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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย 2558 2557 2556

ฐำนะกำรเงิน

   สินทรัพย์รวม ล้านบาท  5,697.12  5,130.25  6,509.10 

   หนี้สินรวม ล้านบาท  3,558.22  2,880.89  4,347.43 

   ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้านบาท  2,138.90  2,249.36  2,161.67 

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ล้านบาท  3,314.90  2,650.93  2,658.93 

   เงินปันผลต่อหุ้น บาท  2.31  3.32  3.33 

   จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว หุ้น  32,000,000  31,000,000  30,000,000 

   จำานวนหุ้นที่จดทะเบียน หุ้น  32,000,000  31,000,000  30,000,000 

ผลประกอบกำร

   เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น ล้านบาท  3,368.93  2,685.88  2,532.10 

   เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ล้านบาท  2,816.43  2,175.30  2,050.59 

   เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ ล้านบาท  2,428.50  2,017.56  1,977.24 

   ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ล้านบาท  1,528.09  1,166.35  1,046.76 

   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ล้านบาท  2,682.94  2,092.39  2,051.73 

   กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ล้านบาท (117.72)  90.09  58.20 

   กำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุน ล้านบาท  192.60  183.18  192.05 

   ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ล้านบาท  374.96  287.71  391.13 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคล ล้านบาท  18.20  55.82  37.60 

   กำาไรสุทธิ ล้านบาท  49.68  246.11  247.81 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

   อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.34 1.48 1.33

   อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ วัน 46 43 48

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม
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งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย 2558 2557 2556

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร

   อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ร้อยละ 83.60 80.99 80.98

   อัตราค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 62.92 57.81 52.94

   อัตรากำาไรขั้นต้น ร้อยละ (4.85) 4.47 2.94

   อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ร้อยละ 42.67 38.45 44.81

   อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 7.76 7.15 7.22

   อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  1.28 0.99 0.96

   อัตรากำาไรสุทธิ ร้อยละ 1.75 10.19 10.54

   อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2.26 11.16 11.56

   กำาไรสุทธิต่อหุ้น บาท  1.55  7.69  7.99 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 0.92 4.23 1.84

   อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า  0.52  0.42  0.17 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  1.66  1.28  2.01 

    อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  1.21  0.91  1.44 

    อัตราส่วนเงินสำารองเพ่ือการเส่ียงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า  0.84  0.61  0.55 

    อัตราส่วนเงินสำารองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 31.64 26.68 18.11

    อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ ร้อยละ 148.95 41.85 40.35
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สำรจำกประธำนกรรมกำร

บริษัท นวกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจดังกล่าว และกำากับดูแลให้ฝายบริหารดำาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ทั้งการเพ่ิมช่องทาง          

การจำาหน่าย การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานเพื่อลดขั้นตอนที่ซำ้าซ้อน การปรับปรุง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายพ้ืนทีใ่ห้บรกิารเพ่ือให้เข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้ 

โดยในปี 2558 บริษัทได้เปิดสาขาย่อยเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ สาขาย่อยชุมพร และสาขา

ย่อยระยอง

ท้ังนี ้บริษทัได้เตรยีมความพร้อมสำาหรบัการแข่งขันทีร่นุแรงข้ึนในยุคท่ีเศรษฐกิจ

ชะลอตัว ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 

10 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทนุจำานวน 1 ล้านหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพือ่

จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุนจะเบียนรวมทั้งสิ้น 320 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้วทั้งจำานวน

นอกจากผลการดำาเนนิงานแล้ว คณะกรรมการได้ให้ความสำาคญักับการบรหิาร

ความเสี่ยง การกำากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นกลไกและ

กระบวนการสำาคญัทีท่ำาให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างย่ังยืนและเสรมิสร้างมลูค่ารวมให้กับบรษิทั 

อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนการดำาเนินงานท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือ

บรรลเุป้าหมายของความมัน่คงร่วมกันของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการติดสินบนทุกรูปแบบ โดยหลังจากเข้า

ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2556 

แล้ว บรษิทัได้จดัทำานโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและ

การร้องเรียน และแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอรับการรับรองฐานะสมาชิกจาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัท

ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลประเมิน

ด้านการกำากับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้

โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ”

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการชะลอตัวใน            

ป 2558 สงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยอยูในภาวะถดถอย

อยางหนักอีกปหนึ่ง โดยธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม

เติบโตเพียงรอยละ 2 เทานั้น และภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า 

บริษัทประกันวินาศภัยทั้งรายใหญและรายเล็ก จึงแขงขันกันสูง

ในดานราคา เพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจไว 

ในนามคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคณุ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย ท่ีมีความเชื่อมั่น ความ 

พึงพอใจ และความมั่นใจในธุรกิจ ขอขอบคุณ         

ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีมีศรัทธาและ    

เชื่อมั่นในองค์กร มีความมุ่งมั่นในการทำางาน   

ส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของ   

การเพิ่มมูลค่าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

(สุจินต์	หวั่งหลี)

ประธานกรรมการ
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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร 

และกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร

ธุรกิจประกันวินาศภยัได้รบัผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว โดยเฉพาะ

ประกันภัยรถยนต์ ซึง่เป็นตลาดท่ีใหญ่ทีส่ดุ เน่ืองจากประชาชนเลอืกท่ีจะลดค่าใช้จ่ายโดย

การซือ้ประกันภัยในวงเงนิความคุม้ครองท่ีตำา่ลง ส่งผลให้บรษิทัประกันวินาศภยัจำาเป็น

ต้องขยายธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั ภายใต้กฎเกณฑ์การกำากับดแูล

ของสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.)

บรษัิท นวกิจประกันภยั จำากัด (มหาชน) ยังคงมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งทีด่ี 

ทัง้ด้านกลยุทธ์ ด้านการรบัประกันภัย ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏบิตักิาร และด้านกฎหมาย 

เพ่ือให้บรษิทัดำาเนินธุรกิจอย่างมปีระสทิธิภาพ ส่งผลให้มคีวามมัน่คงทางฐานะการเงนิ 

สามารถรกัษาระดบัอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อเงนิกองทุนท่ีต้องดำารงตามกฎหมาย หรอื RBC 

และมอัีตราส่วนความเพียงพอของเงนิกองทุน ณ เดอืนกันยายน 2558 อยู่ทีร้่อยละ 552 

ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ี คปภ. กำาหนดไว้ทีร้่อยละ 140 ในปี 2558 บรษิทัมเีบีย้ประกันภัยรบัรวม

ทัง้สิน้ 3,369 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 ซึง่สงูกว่าอตัราการเตบิโตของธุรกิจประกันภัย 

มกีำาไรจากการรับประกันภยั 332 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26 มกีำาไรจากการ

ลงทนุ 257 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 36 และมกีำาไรสทุธิ 109 ล้านบาท ลดลง

จากปีก่อนร้อยละ 50 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าสนิไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน และส่วนหนึง่เป็นผลมาจากวิธีการบนัทกึบญัช ี  ฝายบรหิาร 

ได้พิจารณาปรับกลยุทธ์สำาหรบัการรบัประกันภัยรถยนต์ โดยการคดัเลอืกกลุม่ลกูค้าก่อน

การรบัประกันภัยด้วยความระมดัระวัง รวมถึงการเจรจาต่อรองค่าอะไหล่และค่าแรง เพ่ือ

ช่วยลดอตัราค่าสนิไหมทดแทน อย่างไรก็ด ีบรษิทัมส่ีวนแบ่งทางการตลาดโดยรวมเพ่ิมขึน้ 

ซึง่เป็นผลมาจากส่วนแบ่งทางการตลาดของประกันภยัรถยนต์ท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นไปตามแผน     

