524,750 

1,525,042 

(1,514,287)

10,755 

1,886,278 

1,845,329 

1,854,925 

(1,779,600)

75,325 

1,743,730 

1,734,917 

(1,168,729)

566,188 

16,616,603 

(15,928,364)

688,239 

49,194 

737,433 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

    17.3  วิธีการที่ใช�ในการประมาณการสํารองค�าสินไหมทดแทน

17.3.1  วิธีประมาณการค�าสินไหมทดแทน

ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตรง และรับประกันภัยต�อเฉพาะราย

บริษัทประมาณการสํารองค�าสินไหมทดแทน โดยใช�วิธีทางคณิตศาสตร�ประกันภัย 3 วิธีดังน�้

(1) วธิบัีนไดลกูโซ� (Chain Ladder method, CL) สาํหรบัข�อมูลค�าสนิไหมทดแทนจ�ายและค�าสนิไหมทดแทนท่ีเกดิข้ึน

(2) วิธีเบอร�นฮุตเตอร� เฟอร�กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับข�อมูลค�าสินไหมทดแทนจ�ายและ

ค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

(3) วิธีค�าคาดหวังอัตราส�วนค�าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)

ในการประมาณการที่ดีที่สุดของค�าสินไหมทดแทนที่คาดว�าจะจ�ายให�แก�ผู�เอาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสูญเสีย

ท่ีเกิดข้ึนแล�วก�อน หรือ ณ วันท่ีในรอบระยะเวลารายงาน บริษัทพิจารณาและเลือกใช�วิธีบันไดลูกโซ�เป�นวิธีหลัก ส�วน

เบอร�นฮุตเตอร� เฟอร�กูสันและวิธีคาดหวังอัตราส�วนสินไหมทดแทน (ELR) บริษัทเลือกใช�เป�นกรณ�ไปตามความ

เหมาะสมของข�อมูล

ค�าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต�อตามสัญญาแบบสัดส�วน

บริษัทใช�อัตราส�วนของสํารองสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต�ยังไม�ได�รับรายงาน (IBNR) ต�อสํารองค�าสินไหมทดแทน

สําหรับการรับประกันภัยต�อตามสัญญาแบบสัดส�วน ในการประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต�ยังไม�ได�รับ

รายงาน (IBNR) ของสัญญาแบบสัดส�วน

17.3.2 วิธีประมาณค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนท่ีไม�สามารถจัดสรรได� (Unallocated Loss Adjustment

Expenses - ULAE)

บริษัทใช�วิธีของ Kittel ซึ�งเป�นวิธีการทางคณิตศาสตร�ประกันภัยในการประมาณการค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหม

ทดแทนท่ีไม�สามารถจัดสรรได� ซึ�งคํานวณค�าใช�จ�ายดังกล�าวคิดเป�นสัดส�วนของค�าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนรวม ท้ังน�้

บรษัิทได�แยกการคํานวณแบ�งเป�นสองประเภทภยัหลกัคอื ค�าใช�จ�ายในการจดัการสนิไหมทดแทนของประกนัภยัรถยนต�

และประกันภัยอื่น ๆ
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หน�วย : บาท

เงินถือไว�จากการประกันภัยต�อ

เงินค�างจ�ายเกี่ยวกับการประกันภัยต�อ

รวมเจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ  

2564 2563

247,836,083

534,969,266

782,805,349

295,890,034

281,915,843

577,805,877

    17.4  สมมติฐานที่ใช�ในการประมาณการสํารองค�าสินไหมทดแทน

17.4.1  ป�จจัยการพัฒนาค�าสินไหมทดแทน

บริษัทคัดเลือกป�จจัยการพัฒนาค�าสินไหมทดแทน (Loss Development Factors - LDF) โดยอิงเกณฑ�ต�าง ๆ ซึ�ง

รวมถึงรูปแบบของการจ�ายค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นในอดีต โดยทั�วไป ป�จจัยการพัฒนาค�า

สินไหมทดแทน จะข้ึนอยู�กับป�จจัยการพัฒนาค�าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยสําหรับแต�ละไตรมาส นอกจากน�้ บริษัทยัง

ได�พิจารณาถึงค�าเฉลี่ยต�าง ๆ ท่ีอาจไม�เหมาะสม เช�น ค�าเฉลี่ยนั้นไม�ได�สะท�อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงาน

ของบริษัท ค�าเฉลี่ยนั้นไม�เหมาะสมอันเน��องมาจากการบิดเบือนโดยค�าสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ� และค�าเฉลี่ยนั้น

แตกต�างจากแนวโน�มของอัตราส�วนในช�วงที่ผ�านมา เป�นต�น

ท้ังน�้ บริษัทได�พิจารณาถึงป�จจัยต�าง ๆ ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอ่ืน ๆ ในการคัดเลือกป�จจัยพัฒนาค�าสินไหม

ทดแทน (LDF) เพ่ือให�ได�สาํรองสนิไหมทดแทนท่ีเกดิขึน้แต�ยงัไม�ได�รบัรายงาน ท่ีสะท�อนถงึภาระหน�ส้นิของค�าสนิไหม

ทดแทนในอนาคตของบริษัทได�อย�างเหมาะสม ณ วันที่ประเมิน

17.4.2 อัตราส�วนค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ�

อัตราส�วนค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ�ของแต�ละประเภทการประกันภัยจําแนกตามไตรมาสอุบัติเหตุคํานวณจาก

ค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ�หารด�วยสัดส�วนเบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�

17.4.3 อัตราค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนท่ีไม�สามารถจัดสรรได� (Unallocated Loss Adjustment Expenses

(ULAE))

เพ่ือให�การตั้งสํารองครอบคลุมในส�วนของการบริหารจัดการสินไหม บริษัทจึงประมาณการค�าใช�จ�ายในการจัดการค�า

สินไหมทดแทนท่ีไม�สามารถระบุได�ชัดเจนว�าเป�นของค�าสินไหมทดแทนรายการใด หรือกรมธรรม�ใดโดยเฉพาะได�แก�

เงินเดือนพนักงาน และค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานอ่ืนของฝ�ายสินไหมเป�นส�วนหนึ�งของสํารองค�าสินไหมทดแทน

โดยประมาณการจากค�าใช�จ�ายฝ�ายจัดการสินไหมสําหรับป� 2564 เทียบกับค�าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

17.4.4 ข�อสมมติฐานอื่น

บรษัิทคาดว�ารปูแบบในการพัฒนาการเรยีกค�าสนิไหมทดแทนนัน้มคีวามสม่ําเสมอและคงท่ีเป�นเวลาหลายป� และสาํหรบั

การเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนในป�อุบัติเหตุ พ.ศ. 2549 และก�อนหน�าน�้บริษัทถือว�าการเรียกร�องค�าสินไหมทดแทน

นั้นได�ถึงระดับค�าสินไหมทดแทนสมบูรณ�แล�ว ดังนั้นจึงไม�ได�คาดว�าจะมีสํารองค�าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต�ยังไม�ได�

รับรายงานเพิ�มเติมจากการเรียกค�าสินไหมทดแทนเหล�านั้น

18. เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ
เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย
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หน�วย : บาท

มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันต�นป�

ต�นทุนบริการป�ป�จจุบัน  

ต�นทุนดอกเบี้ย

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�

   ประกันภัย

   - จากการเปลี่ยนแปลงข�อสมมติด�านประชากรศาสตร�

   - จากการเปลี่ยนแปลงข�อสมมติทางการเงิน

   - จากการปรับปรุงประสบการณ�

ผลประโยชน�ที่จ�ายระหว�างป�

มูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันปลายป�  

2564 2563

123,190,488 

14,773,157 

2,140,229 

1,003,902 

(10,720,811)

1,238,057 

(4,557,066)

127,067,956 

 

111,123,277 

13,785,378 

2,056,393 

5,786,060 

(3,526,439)

(1,244,448)

(4,789,733)