กลยุทธ์ปี 2558 ของบรษิทัทีมุ่ง่เน้นตลาดประกันภยัรถยนต์และการเพ่ิมสดัส่วนทางการ

ตลาดให้มกีารเตบิโตอย่างย่ังยืน

จากการปรบัโครงสร้างการบรหิารงานภายในบรษิทั ส่งผลให้ประสทิธิภาพในการ

ดำาเนินธุรกิจของบรษิทัเพ่ิมข้ึน ดังจะเหน็ได้จากเบีย้ประกันภยัรบัท่ีสงูขึน้กว่าปีก่อน โดยใน

ปี 2559 บริษทัจะดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (2558-2562) อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือ

ให้เกิดการบรรลเุป้าหมายและประสบความสำาเรจ็ตามแผน และจะมุง่เน้นการประกันภยั

อัคคีภัยและภัยเบ็ดเตล็ด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการประกันภัยรถยนต์ ให้มีผลกำาไรที่

สงูขึน้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะยงัคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง โดยจะมุง่เน้นการพัฒนา

ระบบการทำางานเพ่ือลดขั้นตอนที่ซำ้าซ้อน การปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของบริษัท และ

การพัฒนาระบบออนไลน์สำาหรับการซื้อขายประกันภัย เพ่ือให้สามารถตอบสนอง      

สถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทย ป 2558 อยูใน

ภาวะซบเซาในคร่ึงปแรก โดยเปนผลกระทบจากราคาสินคา

การเกษตรที่ตกตํ่า และมูลคาการสงออกที่ลดลง แตมีการ   

ฟนตัวอยางตอเนื่องในชวงไตรมาสที่ 3 จากการเรงข้ึนของ

การใช จ  ายและการลงทุนภาครัฐ และแรงขับเคลื่อนของ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ความต้องการของผูบ้รโิภคได้สะดวกและรวดเรว็

ยิง่ขึน้

บริษัทยังคงบริหารกิจการและดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ตามหลกัการกำากับดแูลกิจการท่ีดี

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำานึงถึงผล  

กระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ เช่น การรกัษา

สิง่แวดล้อม การส่งเสรมิการศกึษาและการกฬีา

ของเยาวชน ความปลอดภัยของพนักงาน              

การบริการท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การ 

รณรงค์ และส่งเสริมการต่อต้านการพนันและ    

ยาเสพตดิ การต่อต้านการคอร์รปัชัน่ รวมถึงการ

ส่งเสรมิการประหยัดพลงังาน ควบคูไ่ปกับพัฒนา

ธุรกิจให้มกีารเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและย่ังยืน

ในนามของฝายบริหาร ผมขอขอบคุณ   

ผู้เก่ียวข้องทุกฝายที่เชื่อมั่นในองค์กรและช่วย    

ส่งเสรมิให้ธุรกิจของบรษิทัสามารถดำาเนนิได้ด้วย

ดเีสมอมา และขอให้มัน่ใจว่า บรษิทัจะรกัษาผล

ประโยชน์ของลูกค้า นักลงทุนทั้งรายใหญ่และ

รายย่อยอย่างเป็นธรรม สร้างความเชือ่มัน่ให้กับ

นักลงทุนและสังคม สร้างความพึงพอใจให้กับ

ลกูค้า สร้างความมัน่คงให้กับพนกังานของบรษิทั  

ควบคูไ่ปกับการพัฒนาบคุลากรและเทคโนโลยี

ให้มคุีณภาพย่ิงๆ ขึน้ไป

(ปิติพงศ์	พิศาลบุตร)

ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้อำานวยการ
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ผังโครงสร้ำงองค์กร
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ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน

การÇิเคราะË�และค�าอ¸ิบายของ½†ายจัดการ

	 สรุปผลการด�าเนินงานป‚	2558
ในปี 2558 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 49.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลกำาไรสุทธิ 246.11 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ 2.26 เปรยีบเทียบกับปีก่อนท่ีร้อยละ 11.16 มกีำาไรสทุธิต่อหุ้น 1.55 บาท เปรยีบเทียบกับปีก่อนทีจ่ำานวน 7.69 บาท มเีบีย้ประกันภัย
รับรวม 3,368.93 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 683.05ล้านบาท หรือร้อยละ 25.43 โดยในปีนี้การประกันภัยท่ีมีการเติบโตสูง คือ                    
การประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.23 และร้อยละ 38 มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 
2,428.50 ล้านบาทในปี 2558 และ 2,017.56 ล้านบาทในปี 2557 เพิ่มขึ้น 410.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.37 มีรายได้ค่าจ้างและ        
ค่าบำาเหน็จ 136.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.11 มีรายได้จากการลงทุน รายได้อื่น และส่วนแบ่งกำาไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  203.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.99   

ผลประกอบการจากการรบัประกันภยัในปี 2558 มผีลขาดทนุจากการรบัประกันภัยก่อนรายได้จากการลงทนุจำานวน 117.72 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 207.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 230.67 เปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีมีผลกำาไรจากการรับประกันภัย 90.09 ล้านบาท โดย        
มค่ีาใช้จ่ายในการรบัประกันภัยจำานวน 2,682.94 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 590.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.22 ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 
หลกัคอื ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนจำานวน 1,528.09 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 361.73 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 31.01 ค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็ 558.04 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 80.26 ล้านบาท หรอืร้อยละ 16.80 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 
รวมทั้งสิ้น 596.81 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำานวน 448.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.14 มีอัตรากำาไร
ขั้นต้นร้อยละ 10.03 ในปี 2558 และร้อยละ 17.31 ในปี 2557

	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริÉัท	ในรอบป‚	2558	มีดังต่อไปนีé

	 1.	ผลการด�าเนินงานจากการรับประกันÀัย

บริษัทมีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 117.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 207.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 230.67 

1.1	รายได้จากการรบัประกันภัย
 ในปี 2558 มีรายได้จากการรับประกันภัยจำานวน 2,565.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 382.73 ล้านบาท หรือ     

ร้อยละ 17.54 จากผลการดำาเนินงานดังนี้

 เบี้ยประกันภัยรับรวม 3,368.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำานวน 2,685.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 683.05 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 25.43 มาจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับตรง ในขณะเดียวกัน บริษัทมีเบี้ยประกันภัยต่อออกในปี 2558 จำานวน 552.50 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 41.92 ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,816.43 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 641.13 ล้านบาท หรือ         
ร้อยละ 29.47 ซึ่งคิดเป็นอัตราการรับความเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 83.60 สูงกว่าปีก่อนที่มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เองอยู่ที่ร้อยละ 80.99

การประกันภัยทุกประเภท

257

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
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 ในปี 2558 มเีบีย้ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้จำานวน 2,428.50 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 410.94 ล้านบาท หรอืร้อยละ 20.37 
การเพ่ิมข้ึนของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของการรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งใน              
ปี 2558 มเีบีย้ประกันภัยทีถื่อเป็นรายได้ของการประกันภัยรถยนต์เพ่ิมข้ึน 370.66 ล้านบาท มเีบีย้ประกันภัยทีถื่อเป็นรายได้ของการประกัน
ภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 10.94 ล้านบาท นอกจากนี้ มีการปรับอัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เองของการรับประกันอัคคีภัย จากอัตราร้อยละ 43.40 
ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 47.67 ในปี 2558 จึงเป็นผลทำาให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการรับประกันอัคคีภัยเพ่ิมขึ้น 32.22 
ล้านบาท

 รายได้จากค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 136.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.11 เป็นผลจากอัตรา
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ ลดลงจากอัตราร้อยละ 32.30 ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 24.74 ในปี 2558 และการลดจำานวนเบี้ยประกันภัย
ต่อออก  

1.2	ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัย	
      ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 2,682.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,092.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

590.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.22   

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วย

 (1) ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทนจำานวนรวม 1,528.09 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 361.73 ล้านบาท
จากปี 2557 ซึ่งมีจำานวน 1,166.35 ล้านบาท สาเหตุมาจากในปี 2557 มีการปรับลดสำารองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อใน
เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 จำานวน 45.38 ล้านบาท ดังนั้น หากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนในปี 2558 จะมีจำานวนเพิ่มขึ้น 316.36 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ที่ร้อยละ  62.92 สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60.06     

 (2) ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จและค่าใช้จ่ายอืน่ในการรบัประกันภัยจำานวนรวม 767.38 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 139.08 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 22.14 มาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 80.26 ล้านบาท และจากค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันเพ่ิมขึ้น 
58.82 ล้านบาท สำาหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีแปรผันตามเบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อ ซึ่งในปี 2558           
เบี้ยประกันภัยรับตรงมีจำานวน 3,368.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับตรง 2,685.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพ่ิมร้อยละ 25.43 แต่หากพิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าบำาเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันภัยแล้ว ในปี 2558 จะตำ่ากว่า          
ปี 2557 โดยคิดเป็นร้อยละ 22.78 ในปี 2558 และร้อยละ 23.39 ในปี 2557  

 (3) เงนิสมทบบรษิทักลางคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถจำานวน 12.52 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.48 ล้านบาทจากปี 2557 ซึง่มจีำานวน 
10.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายน้ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีแปรผันตามจำานวนเบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง            
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยประเภทนี้เพิ่มขึ้น 20.23 ล้านบาท

 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานจำานวนรวม 374.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีจำานวน 287.71 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 
87.25 ล้านบาท จากการท่ีในปี 2557 บริษทัมกีารปรับลดหน้ีสงสยัจะสญูจากค่าสนิไหมรบัคนืจากการประกันภัยต่อจำานวน 58.98 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทได้รับชำาระหนี้แล้ว ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นในปี 2558 จะคิดเป็นจำานวนที่เพิ่มขึ้น 28.27 ล้านบาท นอกจาก
นี้ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการรับรู้และตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้จากค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีเพิ่มขึ้น 
14.15 ล้านบาท จากการทีบ่รษิทัมจีำานวนสำารองค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ทำาให้มีการประมาณการค่าสนิไหมรบัคนืจากคูก่รณี
เพิ่มขึ้นตาม จึงส่งผลให้มีการรับรู้และตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น
จำานวน 26.34 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของจำานวนพนักงานเพื่อรองรับกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทตามนโยบาย 

1.3	ก�าไรจากการรบัประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายด�าเนินงานตามประเภทภยั

	 การประกันอคัคีภัย
 ในปี 2558 มกีำาไรจากการรับประกันภัยอคัคภียัก่อนค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน 110.93 ล้านบาท ลดลง 53.84 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 32.67 โดย มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 583.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 23.63 ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 278.20 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.67 ล้านบาท มาจากการปรับอัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง โดยในปี 2558 มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 47.67 
ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ที่อัตราร้อยละ 43.40
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   เบีย้ประกันภัยทีถื่อเป็นรายได้มจีำานวน 237.21 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 32.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.72 รายได้ค่าจ้าง
และค่าบำาเหน็จมีจำานวน 72.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 44.93 ล้านบาท โดยอัตรารายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จลดลงจากอัตรา        
ร้อยละ 34.14 ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 23.71 ในปี 2558

   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมมีจำานวน 198.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.13 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทน ซึง่เพ่ิมข้ึน จำานวน 38.38 ล้านบาท สาเหตุจากในปี 2557 มกีารปรบั
ลดสำารองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อในเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 จำานวน 45.38 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาการเพิ่มขึ้น
ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจะลดลงจำานวน 7 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จในปี 2558 มี
จำานวน 130.16 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จำานวน 0.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยัอืน่ในปี 2558 มจีำานวน 21.01 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1.82 ล้านบาท อัตรากำาไรขั้นต้นจากการรับประกันอัคคีภัยคิดเป็นร้อยละ 35.83 ตำ่ากว่าปีก่อนท่ีอัตรากำาไรขั้นต้น
อยู่ท่ีร้อยละ 37.04 

	 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 ในปี 2558 บรษิทัมกีำาไรจากการรบัประกันภัยทางทะเลและขนส่งก่อนค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน 29.02 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.42 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 72.46 ล้านบาท ลดลง 3.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.54  

 เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 37.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.20 มีรายได้ค่าจ้างและ                  
ค่าบำาเหน็จ 11.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย  

 ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยรวม 20.02 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 3.15 ล้านบาท หรอืร้อยละ 18.67 เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้
ของอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ จากอัตราร้อยละ 11.38 ใน
ปี 2557 เป็นอตัราร้อยละ 23.14 ในปี 2558 อัตรากำาไรข้ันต้นจากการรบัประกันภยัทางทะเลและขนส่งคดิเป็นร้อยละ 59.17 ตำา่กว่าปีก่อน
ที่อัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 67.29
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	 การประกันภัยรถ
 บรษิทัมผีลกำาไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน 73.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 71.41 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 49.41 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 2,425.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 631.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.23   

 เบีย้ประกันภัยทีถื่อเป็นรายได้ 2,063.79 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 370.66 ล้านบาท หรอืร้อยละ 21.89 มีรายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็ 
3.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย  

 ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยัจำานวน 1,993.81 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 441.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.47 สาเหตุหลกั
มาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยมีอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ร้อยละ 69.13 ในปี 2558 และร้อยละ 65.67 ในปี 2557 อัตรากำาไรขั้นต้น
จากการรับประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 3.54 ตำ่ากว่าปีก่อนซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ร้อยละ 8.52

	 การประกันภัยเบด็เตลด็อ่ืน
 ในปี 2558 มกีำาไรจากการรบัประกันภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน 44.16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10.38 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

30.74 มีเบี้ยประกนัภยัรับ 287.66 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปก่ีอน 78.30 ลา้นบาท มเีบีย้ประกันภัยรับสทุธ ิ90.53 ลา้นบาท ลดลงจากปก่ีอน 
7.18 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยมาจากการที่บริษัทได้เข้าร่วมรับประกันภัยในโครงการประกันภัยข้าวนาปี 

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 90.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 10.94 ล้านบาท มีรายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจำานวน 
49.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.97 

  ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยจำานวน 95.47 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 17.18 ล้านบาท หรอืร้อยละ 21.95  อตัรากำาไรขัน้ต้น
จากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นคิดเป็นร้อยละ 31.63 สูงกว่าปีก่อนที่อัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.14 
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1.4	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
 ในปี 2558 บริษทัมค่ีาใช้จ่ายในการดำาเนินงานจำานวน 374.96 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 87.25 ล้านบาท หรอืร้อยละ 30.33 