123,190,488 

หน�วย : 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 

2564

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 

 

การวิเคราะห�ตามการครบกําหนด :

   ป�ที่ 1

   ป�ที่ 2

   ป�ที่ 3

   ป�ที่ 4

   ป�ที่ 5

   ถัดจากป�ที่ 5

รวม

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

รวม

19. หน้ีสินตามสัญญาเช่า
หน�้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลีย่นแปลงในมูลค�าป�จจบัุนของภาระผกูพันผลประโยชน�ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

มีดังน�้
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ข�อสมมติฐานทางการเงิน

   อัตราคิดลด (ร�อยละต�อป�)

   อัตราการเพิ�มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว� (ร�อยละต�อป�) 

ข�อสมมติฐานด�านประชากรศาสตร�

   อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร�อยละต�อป�)

   อายุเกษียณ (ป�)

   อัตรามรณะ

 

2564 2563

2.59

5.10 - 6.10

0 - 11.8

60

ตารางมรณะไทย

ป� 2560

1.76

5.00 - 6.00

0 - 12

60

ตารางมรณะไทย

ป� 2560

หน�วย : บาท

ข�อสมมติฐานทางการเงิน

   อัตราคิดลด 

     เพิ�มขึ้นร�อยละ 1

     ลดลงร�อยละ 1

   อัตราการเพิ�มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว�

     เพิ�มขึ้นร�อยละ 1

     ลดลงร�อยละ 1

ข�อสมมติฐานด�านประชากรศาสตร�

   อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 

     เพิ�มขึ้นร�อยละ 10

     ลดลงร�อยละ 10  

2564 2563

(12,497,645)

14,890,739 

13,653,192 

(11,764,555)

(3,721,011)

3,961,381 

(12,960,835)

15,519,054 

14,147,913 

(12,150,781)

(3,985,573)

4,261,251 

บริษัทคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงาน ซึ�งคํานวณโดยผู�เชี่ยวชาญด�านคณิตศาสตร�ประกันภัยโดยใช�วิธีคิด

ลดแต�ละหน�วยที่ประมาณไว� โดยสมมติฐานประกอบด�วย

การวิเคราะห�ข�อสมมติฐานทางการเงินที่สําคัญที่มีผลกระทบเพิ�มขึ้น (ลดลง) ต�อมูลค�าป�จจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ

ผลประโยชน�

การวเิคราะห�ความอ�อนไหวข�างต�นอาจไม�ได�แสดงถงึการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนจรงิในภาระผกูพันผลประโยชน�พนกังาน เน��องจากเป�น

การยากท่ีการเปลีย่นแปลงข�อสมมติฐานต�าง ๆ จะเกดิขึน้แยกต�างหากจากข�อสมมตฐิานอ่ืนซึ�งอาจมีความสมัพันธ�กนั

นอกจากน�ใ้นการแสดงการวิเคราะห�ความอ�อนไหวข�างต�น มูลค�าป�จจบัุนของภาระผกูพันผลประโยชน�พนกังาน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน คํานวณโดยใช�วธิคิีดลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) ซึ�งเป�นวธีิเดยีวกนักบัการคํานวณหน�ส้นิ

ภาระผกูพันผลประโยชน�ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีรบัรู�ในงบแสดงฐานะการเงนิ
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หน�วย : บาท

  ภายใน 1 ป�

  มากกว�า 1 ป� - 5 ป�

  เกินกว�า 5 ป�

  รวม  

2564 2563

2564 2563

20,740,880

13,984,121

92,342,955

127,067,956

2,966,219

32,231,186

87,993,083

123,190,488

หน�วย : บาท

ค�านายหน�าจากการรับประกันภัยโดยตรงค�างจ�าย

ค�านายหน�าจากการรับประกันภัยต�อรับล�วงหน�า

เจ�าหน�้อื่น

เงินรอตัดบัญชีค�าเบี้ยประกันภัยค�างรับ

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จรับรอตัดบัญชี

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

อื่น ๆ

รวมหน�้สินอื่น  

57,237,672

70,431,518

56,740,586

14,494,378

176,809,031

252,729,292

44,598,831

673,041,308

49,359,745

74,423,090

35,911,646

11,771,165

145,154,117

191,195,980

58,933,456

566,749,199

การวิเคราะห�การครบกําหนดของการจ�ายชําระผลประโยชน�ของภาระผูกพันผลประโยชน�ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังน�้

21. หน้ีสินอ่ืน
หน�ส้นิอืน่ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษัิทต�องจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํป�ส�วนหนึ�งไว�เป�นทุนสาํรองไม�น�อยกว�าร�อยละ

5 ของกําไรสุทธิสําหรับป� หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน�้จะมีจํานวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน ทุนสํารองน�้จะนํามาจัดสรรจ�ายเป�นเงินป�นผลไม�ได� และในป�จจุบันบริษัทได�จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว�ครบถ�วนแล�ว

23. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน
การจาํแนกส�วนงานทางธรุกจิได�จดัทําข้ึนตามเกณฑ�ท่ีใช�ในการจดัทํารายงานภายในท่ีเสนอต�อผู�บรหิารของบรษัิท ผลการดาํเนนิงาน

จําแนกตามส�วนงานทางธุรกิจท่ีนําเสนอต�อผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานเพื่อใช�ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนงานดําเนินงานมีการวัดค�าที่เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัทมี 5 ส�วนงานท่ีรายงาน ซึ�งแบ�งตามประเภทการรับประกันภัยท่ีสําคัญของบริษัทได�แก� ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล

และขนส�ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทดําเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท�านั้น ดังนั้น จึงไม�มีการแสดงข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงานทาง

ภูมิศาสตร�

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไม�มีรายได�จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ�งท่ีมี

จํานวนเงินตั้งแต�ร�อยละ 10 ขึ้นไปของรายได�รวม
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หน�วย : บาท

รายได�จากการรับประกันภัย

   เบี้ยประกันภัยรับ

   หัก  เบี้ยประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อ

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

   บวก (หัก)  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

                 (เพิ�ม) ลดจากป�ก�อน

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจากการประกันต�อ

   รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   รวมรายได�จากการรับประกันภัย

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

   ค�าสินไหมทดแทน

   บวก (หัก) ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   รวมค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

กําไรจากการรับประกันภัย

 

 

ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส�ง

ประกันภัยรถ

2564

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

258,437,915 

(101,651,910)

156,786,005 

(21,857,232)

134,928,773 

27,223,759 

162,152,532 

37,075,370 

(9,241,325)

52,701,974 

40,324,227 

120,860,246 

41,292,286 

 

154,465,486 

(127,354,269)

27,111,217 

3,426,117 

30,537,334 

16,999,581 

47,536,915 

11,593,824 

1,657,190 

3,686,228 

9,226,641 

26,163,883 

21,373,032 

 

3,158,980,590 

(337,938,643)

2,821,041,947 

7,821,585 

2,828,863,532 

128,821,964 

2,957,685,496 

1,636,276,090 

(117,407,867)

375,261,965 

589,770,027 

2,483,900,215 

473,785,281 

 

309,019,634 

(241,611,844)

67,407,790 

6,263,605 

73,671,395 

86,297,472 

159,968,867 

641,605,853 

(580,471,808)

28,347,659 

27,219,986 

116,701,690 

43,267,177 

 

1,379,187,647 

(1,132,470,488)

246,717,159 

(18,605,404)

228,111,755 

132,351,641 

360,463,396 

674,517,084 

(553,127,241)

67,865,633 

90,865,228 

280,120,704 

80,342,692 

 

5,260,091,272 

(1,941,027,154)

3,319,064,118 

(22,951,329)

3,296,112,789 

391,694,417 

3,687,807,206 

3,001,068,221 

(1,258,591,051)