จากการที่ในปี 2557 บริษัทมีการปรับลดหนี้สงสัยจะสูญจากค่าสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อ จำานวน 58.98 ล้านบาท เนื่องจาก
บรษิทัได้รบัชำาระหน้ีแล้ว ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานอืน่ในปี 2558 จะคดิเป็นจำานวนทีเ่พ่ิมข้ึน 28.27 ล้านบาท นอกจากน้ี ค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนนิงานท่ีเพ่ิมขึน้เป็นผลมาจากการรบัรูแ้ละตัง้สำารองหน้ีสงสยัจะสญูลกูหน้ีจากค่าสนิไหมรับคนืจากคูก่รณีเพ่ิมขึน้ 14.15 ล้านบาท 
มาจากการที่บริษัทมีจำานวนสำารองค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ทำาให้มีค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีเพ่ิมขึ้นตาม ส่งผลให้มี                
การรับรู้และตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 26.34 ล้านบาท 
จากการเพิ่มขึ้นของจำานวนพนักงานเพื่อรองรับกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทตามนโยบาย

2.	ผลการด�าเนินงานจากการลงทุนและรายได้อื่น
ในปี 2558 บรษิทัมรีายได้จากการลงทนุและกำาไรจากการลงทุน 192.61 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกับปีก่อนซึง่มจีำานวน 183.18 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 9.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.15 เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากดอกเบีย้และเงนิปันผลรบัรวม โดยทีร่ายได้จากดอกเบีย้และ
เงินปันผลรับในปี 2558 มีจำานวน 96.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.16  ล้านบาท หรือร้อยละ 1.19 และการเพิ่มขึ้นของกำาไรจากการ
ขายเงินลงทุน โดยกำาไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2558 มีจำานวน 95.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2558 ร้อยละ 7.76 และร้อยละ 7.15 ในปี 2557 มีรายได้อื่น 5.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน            
2.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 มีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.43  ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อน 29.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 
84.54 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมจากอัตราร้อยละ 36.27 เป็นอัตราร้อยละ 20 โดยการจำาหน่ายออก        
มีผลกำาไรจากการจำาหน่าย 14.77 ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลต่อการด�าเนินงานในอนาคต

1.	 การแข่งขนัและการเปิดเสรธุีรกิจประกันภัย		
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้าของธุรกิจประกันภัยในปี 2563 ทำาให้การดำาเนินธุรกิจ

ประกันภัยในประเทศไทยมีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้น บริษัทประกันภัยต่างประเทศและบริษัทประกันภัยในประเทศซึ่งมีฐานะทางการ
เงินที่แข็งแกร่ง ต่างพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และด้วยศักยภาพทางการ
เงินท่ีแข็งแกร่ง ทำาให้บริษัทเหล่าน้ันมีความสามารถในการรับประกันภัยได้สูงขึ้น ตลอดจนมีอำานาจในการแข่งขันท้ังด้านราคา กลยุทธ์ 
และคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต้องปรับตัวเพ่ือรองรับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง บริษัทจึงได้ดำาเนินการ            
ต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งกำาหนดทิศทางและสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท เพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขัน รวมทั้งได้พิจารณา
ทบทวนแผนการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

2.	 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกเป็นปัจจยัสำาคญัในการดำาเนนิธุรกิจของบรษิทั ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจตกตำา่ อำานาจ

การซือ้ของประชาชนและผูเ้อาประกันภยัก็ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ผูเ้อาประกันภัยของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วยลกูค้าบคุคลธรรมดาและ
ลูกค้านิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจลดจำานวนเงินเอาประกันภัยหรือลดความคุ้มครอง หรือยกเลิกความคุ้มครอง หรือไม่ต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และแสวงหาช่องทางการจำาหน่ายใหม่ๆ และขยายกลุ่มลูกค้า           
เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.	 ภัยธรรมชาตแิละภัยพิบตัิ
 สภาพทางภูมศิาสตร์ในปัจจบุนัส่งผลให้ภัยธรรมชาตแิละภยัพิบตัมิคีวามถ่ีในการเกิดและมคีวามรนุแรงเพ่ิมขึน้ ซึง่อาจส่งผล

ให้ปริมาณความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่บริษัทรับประกันภัยไว้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณารับประกันภัย
อย่างรอบคอบ และกำาหนดพื้นที่และเขตในการรับประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยงในการเกิดภัยดังกล่าว

ฐานะทางการเงิน

1.	 ส่วนประกอบของสินทรพัย์และหน้ีสนิ
 ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำานวน 5,697.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีสินทรัพย์รวม 5,130.25 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 566.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.05 โดยมีรายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนดังนี้

  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดจำานวน 225.89 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.97 ของสนิทรพัย์รวม ลดลงจากปี 2557
    จำานวน 368.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 62.02  
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  - เบี้ยประกันภัยค้างรับจำานวน 513.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.02 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 
   163.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.74 

  - สนิทรัพย์ลงทุนจำานวน 3,315.69 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 58.2 ของสนิทรพัย์รวม เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จำานวน 663.83 
   ล้านบาท หรือร้อยละ 25.03 

  - เงนิลงทุนในบริษทัร่วมจำานวน 92.83 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.63 ของสนิทรพัย์รวม ลดลงจากปี 2557 จำานวน 85.3 
   ล้านบาท หรอืร้อยละ 47.89 ในปี 2558 บรษิทัได้จำาหน่ายเงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัร่วม ทำาให้สดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษัทร่วมลดลงจากร้อยละ 36.27 เป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทร่วม

 หนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 มีจำานวน 3,558.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 2,880.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 677.33 
ล้านบาท หรือร้อยละ 23.51 รายการที่เปลี่ยนแปลงจำานวนสูงมีดังนี้

  - สำารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายจำานวน 793.51 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 13.93 ของยอดรวม
   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 125.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.84

  - สำารองเบีย้ประกันภัยจำานวน 1,802.41 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 31.64 ของยอดรวมหนีส้นิและส่วนของเจ้าของ เพ่ิมขึน้ 
   จากปีก่อน 433.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.69

2.	 คุณภาพของสินทรพัย์

2.1	เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์			
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจำานวน 3,314.90 ล้านบาท เมื่อจำาแนกรายละเอียด บริษัทมีเงินลงทุนใน               

หลักทรัพย์ที่สำาคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลังที่ราคาทุนจำานวน 692.77 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ราคาทุน
จำานวน 473.12 ล้านบาท เงนิลงทนุในหุน้ทุนท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ท่ีราคาทนุจำานวน 559.82 ล้านบาท เงนิลงทนุในหน่วยลงทุน
ที่ราคาทุนจำานวน 305.41 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ทำาการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยมี
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมจำานวน 134.40 ล้านบาท รวมทั้งการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนจำานวน 13.75 ล้านบาท นอกจากนี้ มีเงินฝากสถาบันการเงินและสลากออมทรัพย์จำานวน 1,095.1 ล้านบาท และมี
เงินลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์จำานวน 68.03 ล้านบาท

2.2	ท่ีดนิ	อาคารและอุปกรณ์	-	สทุธิ
 ในปี 2558 มลูค่าตามบญัช ีทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ก่อนหักค่าเสือ่มราคาสะสมมจีำานวน 699.08 ล้านบาทและมมีลูค่าสทุธิ

หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่มีอยู่ 430.39 ล้านบาท เป็นจำานวนสุทธิ 268.69 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเพิ่มและจำาหน่ายออก ทำาให้
มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้น 6.25 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของการปรับปรุงอาคารสำานักงานจำานวน 19.53 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึ้นในส่วนของอุปกรณ์สำานักงานจำานวน 1.12 ล้านบาท ในปี 2558 มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 14.40 ล้านบาท จากปี 2557

2.3	เบีย้ประกนัภัยค้างรบั
 ในปี 2558 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 513.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 163.72 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยค้างรับจาก         

ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้า รวม 514.39 ล้านบาท เป็นส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน 
รวมจำานวน 491.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.45 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระตามระยะเวลาเครดิต โดยในปี 2558 มีระยะเวลา
การจัดเก็บ 46 วัน 

 บริษัทได้มีการพิจารณาต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับเบี้ยประกันภัยท่ีมีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ โดยการพิจารณาจาก
ประสบการณ์และเบีย้ค้างรับจากตวัแทนแต่ละรายอย่างสมเหตสุมผล ในปี 2558 มกีารตัง้สำารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจำานวน 1.02 ล้านบาท 
ซึ่งจำานวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียจาการเก็บเงินไม่ได้ 

 นอกจากน้ี ในปี 2558 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยต่อ 0.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัย    
ค้างรับจากการประกันภัยต่อจำานวน 1.43 ล้านบาท คิดเป็นจำานวนที่ลดลง 0.83 ล้านบาท 

2.4	สนิทรพัย์อ่ืน
 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีในปี 2558 มีจำานวน 198.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.78 ล้านบาทจากปี 2557 ซึ่งมีจำานวน 

155.70 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีค้างรับเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจด้านการประกันภัยรถยนต์
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง 
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บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 108.65 ล้านบาท ในปี 2558 และ 85.07 ล้านบาทในปี 2557 สัดส่วนของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเท่ากับร้อยละ 54.74 ในปี 2558 และร้อยละ 54.64 ในปี 2557 เป็นผลจากการกำาหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
เป็นค่าใช้จ่ายในปีแรกด้วยอัตราที่สูง จึงส่งผลทำาให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2558 เพิ่มขึ้น 23.58 ล้านบาท 

ในปี 2558 มเีงินวางไว้สำาหรบัโครงการประกันภัยข้าวนาปีจำานวน 42.35 ล้านบาท จากการท่ีบรษิทัเข้าร่วมโครงการรับประกันภัย
ข้าวนาปี

3.	 สภาพคล่อง
ในระหว่างปี 2558 บรษิทัมเีงนิสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 279.49 ล้านบาท มเีงนิสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

553.42 ล้านบาท โดยเป็นการนำาเงินไปลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน 705 ล้านบาท และมีเงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำานวน 91.19 ล้านบาท ในปี 2558 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 94.97 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อการ   
จ่ายเงินปันผล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่อง 1.34 เท่า ตำา่กว่าปีก่อนที ่1.48 เท่า แต่ทัง้น้ี บรษิทัเหน็ว่าสนิทรพัย์สภาพ
คล่องคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว

ในปี 2558 รายจ่ายลงทุนของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนในการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำานักงาน การลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศ การซื้อรถยนต์ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง 

4.	 แหล่งท่ีมาของเงนิทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สิน 3,558.22 ล้านบาท มีส่วนของเจ้าของ 2,138.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1.66 เท่า เงินทุนเพื่อการดำาเนินงานส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจากการประกอบธุรกิจ หนี้สินส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นเงินสำารองเบี้ยประกันภัยและสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ซ่ึงเกิดจากการดำาเนินธุรกิจประกันภัย
อันเป็นธุรกิจหลัก  

5.	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวน 2,138.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 110.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.91    

การเปลี่ยนแปลงมาจากการเพ่ิมขึ้นของทุนที่ออกและชำาระแล้ว จำานวน 10 ล้านบาท มาจากการจัดสรรจ่ายหุ้นปันผลและจัดสรรจ่าย
เงินปันผลจำานวน 103 ล้านบาท ประจำาปี 2557 และเพิ่มขึ้นมาจากกำาไรจากการดำาเนินงานปี 2558 จำานวน 49.68 ล้านบาท และการ  
ลดลงของส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 65.46 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งแสดงอยู่ในรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี-สุทธิจากภาษี

6.	 ภาระผูกพนัด้านหน้ีสนิและการบรหิารจดัการภาระนอกงบดลุ
ในปี 2558 มคีดท่ีีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหายจำานวน 180.9 ล้านบาท โดยบรษิทัมภีาระผกูพันไม่เกินทนุประกันสงูสดุของกรมธรรม์ 

คิดเป็นจำานวนรวม 27 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัได้มกีารตัง้สำารองค่าเสยีหายไว้แล้วจำานวน 26.1 ล้านบาท ซึง่คดท่ีีมจีำานวนค่าเสยีหาย
สูงสุดจำานวน 122.46 ล้านบาท และบริษัทมีภาระผูกพัน 1.5 ล้านบาท ยังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องคดีในศาลชั้นต้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 1.	 ค่าตอบแทนการสอบบญัช	ี
	 	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2558 มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 1,240,000 บาท 
	 2.	 ค่าบรกิารอ่ืน
	 	 ค่าตอบแทนงานบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบและสอบทานรายงานการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นจำานวน           
รวมทั้งสิ้น 534,000 บาท
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หมายเหตุ * เบี้ยประกันภัยรับ หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อแสดงตามงบการเงินรวม โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัย
    ของบริษัทร่วม

 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเมื่อปี 2476 โดยครอบครัวหว่ังหลี ภายใต้ชื่อ บริษัท หล่วงหลีประกันภัย จำากัด               
โดยในยุคแรกของการก่อตัง้ จะเปิดรับประกันเฉพาะด้านอคัคภัียและภยัทางทะเล ต่อมาในปี 2533 ได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และในปี 2535 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท บริษัทได้แปรสภาพเป็น            
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536

บริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545           
โดยให้เพิ่มทุนฯจาก 80 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 200 ล้านบาท) และเพิ่มทุนฯจาก 210 ล้านบาท เป็น 300 
ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 279,429,290 บาท) ตามลำาดับ

ในปี 2549 ได้จำาหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ยังไม่เรียกชำาระ จำานวน 2,057,071 หุ้น เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัท                           
ไทยสมุทร แอสเซท จำากัด

ในปี 2557 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาทเป็น 310 ล้านบาท และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2558 ได้มมีตอินมุตักิารเพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบรษิทัอกีคร้ัง จาก 310 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามญัใหม่
จำานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้วทั้ง
จำานวนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 

ปัจจุบันบริษัทมีการดำาเนินธุรกิจผ่านบริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยบริษัทรับโอนธุรกิจ
รับประกันวินาศภัยจากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 จำานวน 5,561,392 หุ้น หรือร้อยละ 92.69 
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดจำานวน 6 ล้านหุ้น

ต่อมาเมือ่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 บรษิทัได้จำาหน่ายเงินลงทนุในบรษิทั ฟอลคอนประกันภยั จำากัด (มหาชน) ออกไป คงเหลือจำานวน 
2,175,992 หุ้น หรือร้อยละ 36.27 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว และวันที่ 15 มกราคม 2558 บริษัทได้จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้
2558 2557 2556

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เบี้ยประกันภัยรับ*

    อัคคีภัย 583.59 16.34 607.21 20.85 496.18 17.89

    ภัยทางทะเลและขนส่ง 72. 46 2.03 75.91 2.61 113.54 4.09

    ภัยรถยนต์ 2,425.22 67.88 1,793.41 61.58 1,766.75 63.70

    ภัยเบ็ดเตล็ด 287.66 8.05 209.36 7.19 155.63 5.61

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 3,368.93 94.30 2,685.89 92.23 2,532.10 91.29