527,863,459 

757,406,109 

3,027,746,738 

660,060,468 

 หน�วย : บาท

รายได�จากการรับประกันภัย

   เบี้ยประกันภัยรับ

   หัก  เบี้ยประกันภัยจ�ายจากการเอาประกันภัยต�อ

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

   บวก (หัก)  สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�

                 (เพิ�ม) ลดจากป�ก�อน

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจากการประกันต�อ

   รายได�ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   รวมรายได�จากการรับประกันภัย

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

   ค�าสินไหมทดแทน

   หัก ค�าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต�อ

   ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

   ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

   รวมค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

กําไรจากการรับประกันภัย

 

 

ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส�ง

ประกันภัยรถ

2563

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
ส�วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

197,481,553 

(75,170,509)

122,311,044 

(28,973,680)

93,337,364 

21,905,738 

115,243,102 

25,475,322 

(945,055)

38,713,049 

35,445,132 

98,688,448 

16,554,654 

128,942,064 

(100,922,708)

28,019,356 

1,324,337 

29,343,693 

19,548,500 

48,892,193 

26,200,529 

(14,707,324)

4,072,392 

8,867,383 

24,432,980 

24,459,213 

3,113,688,183 

(203,006,939)

2,910,681,244 

(19,146,712)

2,891,534,532 

127,751,878 

3,019,286,410 

1,744,507,737 

(112,069,423)

390,096,099 

597,138,113 

2,619,672,526 

399,613,884 

463,061,283 

(373,599,859)

89,461,424 

6,983,720 

96,445,144 

103,629,489 

200,074,633 

92,924,401 

(60,147,954)

54,823,758 

28,815,221 

116,415,426 

83,659,207 

1,541,988,075 

(1,327,998,494)

213,989,581 

(6,281,915)

207,707,666 

140,511,467 

348,219,133 

748,400,292 

(620,466,430)

61,513,509 

77,077,942 

266,525,313 

81,693,820 

5,445,161,158 

(2,080,698,509)

3,364,462,649 

(46,094,250)

3,318,368,399 

413,347,072 

3,731,715,471 

 

2,637,508,281 

(808,336,186)

549,218,807 

747,343,791 

3,125,734,693 

605,980,778 

การรายงานข�อมูลตามประเภทการรับประกันภัย สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังต�อไปน�้ 

บรษัิทไม�ได�แสดงสนิทรพัย�และหน�ส้นิของแต�ละส�วนงาน เน��องจากผู�มีอาํนาจตดัสนิใจสงูสดุได�บรหิารสนิทรพัย�ของบรษัิทโดยภาพรวม

ไม�ได�แยกเป�นรายส�วนงานดําเนินงาน  
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หน�วย : บาท

ค�าใช�จ�ายพนักงาน

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ�

ค�าภาษีอากร

ค�าโฆษณาและค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมการขาย

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานอื่น

รวมค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน  

2564 2563

158,026,189

106,800,755

427,067

11,135,368

41,771,584

318,160,963

142,394,414

103,296,388

519,368

13,270,397

55,617,869

315,098,436

หน�วย : บาท

ค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมทดแทน

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จ

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่น

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ�

ค�าโฆษณาและค�าใช�จ�ายส�งเสริมการขาย

หน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

ค�าใช�จ�ายอื่น

รวมค�าใช�จ�าย  

2564 2563

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 

 

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 

24. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค�าใช�จ�ายตามลักษณะสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด�วย

26. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
บริษัทและพนักงานของบริษัทได�ร�วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ�ง

ประกอบด�วยเงนิท่ีพนกังานและบรษัิทจ�ายสะสมเป�นรายเดือนในอัตราร�อยละ 3 ถึง 9 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน�้บริหาร

โดยบรษัิทหลกัทรพัย�จดัการกองทุนไทยพาณชิย� จาํกดั และจะจ�ายให�พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว�าด�วยกองทุน

ของบริษัท ในระหว�างป� 2564 บริษัทได�จ�ายสมทบเข�ากองทุนเป�นจํานวน 17.15  ล�านบาท (ป� 2563: 15.93 ล�านบาท)
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หน�วย : บาท

รายการที่ต�องจัดประเภทรายการใหม�

   เข�าไปไว�ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�า

   เงินลงทุนที่วัดมูลค�ายุติธรรมผ�านกําไร

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ต�องไม�จัดประเภทรายการใหม�

   เข�าไปไว�ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

   สําหรับโครงการผลประโยชน�พนักงาน

รวม

 

 

จํานวน
ก�อนภาษี

ผลประโยชน�
(ค�าใช�จ�าย)

ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

25632564

จํานวน
ก�อนภาษี

ผลประโยชน�
(ค�าใช�จ�าย)

ภาษี

จํานวนสุทธิ
จากภาษี

      

5,122,971

8,478,852

13,601,823

      

(1,024,594)

(1,695,771)

(2,720,365)

      

4,098,377

6,783,081

10,881,458

      

(8,008,219)

(1,015,173)

(9,023,392)

      

1,601,644

203,035

1,804,679

      

(6,406,575)

(812,138)

(7,218,713)

หน�วย : บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

2563

938,239

2564

1,296,549

กําไรสุทธิ (บาท)

จํานวนหุ�นสามัญ (หุ�น)

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท)  

2564 2563

402,074,998

50,000,000

8.04

386,199,921

50,000,000

7.72

27. ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลกระทบทางภาษีท่ีเกีย่วข�องกบัแต�ละองค�ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่สาํหรบัป�สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

สรุปได�ดังน�้

28. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังน�้

29. กําไรต่อหุ้น
กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐานสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดังน�้

30. เงินปันผล
30.1   เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2563 ได�มีมติอนุมัติจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�น จากผล

การดําเนินงานสําหรับป� 2562 ในอัตราหุ�นละ 3.20 บาท รวมเป�นเงิน 160 ล�านบาท โดยได�จ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นแล�วในวันท่ี

14 พฤษภาคม 2563

30.2  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2564 ได�มีมติอนุมัติจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�น จากผล

การดําเนินงานสําหรับป� 2563 ในอัตราหุ�นละ 5.50 บาท รวมเป�นเงิน 275 ล�านบาท โดยได�จ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นแล�วในวันท่ี

14 พฤษภาคม 2564
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สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�

ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)

บรษัิท ปูนซีเมนต�ไทย จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทในเครือ

บริษัท สยามสินธร จํากัด

บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม�นท� จํากัด

บริษัท กลางคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ จํากัด

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ� จํากัด

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ�อาหาร จํากัด

กรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

กรรมการบางส�วนร�วมกัน

กรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-

ธนาคาร

วัสดุก�อสร�าง

อสังหาริมทรัพย�

บริการ

ประกันภัย

การวิจัยและพัฒนา

เชิงทดลองด�านวิศวกรรม

และเทคโนโลยี อื่นๆ

การผลิตนํ้าผลไม�และนํ้าผัก

รายช่ือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน ลักษณะความสัมพันธ� ประเภทธุรกิจ

หน�วย : พันบาท

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

เบี้ยประกันภัยรับตรง

ดอกเบี้ยรับ

รายได�อื่น

ค�าสินไหมทดแทน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจากการ

   รับประกันภัยโดยตรง

ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

-  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน                               

-  กรรมการบางส�วนร�วมกัน  

2564 2563

705,564

49,048

9,114

17,765

434,025

98,015

176,016

142,631

89,242

630

2,665

1,062,191

14,319

22,116

23,163

294,199

322,027

218,590

125,735

77,892

760

1,689

31. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
สนิทรพัย�หน�ส้นิรายได�และค�าใช�จ�ายส�วนหนึ�ง เป�นรายการท่ีเกดิกบักจิการท่ีเกีย่วข�องกนัซึ�งเกีย่วข�องกนัโดยการถอืหุ�นหรอืการมีผู�ถอืหุ�น

หรือกรรมการบางส�วนร�วมกัน ซึ�งฝ�ายบริหารเช่ือว�าบริษัทไม�มีอิทธิพลอย�างมีสาระสําคัญในกิจการท่ีเกี่ยวข�องกันดังกล�าว ดังนั้น

งบการเงนิน�จ้งึแสดงรวมถงึผลของรายการดงักล�าว ซึ�งเป�นไปตามเงือ่นไขท่ีระบุไว�ในสญัญาท่ีทําร�วมกนั และเป�นเงือ่นไขการค�าทั�วไป

ตามปกติทางธรุกจิ รายการดงักล�าวท่ีสาํคญัมีดงัน�้

ลกัษณะความสมัพันธ�ระหว�างบรษัิทกบักจิการท่ีเกีย่วข�องกนัมีดงัน�้

ในระหว�างป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน รายการ

ธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเงื่อนไขทางการค�าและเกณฑ�ตามที่ตกลงกันระหว�างบริษัทและบุคคลหรือกิจการดังกล�าว ซึ�งเป�นไปตาม

ปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได�ดังน�้
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 เบี้ยประกันภัยรับตรง
 ดอกเบี้ยรับ
 รายได�อื่น
 ค�าสินไหมทดแทน
 ค�าจ�างและค�าบําเหน็จจากการรับประกันภัย
  โดยตรง
 ค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัย
 ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน

อัตราค�าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจ
ร�อยละ 0.5 - 4.4 ต�อป� ตามที่สถาบันการเงินคิดให�กับลูกค�าทั�วไป
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจ
ตามอัตราตามปกติธุรกิจ
ตามประกาศนายทะเบียนเรื่องอัตราค�าจ�างหรือค�าบําเหน็จ สําหรับนายหน�า
 ประกันวินาศภัย
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจ
ตามที่ระบุในสัญญาซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจ

นโยบายการกําหนดราคา

หน�วย : บาท

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย� - เงนิฝากสถาบันการเงนิท่ีครบกําหนดจ�ายคนืเกิน 3 เดอืน
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

เบี้ยประกันภัยค�างรับ
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

รายได�จากการลงทุนค�างรับ
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

สินทรัพย�สิทธิการใช�
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

สินทรัพย�อื่น - ลูกหน�้อื่น
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย - สํารองค�าสินไหมทดแทน
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

ค�าจ�างและค�าบําเหน็จค�างจ�าย
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน

หน�้สินตามสัญญาเช�า
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน

หน�้สินอื่น - ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย
   -  ผู�ถือหุ�นและกรรมการบางส�วนร�วมกัน
   -  กรรมการบางส�วนร�วมกัน  

2564 2563

379,023,282

1,118,422,236

340,552,360
42,036,513

49,791

11,159,943

31,115,010

528,934,158
1,002,614

9,257,868

11,795,081

154,067
41,565,367

209,639,893

1,118,422,236

104,900,439
3,156,762

71,001

12,857,393

33,012,715

263,786,479
855,455

10,700,943

12,456,911

5,445,817
17,628,440

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทได�แสดงรายการสนิทรพัย�และหน�ส้นิท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกีย่วข�องกบับรษัิทท่ีเกีย่วข�องกนัดังน�้
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หน�วย : บาท

ผลประโยชน�ระยะสั้น

ผลประโยชน�หลังออกจากงาน

ค�าตอบแทนกรรมการ

รวมค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารสําคัญ  

2564 2563

42,993,902

1,820,887

7,817,500

52,632,289

37,492,524

1,597,609

9,745,927

48,836,060

หน�วย : บาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย�ที่มีภาระผูกพันที่วางไว�กับ

   สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

      หลักทรัพย�ประกันวางไว�กับนายทะเบียน

         หลักทรัพย�พันธบัตรรัฐบาล

      หลักทรัพย�ที่จัดสรรไว�เป�นเงินสํารองวางไว�กับนายทะเบียน

         หลักทรัพย�พันธบัตรรัฐบาล

   รวมหลักทรัพย�ประกันวางไว�กับนายทะเบียน  

2564 2563

14,000,000

354,961,882

368,961,882

14,000,000

355,053,346

369,053,346

หน�วย : บาท

เงินฝากธนาคารวางเป�นหลักทรัพย�คํ้าประกันการออกหนังสือคํ้าประกัน

   ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัท เพื่อใช�ในการดําเนินงานปกติธุรกิจ

   ของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 4 และข�อ 36.3)

หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดจ�ายคืน

   เกิน 3 เดือนวางเป�นหลักทรัพย�ในการยื่นประกันกรณ�ที่ผู�เอาประกันที่เป�น

   ผู�ขับขี่รถยนต�ตกเป�นผู�ต�องหา (ดูหมายเหตุข�อ 9 และข�อ 36.3)

หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ใช�เป�นหลักประกัน - หนังสือคํ้าประกัน

   ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพื่อใช�การดําเนินงานตามปกติธุรกิจ

   ของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 9 และข�อ 36.3)

รวม  

2564 2563

335,286

2,320,636

50,263,752

52,919,674

393,225

2,220,636

50,284,077

52,897,938

32. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ
ในระหว�างป�สิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทมคี�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนกังานท่ีให�แก�กรรมการและผู�บรหิารท่ีสาํคญั

ดังต�อไปน�้

33. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวสิาหกจิบางส�วนของบรษัิทได�ถกูนาํไปวางไว�เป�นประกนั

และทรัพย�สินที่จัดสรรไว�เป�นเงินสํารองวางไว�กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข�อ 9) เพื่อให�เป�นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส�งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง อัตรา หลกัเกณฑ� และวธิกีารวางเงนิสาํรอง

สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ตกเป�นรายได�ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ดังน�้

34. ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีข้อจํากัดและภาระผูกพัน
บรษัิทได�วางเงนิฝากธนาคารและสนิทรัพย�ลงทุนบางส�วนไว�เป�นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน�้
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หน�วย : บาท

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต�นป�

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป�

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป�  

2564 2563

119,460,286

12,995,313

132,455,599

106,004,536

13,455,750

119,460,286

หน�วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กิจการอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กิจการอื่น  

 

-       

-       

-       

-       

18,013,299

18,013,299

17,548,650

17,548,650 

รวมจํานวนเงิน
ที่ต�องจ�ายตาม

อายุสัญญาเช�าที่เหลือ
ประเภท มากกว�า 5 ป�ไม�เกิน 1 ป� เกิน 1 ป�

แต� ไม�เกิน 5 ป�

14,553,346

14,553,346

11,248,274

11,248,274

3,459,953

3,459,953

6,300,376

6,300,376

ระยะเวลาที่เหลืออยู�

  

หน�วย : บาท

ค�าเช�าจากสัญญาเช�าดําเนินงาน  

25632564

26,102,592 28,557,487

35. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
บริษัทมีเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน�้

36. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหน้าและภาระผูกพัน
36.1  ภาระผกูพันเกีย่วกบัรายจ�ายฝ�ายทุนและโปรแกรมคอมพิวเตอร�

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ�ายฝ�ายทุนและโปรแกรมคอมพิวเตอร�จํานวน 2.98 ล�านบาท และ 

10.47 ล�านบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีภาระผกูพนัเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร� จาํนวน 4.15 ล�านบาท)

36.2   ภาระผกูพันเกีย่วกบัสญัญาเช�าดําเนนิงาน

บริษัทได�ทําสัญญาเช�าที่เกี่ยวข�องกับการเช�าอุปกรณ�ที่มีมูลค�าตํ่าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

ประมาณ 1 ป� ถงึ 5 ป�

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทมีภาระผกูพันในการจ�ายค�าเช�าและค�าบรกิารตามสญัญาดงักล�าวดงัน�้

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทบันทึกรับรู�ค�าเช�าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช�าดําเนินงานเป�นค�าใช�จ�าย

ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังน�้
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36.3   หนังสือคํ้าประกัน

(1)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได�นําเงินฝากธนาคารจํานวน 0.34 ล�านบาท และ 0.39 ล�านบาท ตาม