รายได้จากการลงทุน 192.61 5.39 183.17 6.29 192.05 6.92

รายได้อื่น 5.76 0.16 8.11 0.28 5.72 0.21

รวม 3,567.30 99.85 2,877.17 98.80 2,729.87 98.42

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.43 0.15 35.14 1.20 43.85 1.58

รายได้รวม 3,572.73 100.00 2,912.31 100.00 2,773.72 100.00

หน่วย : ล้านบาท
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ออกไปอีกเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 คงเหลือจำานวน 1,200,000 หุ้น หรือร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทร่วม คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งเป็น

-    การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษัท 
สัดส่วนการรับประกันภัยโดยตรงเกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น สำาหรับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
จะรับประกันภัยโดยการจำาหน่ายตรงและจำาหน่ายผ่านบริษัทนายหน้า

-  การรับประกันต่อและจ่ายต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย  

นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจประกันภัยแล้ว บริษัทมีการบริหารจัดการเงินส่วนท่ีเหลือจากการดำาเนินธุรกิจประกันภัยอันเป็น
ธุรกิจปรกตไิปลงทุน โดยประเภทการลงทุนและมลูค่าเงนิลงทุนเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาก
หลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้นและหน่วยลงทุน  

เปาหมายการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อีกทั้ง ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าวโดยการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและ      
ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บรษิทัวางแผนการเติบโตทางธุรกิจ โดยมเีป้าหมายระยะกลางสำาหรบัปี 2558-2562 ท่ีเน้นเรือ่งการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดให้
มีการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต การลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญในรอบป	2558

• ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ      
ต่อต้านการทุจริต

• ได้เปิดสาขาย่อยเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาย่อยระยอง และสาขาย่อยชุมพร

• ร่วมกับบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำากัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ได้มาตรฐาน
ระดับแนวหน้าของไทย ในการนำาเสนอแพ็คเกจประกันภัยรถยนต์ผ่านระบบการขายทางโทรศัพท์ เพื่อขยายฐานลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์อีซูซุ 



กิจกรรมเพ�อสังคมกิจกรรมเพ�อสังคม



กิจกรรมเพ�อสังคมกิจกรรมเพ�อสังคม
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง รวมถึงการปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจการบริการ ท�าให้บริษัทต้องรักษามาตรฐานคุณภาพท่ีดีในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องท่ีเก่ียวกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ก�าหนดเป้าหมายและวิธีการเพ่ือ
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จ ตามที่ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ของบริษัท ดังนี้

- ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพต่อสังคมอย่างมีจริยธรรมและมีก�าไรพอสมควร
- เป็นบริษทัชัน้น�าในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึง่เพียบพร้อมด้วยเครอืข่าย บคุลากรทีม่คีณุภาพ การบรกิาร และเทคโนโลยีทีเ่ป็นเลศิ
- ด�าเนินการในด้านประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครองที่มีคุณค่าและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย พนักงาน 
 ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยทั่วไป
- ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้เอาประกันภัยด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
- คิดค้นและพัฒนาการประกันภัยแบบต่างๆ เสนอเป็นบริการใหม่ๆ เพ่ือสนองความต้องการของสังคมให้ได้มากที่สุด
- พัฒนาระบบการบรหิารงานในทกุๆ ด้านของบริษทัให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ โดยเน้นท่ีคณุภาพของการบริการและประหยัด
 ค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี เพื่อสร้างบรรยากาศของการท�างานร่วมกันฉันท์พี่น้องในหมู่พนักงาน ตลอดจน 

    การจัดผลประโยชน์และสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมแก่สภาวะแวดล้อมของสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ เป็นทั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพื่อเป็นหลักฐานที่ส�าคัญของ
 บริษัทและสังคม
- พัฒนาและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในระบบการท�างาน เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

บริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) จ�านวน 9 หัวข้อ ดังนี้ 

1. การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง และ
คณะกรรมการบริษทัมกีารทบทวนนโยบายการก�ากับดแูลกิจการเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2558 บรษิทัได้รบัผลการประเมนิภายใต้โครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งบริษัท
ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องดังต่อไปนี้

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน  

การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตน
• จดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2558 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซติีท้าวเวอร์ 

ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้เพียงพอโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เข้าร่วมประชุม

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดและ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

• สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุใช้หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถื้อหุ้นสามารถก�าหนดทศิทางการ
ออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุน้ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบรษิทัด้วย
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• จดัให้มกีารลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้โดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพ่ือให้ขัน้ตอนในการลงทะเบยีนสามารถด�าเนนิไปได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ส�าหรับวาระที่ต้องพิจารณา
อนมุตัแิละรบัรอง นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเปิดประชมุไปแล้ว โดยสามารถออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ 

• ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคดิเหน็และตัง้ค�าถามในเร่ืองท่ีเกีย่วข้องกับบริษทัและวาระการประชมุ
ได้อย่างเต็มที่ โดยมีการบันทึกค�าถามค�าตอบในแต่ละวาระไว้ในรายงานการประชุม

• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น โดยระบุผลการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

• จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ส่งให้ ตลท. พร้อมกับเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน 
นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
• จัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 พร้อมค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายละเอยีดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการด�าเนนิการเรือ่งดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทัและแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเสนอชือ่บคุคลท่ีเหมาะสมเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
• ประธานกรรมการด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุและไม่ได้เพ่ิมวาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคญั

นอกเหนือไปจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นที่ถือ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง 
• ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
• บรษิทัมนีโยบายการรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายในประกาศแจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตั ิเพ่ือป้องกันการน�าข้อมลู

ภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
• บรษิทัก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ส�านักเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง โดย
เรื่องดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

• บริษัทมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน  
ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยผลการด�าเนินงานประจ�าปีและรายไตรมาสต่อสาธารณชน

• คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการรายงานการมส่ีวนได้เสยีต่อท่ีประชุมก่อนพิจารณาวาระ และงดออกเสยีงและหรอืไม่ได้อยู่
ในห้องประชุมในวาระนั้นๆ

หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

• ผู้ถือหุ้น

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสร้างมลูค่าเพ่ิมและมุง่มัน่เป็นตวัแทนท่ีดขีองผูถื้อหุ้นในการด�าเนนิงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้
เพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผูถื้อหุ้นด้วยผลตอบแทนท่ีดี และมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มมีาตรฐาน โปร่งใส 
และเชื่อถือได้ 

• พนักงาน 

 บรษิทัปฏิบตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม ให้ความส�าคญักับพนักงานและมุง่มัน่ทีจ่ะให้พนักงานทกุคนมคีวามเชือ่มัน่ในองค์กร 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ การจัดท�าแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจ�าปี การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย ตลอดจน        
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ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุนการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงาน 
และมีการจัดท�าแผนอบรมหลักสูตรต่างๆ ส�าหรับพนักงานแต่ละระดับล่วงหน้าตลอดทั้งปี

 บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ด้วยการให้ความรู้
และฝึกอบรมพนักงานผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในปี 2558 บริษัทไม่มีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�างานแต่อย่างใด 

• ลูกค้า 

 บรษิทัให้ความส�าคญัในการตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า เพ่ือสร้างและรักษาฐานของลกูค้าให้ใช้สนิค้าและบรกิารของ
บริษัทในระยะยาว โดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม รวมท้ังมีการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่
ลูกค้าอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ

• คู่ค้า 

 บรษิทัก�าหนดหลกัเกณฑ์และคดัเลอืกคู่ค้าของบริษทัด้วยความโปร่งใส โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และเปิด
โอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเรื่องของ
การให้ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ท่ีทดัเทยีมกัน และจะไม่น�าข้อมลูความลบัทางการค้าของคูค้่าไปเปิดเผยต่อบคุคลอืน่ โดยการคดัเลอืกผูจ้�าหน่าย
และผู้ให้บริการ บริษัทจะค�านึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่

  เอกสารยืนยันทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะให้บริการ 
  ราคา 
  ความพร้อมในการให้บริการ (ความสามารถทางเทคนิค) 
  ประสบการณ์ (ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์)
  คุณภาพสินค้าและบริการ 
  แหล่งลูกค้าอ้างอิง (ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ)
  การบริการหลังการขาย (นโยบายด้านการให้บริการ)

• คู่แข่งทางการค้า 

 บรษิทัมุง่แข่งขนัทางการค้าตามกตกิาและมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

• เจ้าหนี้ 

 บริษัทมีนโยบายในการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถในการช�าระหนี้ให้ดีที่สุด เพ่ือด�ารงชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหน้ี และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ 

• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงปลูกจิตส�านึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม และมี 
นโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สงัคม ตลอดจนส่งเสรมิให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างย่ังยืน เช่น การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์                
การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือบูรณะสถานศึกษา รวมท้ังการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บริหารและ
พนักงานได้มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้มีการด�าเนินกิจกรรมอย่าง
สม�่าเสมอและต่อเนื่องจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

• สิทธิมนุษยชน

 บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนท่ีจะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาพ และสันติภาพ และมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน�าหลัก
สิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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• ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 บริษัทก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพ่ือป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ มีการตรวจสอบการใช้โปรแกรมซอฟแวร์ของพนักงาน เพ่ือป้องกัน
การใช้ซอฟแวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อก�าหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับ
อื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบต่อความ
เสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกรณีที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยสาเหตุจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะ
ด�าเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ท้ังข้อมลูทางการเงนิและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงนิ เน่ืองจาก
เป็นข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของนกัลงทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ โดยมนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส ถูกต้อง          
ครบถ้วน เชือ่ถือได้ ทันต่อเวลาและเหตกุารณ์ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. คปภ. และหน่วยงานก�ากับดแูลอืน่ท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครดั

บรษิทัมกีารสือ่สารข้อมลูผ่านช่องทางหลากหลายไปยังผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูส้นใจทัว่ไป เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่าง
สะดวก เช่น แบบ 56-1 รายงานประจ�าปี รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบรษิทั การพบปะและการสมัภาษณ์ การแถลง
ข่าวต่อสือ่มวลชนส�าหรบัเหตกุารณ์ส�าคญัต่างๆ รวมท้ังผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ของบรษิทัเพ่ือให้สาธารณชนได้รบัทราบข้อมลูอย่างท่ัวถึง

บรษิทัมเีวบ็ไซต์น�าเสนอข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หวัข้อ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ซึง่มกีารปรับปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่าง
สม�า่เสมอ เช่น ลกัษณะการด�าเนินธุรกิจของบรษิทั ข้อบงัคบับริษทั งบการเงนิ เอกสารข่าวของบริษทั โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
ข้อมลูเก่ียวกับคณะกรรมการและผูบ้รหิาร หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานประจ�าปีทีส่ามารถดาวน์โหลดได้

บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เพ่ือท�าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถติดต่อ
ขอรบัข้อมลูของบรษิทัได้ท่ีหมายเลขโทรศพัทพ์ +66 2664 7777 ต่อ 7719, 1905 และ 1906 หรอืทางอเีมล์ office_president@navakij.co.th 
หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท www.navakij.co.th 

โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากบัดูแลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล
ที่มีสาระส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนด แต่อย่างใด

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีทักษะหลากหลายด้าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัย และอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

• คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ปัจจุบันมี
จ�านวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ�านวน 2 คน ได้แก่กรรมการที่
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั มกีรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ�านวน 
5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศร ีนายประมนต์ สธีุวงศ์ นายเกียรต ิศรจีอมขวัญ นายพรพงษ์ พรประภา และนายชาน ซ ูล ีซึง่มสีดัส่วน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต�่ากว่า 3 คน

• กรรมการบรษิทัด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่ครบก�าหนดพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลอืกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอกีได้

• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิารไม่ใช่บคุคลเดยีวกันและมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบออกจากกัน เพ่ือ
ตรวจสอบถ่วงดลุการท�างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอสิระ รายละเอยีดขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการสามารถดไูด้จาก
หัวข้อ “โครงสร้างผูถื้อหุน้และการจดัการ”

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษทัสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ได้ไม่เกิน 5 บรษิทั และ
ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน       
5 บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อย 7 ครัง้ต่อปี โดยเป็นการประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ครัง้ มกีารก�าหนด
วันประชมุไว้ล่วงหน้าทัง้ปี และอาจมกีารประชมุวาระพิเศษเพ่ิมเตมิตามความจ�าเป็น ทัง้นี ้ในเดอืนท่ีไม่ได้มกีารประชมุ บรษิทัจะส่งรายงาน
ผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

• การประชมุแต่ละครัง้มกีารก�าหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน โดยประธานกรรมการและผูบ้ริหารสงูสดุของฝ่ายบริหารจะร่วมกัน
ก�าหนดวาระการประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ้รหิารสามารถเสนอเรือ่งต่างๆ เพ่ือเข้ารบัการพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุได้ 

• เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมที่มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับ              
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน

• ในการประชมุแต่ละครัง้ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย 
ประธานกรรมการจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม 

• คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูบ้รหิารท่ีจะวางตวัสบืทอดต�าแหน่งงาน ได้มโีอกาสพบปะหรอืน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อที่จะได้ท�าความรู้จักและชี้แนะในประเด็นที่จะพัฒนาผู้บริหารท่านนั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ เลขานุการ
บริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

• เลขานกุารบรษิทัเป็นผูจ้ดัท�ารายงานการประชมุเสนอประธานกรรมการพิจารณา ก่อนเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการแล้ว จะถูกจัด
เก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและตรวจสอบได้

• ในปี 2558 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมกีารประชมุระหว่างกนัเอง 1 ครัง้ในเรือ่งการวางแผนกลยุทธ์และการก�าหนดเป้าหมาย
ระยะยาวของบริษัทและความาสามารถในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยมีทั้งการประเมินแบบรายคณะและแบบราย
บุคคล เพ่ือให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะโดยรวม ทบทวนผลการปฏิบัติงานและ
อุปสรรคในปีที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการในการประเมินฯ ดังนี้

(1) เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าและทบทวนแบบประเมินฯให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ  
หน่วยงานก�ากับดูแล

(2) เลขานุการบริษัทน�าเสนอแบบประเมินฯต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผล
(3) เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินฯและน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและด�าเนินการปรับปรุง

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ    
คณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการ 
(5) ความสมัพันธ์กับฝ่ายบริหาร (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร ส�าหรบัการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) คุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
(3) การประชุมคณะกรรมการ 