ลําดับ ไปเป�นหลักทรัพย�เพ่ือคํ้าประกันการออกหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเพ่ือใช�ในการ

ดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 4 และข�อ 34)

(2)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได�นําหลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและเงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

กําหนดจ�ายคืนเกิน 3 เดือน จํานวน 2.32 ล�านบาท และ 2.22 ล�านบาท ตามลําดับ ไปวางเป�นหลักทรัพย�ค้ําประกัน

การออกหนงัสอืคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบรษัิทเพ่ือใช�ในการย่ืนประกนักรณ�ท่ีผู�เอาประกนัท่ีเป�นผู�ขับข่ีรถยนต�

ตกเป�นผู�ต�องหา (ดูหมายเหตุข�อ 9 และข�อ 34)

(3)  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 หลกัทรพัย�รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 50.26 ล�านบาท และ 50.28 ล�านบาท

ตามลําดับ ได�ถูกนําไปวางเป�นหลักทรัพย�ค้ําประกันการออกหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัท

เพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท (ดูหมายเหตุข�อ 9 และข�อ 34)

36.4  คดีฟ�องร�อง

(1)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีคดีถูกฟ�องร�องเรียกค�าเสียหายจํานวนประมาณ 163.91 ล�านบาท และ

107.93 ล�านบาท ตามลําดับ จากการเป�นผู�รับประกันภัย ดังน�้

(1.1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คดฟี�องร�องจาํนวน 3.31 ล�านบาท อยู�ในระหว�างการพิจารณาพิพากษาของศาลฎกีา

ซึ�งบริษัทได�พิจารณาและบันทึกสํารองค�าสินไหมทดแทนตามสัดส�วนของบริษัทหลังจากหักเงินสํารองค�าสินไหม

ทดแทนส�วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต�อท่ีเกี่ยวข�องสําหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเต็มจํานวนดังกล�าวแล�ว

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 : ไม�มี)

(1.2)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  คดีฟ�องร�องจํานวน 160.60 ล�านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563: จํานวน

107.93 ล�านบาท) อยู�ในระหว�างการพิจารณาพิพากษาของศาลช้ันต�นและศาลอุธรณ� ซึ�งบริษัทได�พิจารณาและ

บันทึกสํารองค�าสินไหมทดแทนตามสัดส�วนของบริษัทหลังจากหักเงินสํารอง ค�าสินไหมทดแทนส�วนท่ีเรียกคืน

จากการประกันภัยต�อท่ีเกี่ยวข�องสําหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเป�นจํานวน 22.36 ล�านบาท (ณ วันท่ี 31

ธนัวาคม 2563 : จาํนวน 8.58 ล�านบาท) ซึ�งผลของการพิจารณาคดดีงักล�าวยงัไม�สิน้สดุและฝ�ายบรหิารได�พิจารณา

แล�วเห็นว�าเพียงพอ

 

37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
วตัถปุระสงค�ในการบรหิารจดัการทุนของบรษัิท คือ การดํารงไว�ซึ�งความสามารถในการดาํเนนิงานอย�างต�อเน��อง เพ่ือให�ผลตอบแทนต�อ

ผู�ถอืหุ�นและผู�ท่ีเกีย่วข�อง มีการรกัษาสมดุลของโครงสร�างทางการเงนิและการดาํรงเงนิกองทุนตามความเสีย่งให�เป�นไปตามข�อกาํหนด

ของคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ”)

38. ความเส่ียงของบริษัทประกันวินาศภัย
38.1   ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากข�อสมมติฐานท่ีใช�ในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยการคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณา

รับประกันภัย

บริษัทบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ดังน�้

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย�างสมํ่าเสมอโดยวิเคราะห�เปรียบเทียบข�อมูลผลการดําเนินงานและส�วนแบ�งการตลาด

ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยทุกเดือน สํารวจความต�องการของลูกค�าเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ�ประกันภัยให�ตอบสนองต�อ

ความต�องการของลูกค�าและพัฒนาความสามารถในการแข�งขันในอุตสาหกรรมให�สูงข้ึน อีกท้ังมุ�งเน�นให�ความสําคัญในการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการเพิ�มประสิทธิภาพในการให�บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ�ประกันภัย
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หน�วย : พันบาท

อัคคีภัย

ทางทะเลและขนส�ง

รถยนต�

อุบัติเหตุส�วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด

รวม

 

 

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

2564
สํารองค�าสินไหมทดแทน

2563
สํารองค�าสินไหมทดแทน

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

8,562

28,388

613,911

93,361

877,631

1,621,853

(5,589)

(15,211)

(56,198)

(64,276)

(801,009)

(942,283)

2,973

13,177

557,713

29,085

76,622

679,570

7,583

39,677

668,019

53,473

635,550

1,404,302

(1,009)

(29,360)

(43,122)

(34,379)

(558,999)

(666,869)

6,574

10,317

624,897

19,094

76,551

737,433

กําหนดนโยบายการรับประกันภัยท่ีชัดเจนมากขึ้น ครอบคลุมทุกประเภทภัยท่ีบริษัทสามารถให�ความคุ�มครองได� ทบทวน

สดัส�วนการรับประกนัภยัของแต�ละประเภทภยัท่ีบรษัิทสามารถรบัได�อย�างรอบคอบมากข้ึนโดยพิจารณาจากอตัราส�วนค�าสนิไหม

ทดแทนของบริษัทเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม กําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยอย�างเหมาะสมโดยอ�างอิงอัตราเบ้ียประกันภัยตาม

ท่ีสํานักงาน คปภ. กําหนดและรับประกันภัยโดยคํานึงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยและการโอนความเสี่ยงภัย

ในรูปแบบต�าง ๆ ให�เหมาะสมกับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและประเภทความเสี่ยงของบริษัททั้งยังกําหนดขีดจํากัด

ความเสี่ยงที่ยอมรับได�ตามประเภทการประกันภัยด�วย

รายละเอียดของหน�้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามประเภทการรับประกันภัยมีดังน�้

 

การทดสอบความอ�อนไหวเป�นการวิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีหน�้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ�มข้ึนหรือลดลงเน��องมาจากความผันผวน

ของข�อสมมติฐานท่ีใช�ในการคํานวณ ซึ�งจะกระทบต�อภาระผูกพันด�านสินไหมทดแทนท้ังก�อนการรับประกันภัยต�อ และหลังการ

รับประกันภัยต�อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือ ค�าใช�จ�ายท่ีใช�ในการจัดการสินไหม

ทดแทนไม�เป�นไปตามที่คาดไว�

หน�วย : พันบาท

อัคคีภัย

ทางทะเลและขนส�ง

รถยนต�

อุบัติเหตุส�วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด

รวม

 

 

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

2564
สํารองเบี้ยประกันภัย

2563
สํารองเบี้ยประกันภัย

ก�อนการ
ประกันภัยต�อ

ส�วนที่
ประกันภัยต�อ

สุทธิ

140,446

36,003

1,628,420

102,201

666,142

2,573,212

(39,382)

(27,405)

(163,449)

(55,122)

(546,473)

(831,831)

101,064

8,598

1,464,971

47,079

119,669

1,741,381

106,232

27,693

1,564,750

126,979

660,101

2,485,755

(27,026)

(15,669)

(91,957)

(73,635)

(559,038)

(767,325)

79,206

12,024

1,472,793

53,344

101,063

1,718,430
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ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงข�อสมมติฐานท่ีสาํคัญต�อภาระผกูพนัด�านสนิไหมทดแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน�้

นอกจากน�้ บริษัทมีนโยบายที่จะดํารงอัตราส�วนความเพียงพอของเงินกองทุนให�สูงกว�าที่สํานักงาน คปภ. กําหนด ซึ�งในป�จจุบัน

ได�กําหนดไว�ที่ร�อยละ 120

อัตราส�วนค�าสินไหม
   ทดแทนสัมบูรณ� 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

ป�จจัยพัฒนาการ
   ค�าสินไหมทดแทน 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

อัตราส�วนค�าใช�จ�ายในการ
   จัดการสินไหมทดแทนที่
   ไม�สามารถจัดสรรได�

ข�อสมมติฐาน
ที่เปลี่ยนแปลง

ก�อนการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ภาระผูกพันด�านสินไหมทดแทน

หน�วย : ล�านบาท
2564

หลังการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

กําไรก�อนภาษี
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ส�วนของเจ�าของ
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

+2%
(โดยการบวก)

-2%
(โดยการบวก)

+2%
(โดยการคูณ)

-2%
(โดยการคูณ)

+20%
(โดยการคูณ)

-20%
(โดยการคูณ)

118 

(113)

154 

(138)

4 

(4)

76 

(74)

76 

(99)

4 

(4)

(76)

74 

(76)

99 

(4)

4 

(61)

59 

(61)

79 

(3)

3 

 

อัตราส�วนค�าสินไหม
   ทดแทนสัมบูรณ� 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

ป�จจัยพัฒนาการ
   ค�าสินไหมทดแทน 
   4 ไตรมาสสุดท�าย

อัตราส�วนค�าใช�จ�ายในการ
   จัดการสินไหมทดแทนที่
   ไม�สามารถจัดสรรได�

ข�อสมมติฐาน
ที่เปลี่ยนแปลง

ก�อนการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ภาระผูกพันด�านสินไหมทดแทน

หน�วย : ล�านบาท
2563

หลังการรับ
ประกันภัยต�อ

เพิ�มขึ้น (ลดลง)

กําไรก�อนภาษี
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

ส�วนของเจ�าของ
เพิ�มขึ้น (ลดลง)

+2%
(โดยการบวก)

-2%
(โดยการบวก)

+2%
(โดยการคูณ)

-2%
(โดยการคูณ)

+20%
(โดยการคูณ)

-20%
(โดยการคูณ)

121 

(117)

134 

(128)

4 

(4)

76 

(75)

99 

(94)

4 

(4)

(76)

75 

(99)

94 

(4)

4 

(61)

60 

(79)

75 

(3)

3 
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38.2  ความเสี่ยงทางการเงิน

38.2.1  ความเสี่ยงด�านเครดิต

ความเสี่ยงด�านเครดิต คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจได�รับความเสียหายมาจากการท่ีคู�สัญญาของบริษัทจะไม�สามารถ

ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว�ได� รวมถึงโอกาสที่คู�สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน�าเชื่อถือ

ความเสีย่งด�านเครดิตจากการลงทุนในตราสารหน�แ้ล�วไม�ได�รบัชําระเงนิต�น และ/หรอืดอกเบ้ียตามท่ีตราไว�บนตราสารหน�้

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายให�ฝ�ายลงทุนจัดทําแผนการลงทุนประจําป� เพื่อกําหนดหลักเกณฑ�ในการเลือก

ลงทุนในตราสารหน�้ ตราสารทุน และสินทรัพย�อ่ืน ๆ และหลักเกณฑ�การกําหนดผลขาดทุนสูงสุดท่ีบริษัทยอมรับได�

ท้ังน�้ แผนการลงทุนดังกล�าวต�องอยู�ในเกณฑ�ท่ีสามารถลงทุนได�ตามกรอบของสํานักงาน คปภ. และได�รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

ความเสีย่งด�านเครดิตจากเบ้ียประกนัภยัค�างรบั สนิทรพัย�จากการประกนัภยัต�อ ลกูหน�จ้ากการประกนัภยัต�อ ค�าสนิไหม

ค�างรับจากคู�กรณ�และเงินให�กู�ยืมโดยมีทรัพย�สินจํานองเป�นประกัน บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดนโยบายและ

วธิกีารในการควบคมุวงเงนิสนิเช่ือ จดัสรรการประกนัภัยต�อไปยังบรษัิทผู�รบัประกนัภยัต�อ โดยพิจารณาจากการจดัอันดบั

ความน�าเช่ือถือของแต�ละบริษัทรับประกันภัยต�อต�างประเทศ ท่ีระดับไม�ต่ํากว�า A- และ พิจารณาอัตราส�วนความ

เพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทท่ีรับประกันภัยต�อภายในประเทศ ติดตามสถานะการรับคืนค�าสินไหมทดแทนจาก

บรษัิทรบัประกนัภยัต�ออย�างสม่ําเสมอ และบรหิารจดัการการเอาประกนัภยัต�อให�มกีารกระจายความเสีย่งอย�างเหมาะสม

ความเสีย่งเกีย่วกบัการกระจกุตัวของสนิเช่ือซึ�งเกดิจากเบ้ียประกนัภยัค�างรบัไม�มสีาระสาํคญั เน��องจากผู�เอาประกนัภยั

ของบริษัทกระจายอยู�ในอุตสาหกรรมที่แตกต�างกันและภูมิภาคต�าง ๆ ในประเทศไทย 

นอกจากน� ้บรษัิทได�กาํหนดแนวทางการปฏบัิตใินการประเมินความเสีย่งด�านเครดติของคู�สญัญา บรษัิทประกนัภยัต�อ

และผู�ออกตราสารหน�้ ท่ีอาจไม�สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงกันไว� รวมถึงโอกาสท่ีบริษัทประกันภัยต�อและผู�ออก

ตราสารหน�้จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด�านเครดิต

บรษัิทไม�คาดว�าจะมีความเสีย่งด�านเครดติซึ�งเกดิขึน้จากการให�กู�ยืมโดยมีทรพัย�สนิจาํนองเป�นประกนั เน��องจากบรษัิท

พิจารณาให�กู�ยืมแก�พนักงานของบริษัท โดยหลักทรัพย�ท่ีนํามาจํานองเป�นประกันหน�้มีมูลค�าเพียงพอท่ีบริษัทจะได�รับ

ชําระหน�้โดยสิ้นเชิง และสัดส�วนเงินให�กู�ยืมต�อมูลค�าหลักประกันจะเป�นไปตามข�อกําหนดของสํานักงาน คปภ.

ดังนั้น บริษัทจึงไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหายท่ีเป�นสาระสําคัญจากความเสี่ยงด�านเครดิตจํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัท

อาจต�องสูญเสียจากการให�สินเชื่อคือมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�ดังกล�าวหักด�วยค�าเผื่อหน�้สงสัยจะสูญตามท่ีแสดง

อยู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

38.2.2 ความเสี่ยงด�านตลาด

ความเสี่ยงด�านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจได�รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตรา

แลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย� ซึ�งส�งผลกระทบต�อฐานะการเงินของบริษัท

(1)  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเสี่ยงท่ีมูลค�าของสินทรัพย�และหน�้สินจะเปลี่ยนแปลงไปเน��องจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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หน�วย : บาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ

     กําหนดเกินกว�า 3 เดือน

   ตราสารทุน

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ  

2,742,989

-      

250,936,489

-      

22,707,031

-      

923,332,567

942,282,736

219,594,689

50,286,691

1,621,853,224

782,805,349

495,157,399

2,266,891,517

952,333,502

2,043,212,794

22,707,031

4,775,592

923,332,567

942,282,736

219,594,689

50,286,691

1,621,853,224

782,805,349 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวมอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

2564

-       

2,266,891,517

701,397,013

2,043,212,794

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

492,414,410

-      

-      

-      

-      

4,775,592

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย�ที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได�ดังน�้
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หน�วย : บาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ

     กําหนดเกินกว�า 3 เดือน

   ตราสารทุน

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ  

3,566,864

-      

340,240,814

-      

16,921,607

-      

519,183,448

666,868,979

155,933,473

76,416,492

1,404,302,141

577,805,877

354,532,615

2,267,041,117

1,091,881,726

2,023,289,394

16,921,607

5,622,816

519,183,448

666,868,979

155,933,473

76,416,492

 1,404,302,141

577,805,877 

ไม�มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวมอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

2563

-       

2,267,041,117

751,640,912

2,023,289,394

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

350,965,751

-      

-      

-      

-      

5,622,816

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย�ทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบ

กาํหนดหรอืวนัทีม่กีารกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม� (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม�ถึงก�อน) ได�ดังน�้

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่

     ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

หน�วย : บาท
2564

มากกว�า 5 ป� รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

  530,000,000

69,941,755

2,043,212,794

-      

331,647,252

-      

1,736,891,517

299,808,006

-      

2,266,891,517

701,397,013

2,043,212,794

2.33-5.90

1.76-5.04

0.15-1.50
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สกุลเงิน สินทรัพย�ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

(บาทต�อหน�วยเงินตราต�างประเทศ)(พัน)
2564

(พัน)
2563 2564 2563

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.0 2.0 33.2469 29.8674

บริษัทบริหารความเสีย่งโดยกาํหนดนโยบายการลงทุน และแผนธุรกจิประจาํป� เพ่ือให�สามารถป�องกนัความเสีย่ง

ที่อาจจะเกิดขึ้นและทําให�ผลการดําเนินงานเป�นไปตามแผนและเป�าหมายที่วางไว�

(2)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน��องกับการทําประกันภัยต�อกับบริษัทประกันวินาศภัย

ในต�างประเทศ ซึ�งบรษัิทไม�ได�ทําสญัญาซ้ือขายเงนิตราต�างประเทศล�วงหน�าเพ่ือลดความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

ท่ีอาจเกดิข้ึน อย�างไรกต็าม บรษัิทพิจารณาแล�วเห็นว�ารายการดงักล�าวไม�มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต�องบการเงนิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย�ท่ีเป�นสกุลเงินตราต�างประเทศท่ีมี

สาระสําคัญดังน�้

(3)  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย�

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด

ของตราสารทุนที่อาจทําให�เกิดความผันผวนต�อรายได�หรือมูลค�าของสินทรัพย�ทางการเงิน

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดหลักเกณฑ�ในการพิจารณา คัดเลือกผู�จัดการกองทุน หน�วยลงทุนและตรา

สารทุนอ่ืนท่ีจะลงทุน และเกณฑ�ในการกาํหนดผลขาดทุนสงูสดุท่ีบรษัิทจะยอมรบัได� นอกจากน� ้ในการดําเนนิการ

ตามข้ันตอนการขายหน�วยลงทุนและเงนิลงทุนจะต�องได�รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนก�อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย�ซึ�งราคาจะเปลี่ยน

แปลงไปตามภาวะตลาด

38.3  ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง

ความเสีย่งด�านสภาพคล�อง คือ ความเสีย่งท่ีบรษัิทจะไม�สามารถปฏบิติัตามภาระผกูพันได�เม่ือครบกาํหนด เน��องจากไม�สามารถ

เปลี่ยนสินทรัพย�เป�นเงินสดได� หรือไม�สามารถจัดหาเงินได�เพียงพอตามความต�องการในเวลาท่ีเหมาะสม หรือสามารถหาเงิน

มาชําระได�แต�ด�วยต�นทุนท่ีสงูเกนิกว�าระดับท่ียอมรบัได� ซึ�งอาจส�งผลกระทบต�อรายได�และเงนิกองทุนของบรษัิทและอาจทําให�เกดิ

ความเสียหายได�

บริษัทได�บริหารความเสี่ยงด�านสภาพคล�องโดยการลงทุนในหลักทรัพย�ท่ีมีสภาพคล�องท่ีสอดคล�องกับลักษณะของหน�้สินและ

ภาระผกูพันของบรษัิทอย�างเหมาะสม และจดัให�มีสนิทรพัย�ท่ีมีสภาพคล�องเพียงพอในกรณ�ท่ีมีความจาํเป�นต�องใช�เงนิสด มีการ

ติดตามและวัดผลปริมาณสินทรัพย�ท่ีมีสภาพคล�องทุกเดือน นอกจากน�้ บริษัทยังเน�นให�มีการดํารงฐานะสภาพคล�องในระดับ

ที่สูงกว�าข�อกําหนดของสํานักงาน คปภ.

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่

     ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

หน�วย : บาท
2563

มากกว�า 5 ป� รวม อัตราดอกเบี้ย
(ร�อยละต�อป�)

  -      

99,973,778

1,723,333,328

530,000,000

401,763,827

299,956,066

1,737,041,117

249,903,307

-      

2,267,041,117

751,640,912

2,023,289,394

2.33 - 5.90

1.76 - 5.04

0.30 - 1.50
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หน�วย : พันบาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ

  
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

2564

มากกว�า 5 ป� ไม�มีกําหนด รวม

495,157

250,936

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

2,643,155

6

923,333

942,283

219,595

-    

1,621,853

782,805

-    

331,647

2,218

-    

-    

-    

50,287

-    

-    

-    

2,036,700

2,552

-    

-    

-    

-    

-    

-    

  -   

22,707

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

495,157

5,285,145

4,776

923,333

942,283

219,595

50,287

1,621,853

782,805

หน�วย : พันบาท

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนในหลักทรัพย�

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

สินทรัพย�จากสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค�างรับ

สินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ 

   - สํารองค�าสินไหมทดแทน

ลูกหน�้จากสัญญาประกันภัยต�อ

ค�าสินไหมค�างรับจากคู�กรณ�

หน�้สินจากสัญญาประกันภัย

สํารองค�าสินไหมทดแทน

เจ�าหน�้บริษัทประกันภัยต�อ

  
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป� 1 - 5 ป�

2563

มากกว�า 5 ป� ไม�มีกําหนด รวม

354,533

340,241

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

1,823,307

10

519,183

666,869

155,933

-    

1,404,302

577,806

-    

1,231,720

2,538

-    

-    

-    

76,416

-    

-    

-    

1,986,944

3,075

-    

-    

-    

-    

-    

-    

  -   

16,922

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

354,533

5,399,134

5,623

519,183

666,869

155,933

76,416

1,404,302

577,806

สนิทรพัย�และหน�ส้นิแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดโดยนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

มีดังน�้
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สินทรัพย�ทางการเงินที่วัดด�วยมูลค�ายุติธรรม

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุน

   ตราสารทุน

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   ตราสารทุน

สินทรัพย�ทางการเงินที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

ระดับ 1 ระดับ 2

หน�วย : พันบาท
2564

ระดับ 3 รวม
มูลค�า

ตามบัญชี

1

-      

-      

495,157

-      

 -      

2,043,622

-      

-     

250,936

-     

-     

2,528,209

720,097

-     

-     

-    

-    

22,706

-    

-    

-    

-    

 4,837

1

250,936

22,706

495,157

2,528,209

720,097

2,043,622

4,837

1

250,936

22,706

495,157

2,266,892

701,397

2,043,213

4,776

มูลค�ายุติธรรม

สินทรัพย�ทางการเงินที่วัดด�วยมูลค�ายุติธรรม

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุน

   ตราสารทุน

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   ตราสารทุน

สินทรัพย�ทางการเงินที่เป�ดเผยมูลค�ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยราคาทุนตัดจําหน�าย

   หลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

   ตราสารหน�้ภาคเอกชน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน

เงินให�กู�ยืมและดอกเบี้ยค�างรับ

ระดับ 1 ระดับ 2

หน�วย : พันบาท
2563

ระดับ 3 รวม
มูลค�า

ตามบัญชี

1

-      

-      

354,533

-      

 -      

2,023,622

-      

-     

340,241

-     

-     

2,741,435

778,999

-     

-     

-    

-    

16,921

-    

-    

-    

-    

 5,789

1

340,241

16,921

354,533

2,741,435

778,999

2,023,622

5,789

1

340,241

16,921

354,533

2,267,041

751,641

2,023,289

5,623

มูลค�ายุติธรรม

39. มูลค่ายุติธรรม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทมีสนิทรพัย�ท่ีวดัมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชัน้ของมูลค�ายุตธิรรม ดังน�้
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บริษัทใช�เทคนิคการประมาณการมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ทางการเงิน ดังน�้

(1) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู�ในความต�องการของตลาด แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยการใช�ราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ

สุดท�ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

(2) เงนิลงทุนในตราสารหน�ภ้าคเอกชนท่ีเป�นหน�วยลงทุนแสดงมูลค�ายุตธิรรมโดยการใช�มูลค�าสทุธ ิณ สิน้วนัทําการสดุท�ายของรอบ

ระยะเวลารายงานของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน

(3) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม�อยู�ในความต�องการของตลาดคํานวณโดยประมาณจากมูลค�าป�จจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว�าจะ

ได�รับคิดลดด�วยอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข�อง

(4) สินทรัพย�ทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได�แก� เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด แสดงมูลค�ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค�าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(5) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย�รฐับาลและรฐัวิสาหกจิและตราสารหน�ภ้าคเอกชนคาํนวณมูลค�ายตุธิรรมโดยใช�อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหน�้ไทย

(6) เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนดเกินกว�า 3 เดือน แสดงมูลค�ายุติธรรมโดยคํานวณจากมูลค�าทางบัญชีก�อนหักค�าเผื่อผล

ขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น

(7) มูลค�ายุติธรรมของเงินให�กู�ยืมโดยมีทรัพย�สินจํานองเป�นประกันและอื่นๆประมาณจากมูลค�าป�จจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด�วย

อัตราดอกเบ้ียตลาดป�จจุบันของเงินให�สินเช่ือประเภทเดียวกัน

ในระหว�างป�ป�จจุบัน ไม�มีการโอนรายการระหว�างลําดับช้ันของมูลค�ายุติธรรม

 

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได�มีมติเห็นชอบให�เสนอต�อท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ซึ�งจะจัดข้ึนในเดือนเมษายน

2565 เรือ่งการจ�ายเงนิป�นผลให�แก�ผู�ถอืหุ�นจากผลการดาํเนนิงานสาํหรบัป� 2564 ในอัตราหุ�นละ 5.75 บาท รวมเป�นเงนิ 287.50 ล�านบาท

โดยเงินป�นผลดังกล�าวจะจ�ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําป�ผู�ถือหุ�นแล�ว

41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน�้ได�รับอนุมัติให�ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
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เลขทะเบียนบริษัท

วันเดือนปีท่ีก่อต้ัง

ทุนจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ท่ีต้ัง

หน่วยงานบริการลูกค้า

หน่วยงานบริการผู้ถือหุ้น

- 0107537002478 (เดิมเลขท่ี บมจ. 494)

- 17 มกราคม 2490

- 500 ล�านบาท (ประกอบด�วยหุ�นสามัญ 50 ล�านหุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท)

- ประกันวินาศภัย

- 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง

  แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  โทรศัพท�   : 0-2080-1599

  โทรสาร    : 0-2280-1670

  เว็บไซต�    : www.deves.co.th

- ฝ�ายบริการลูกค�า

  โทรศัพท�   : 0-2080-1599 (24 ชั�วโมง)

  โทรสาร    : 0-2280-1672

  สายด�วน   : 1291

  Line ID    : @devesinsurance

  Facebook  : devesinsurance 

  E-mail      : callcenter@deves.co.th

- สํานักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค�กร

  โทรศัพท�    : 0-2080-1599 ต�อ 6471, 8201 และ 8208

  โทรสาร      : 0-2080-1670

  E-mail      : pr_deves@deves.co.th

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นายทะเบียนหุ้น

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้สอบบัญชี

หรือ

หรือ

หรือ

ท่ีปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท� 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

SET Contact Center 0-2009-9999

-ไม�มี-

นางนิสากร ทรงมณ� 

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

นายวัลลภ วิไลวรวิทย�

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

บริษัท ดีลอยท� ทู�ช 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

บริษัท สํานักกฎหมายประมวลชัย จํากัด

44 อาคารศรีจุลทรัพย� ชั้น 19 ยูนิต ซี ถนนพระราม 1 

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท� 0-2219-2031-2

โทรสาร 0-2215-1238

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

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

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

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

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

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

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

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

เซ็นทรัล แอร์พอร์ตเชียงใหม่
ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม�แอร�พอร�ต 
เลขที่ 2 ถ.มหิดล 252-252/1 ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม� 50100
โทรศัพท� 0-83097-5041, 0-5327-2129 
centralchiangmai@deves.co.th

ขอนแก่น
3/13 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก�น 40000
โทรศัพท� 0-4334-8993-4 
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

สํานักงานใหญ่ สาขา และ Deves Station 

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

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

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

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ศูนย�การค�าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก�น ชั้น 2 บูธเลขที่ K212 
เลขที่ 99,99/1 ถ.ศรีจันทร� ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก�น 40000
โทรศัพท� 084-752-6616
centralkhonkaen@deves.co.th

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

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

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

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง
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สํานักงานใหญ่
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดําเนินกลาง 
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท� 0-2080-1599
www.deves.co.th, dvsins@deves.co.th

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ห�องเลขที่ BM-1-077
ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท� 1291#5106, 0-2080-1306, 083-097-5033 
Government@deves.co.th

 

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ชั้น 5 (ศูนย�บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ) หมายเลข SRS-509
เลขที่ 30/39-50 หมู� 2 ถ.งามวงศ�วาน 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

ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
182 หมู� 2 ต.หนองหงส� อ.ทุ�งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท� 0-7542-1271, 0-7542-1280 
โทรสาร 0-7542-1274
thungsong_minibr@deves.co.th

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

ภูเก็ต
9/105, 9/106 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหน�อ อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท� 0-7635-4723-5
โทรสาร 0-7626-4736
phuket@deves.co.th

เกาะสมุย
10/79 หมู� 1 ตําบลแม�นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธาน� 84330
โทรศัพท� 0-7742-5347-8, 092-246-5783, 093-246-5793
โทรสาร 0-7742-5346
kohsamui@deves.co.th

กระบ่ี
299/1 หมู� 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไสไทย อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท� 0-7570-0083, 064-180-1651
krabi@deves.co.th

สุราษฎร์ธานี
เลขที่ 235/65-66 ม.4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร�ธาน� จ.สุราษฎร�ธาน� 84000
โทรศัพท� 0-7728-9486-7, 089-779-1011 
โทรสาร 0-7728-9488
srthanee@deves.co.th

 

ชุมพร
252/6 หมู� 1 ต.วังไผ� อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท� 0-7750-2071-2
โทรสาร 0-7750-2073
chumphon@deves.co.th

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

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
อาคาร West ชั้น G ห�องเลขที่ 2120 
เลขที่ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท� 1291#5101,5102,5013, 0-2080-1351, 
081-343-3010,064-001-1971,095-845-2748
Scbstation@deves.co.th, Scbstation2@deves.co.th,
Scbstation3@deves.co.th

เดอะ พาซิโอ (ลาดกระบัง)
ห�อง K 136 ชั้น 1 เลขที่ 318/5 ถนนลาดกระบัง 
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท� 1291#5107, 0-2080-1307, 088-002-8540 
Paseo@deves.co.th

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

Deves Station BKK.
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นับตั้งแต�การก�อตั้งในป� 2490 บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจด�วยความซื่อสัตย� สุจริต

มีคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาในด�านต�าง ๆ อย�างต�อเน��อง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

บริษัทฯ มุ�งหวังผลสําเร็จที่ยั�งยืนเพื่ออยู�เคียงคู� และผูกพันเป�นส�วนหนึ�งของสังคมไทยตลอดไป

สะท�อนคํามั�นสัญญาขององค�กรที่กําหนดไว�ว�า

“เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ”



บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย

  ถนนราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291       

E-mail : callcenter@deves.co.th