หลกัเกณฑ์การประเมนิผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คอื ร้อยละ 90-100 = ดเีย่ียม ร้อยละ 80-89 = ดมีาก ร้อยละ 70-79 = ด ีร้อยละ 
60-69 = พอใช้ ร้อยละ 50-59 = ต้องปรับปรุง ซึง่ผลการประเมนิสรปุได้ว่า คณะกรรมการได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี
และจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิทั โดยมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 91.69 ส�าหรบัการประเมนิตนเองแบบรายคณะ และคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 92.00 
ส�าหรบัการประเมนิตนเองแบบรายบคุคล 

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย Board Level ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยเป็นการประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะและก�าหนดให้มกีารประเมนิฯปีละ 
1 ครัง้ แบ่งการประเมนิเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุย่อย (2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการชดุย่อย (3) การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย หลกัเกณฑ์การประเมนิผลแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื ร้อยละ 90-100 =           
ดีเย่ียม ร้อยละ 80-89 = ดมีาก ร้อยละ 70-79 = ด ีร้อยละ 60-69 = พอใช้ ร้อยละ 50-59 = ต้องปรบัปรงุ โดยผลการประเมนิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภบิาล อยู่ในระดบัดเีย่ียม มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 97.37 และร้อยละ 90.58 
ตามล�าดบั

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่จะได้รบัคู่มอืกรรมการ ซึง่ได้รวบรวมข้อมลูท่ีส�าคญัประกอบด้วย คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนและส�าหรบับรษิทัประกันวินาศภัย พระราชบญัญัตท่ีิเก่ียวข้องกับกรรมการบริษทั รวมท้ังข้อมลูท่ัวไป
ของบรษิทั เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนนิการด้านต่างๆ ของบรษิทั เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าท่ีของกรรมการ 

บริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลท. หรือ 
ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระของบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification 
Program Update (DCPU 5/2015) เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการผู้อ�านวยการมีการรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 
ซึ่งมีการเตรียมพร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม

การเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมด�าเนินการโดยฝ่ายบริหาร และด�าเนินการขอสัตยาบันจาก            
คณะกรรมการบรษิทั โดยบคุคลท่ีได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษทัร่วม มหีน้าท่ีด�าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดท่ีีสดุของบรษิทัร่วม และ
กรณีที่มีเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายการควบคมุภายในเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบของคณะ
กรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้พนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลนิุตภิาวะ 

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบในการสอบทานระบบควบคมุภายใน โดยพิจารณาจาก
รายงานของส�านักตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีเพ่ือควบคมุให้ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมปีระสทิธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ 
และครอบคลุมกระบวนการท�างานทั้งหมดของบริษัท ทั้งในด้านการบริหาร การด�าเนินงาน การบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) โดยบริษัทได้ก�าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ก�าหนดระเบียบอ�านาจด�าเนินการ เพ่ือมอบอ�านาจในการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่บริหารและจัดการระดับต่างๆ โดยก�าหนด
ขอบเขตแห่งอ�านาจและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารและจัดการแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและ       
ตรวจสอบ และช่วยลดความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจ และ      
สอบทานระหว่างกัน รวมทั้งมีการหมุนเวียนพนักงานในต�าแหน่งส�าคัญตามระยะเวลาที่เหมาะสม

3. ก�าหนดให้ธุรกรรมท่ีเข้าเงือ่นไขเป็นรายการเกีย่วโยง ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบัอนมุตัจิาก
ผู้มีอ�านาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของ ก.ล.ต.

4. ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง               
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการน�าข้อมูลไปใช้ และก�าหนดสิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

5. บริษัทเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายใน ตามแนวทาง COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)
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6. แผนกก�ากับการปฏิบัติงานรับผิดชอบให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล
บริษัท รวมถึงให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

7. ส่งหนังสอืแจ้งเตอืนคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้หลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย
รายงานทางการเงิน 

8. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานส่งให้บริษัท เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการท�าธุรกรรมและรายการที่       
เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ดังนี้

 8.1 จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย (1) เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก (2) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
  ข้อมูล (3) ทบทวนข้อมูลเป็นประจ�าทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธาน
  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบ
 8.2 จัดท�ารายงานการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ส่งให้ ก.ล.ต. 
  และส่งส�าเนารายงานฯให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน
 8.3 บริษัทก�าหนดเป็นวาระเพ่ือทราบเก่ียวกับการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู ้บริหารในการประชุม
  คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

9. บริษัทก�าหนดเรื่องการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไว้ในประกาศของบริษัท เรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนให้
พนกังานลงนามในสญัญาปฏิบตัติามนโยบายรกัษาความปลอดภัยของข้อมลู เพ่ือป้องกนัพนกังานน�าข้อมลูของบรษิทัไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือน�าข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท โดยผู้ท่ีละเมิดข้อบังคับดังกล่าวจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งได้ระบุ      
บทลงโทษทางวินัยไว้ในเอกสารคู่มือพนักงานอย่างชัดเจน โดยก�าหนดโทษทางวินัยสูงสุดคือการไล่ออกโดยไม่จ่ายเงินชดเชย

10. บรษิทัจดัท�าคูม่อืแผนรองรบัการด�าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนือ่ง และจดัให้มกีารทดสอบแผนฉกุเฉนิทีศู่นย์คอมพิวเตอร์ส�ารองท่ีบรษิทั
เช่าอยู่เป็นประจ�าทุกปี อกีท้ัง ได้จดัท�านโยบายการบรหิารความเสีย่งและสรปุแผนธุรกิจ 3 ปี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขของ คปภ.

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีข้อขัดข้องท่ี         
ไม่สามารถปฏิบัติได้บางเรื่อง ดังนี้

1. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอสิระ เน่ืองจากธุรกิจประกันวนิาศภัยจ�าเป็นต้องอาศัยบคุคลท่ีมคีวามรูค้วามเข้าใจและ
ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยซึง่เป็นธุรกิจหลกั ซึง่จ�าเป็นต่อการตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม เพ่ือน�าพา
บริษัทให้บรรลุผลส�าเร็จได้ตามเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร โดยบริษัทมีประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการท�าหน้าที่รับผิดชอบการก�ากับดูแลนโยบายโดยรวมและบริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระร้อยละ 38.46 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมี
การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ท�าให้มกีารถ่วงดลุและมกีารบรหิารงานทีโ่ปร่งใส เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ บริษัทจะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติให้มากที่สุด โดยปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท

3. คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรอืไม่เกิน 9 ปี แต่หากเพ่ือประโยชน์
ของบรษิทั ให้คณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาขยายวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระออกไปได้ ท้ังน้ี กรรมการอสิระ 4 คน
จากจ�านวนกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทจ�านวน 5 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ด้วยกรรมการอิสระดังกล่าว มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประกอบกับการสรรหากรรมการรายใหม่ที่มีความเป็น
อิสระและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทด�าเนินการอยู่ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด�ารงต�าแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการได้น�าเสนอความสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

4. บริษัทไม่ได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเก่ียวกับการน�าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิด
โอกาสให้นักข่าวจากสื่อต่างๆ นักวิเคราะห์จากจากหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบปะและสัมภาษณ์เก่ียวกับผลการด�าเนินงาน เหตุการณ์
ส�าคัญ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท
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2.	การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัมอีดุมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมคุีณธรรม และตระหนกัถึงความส�าคญัและสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ซึง่สามารถ
น�าไปสู่ความส�าเร็จและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ดังนี้

1) เสนอขายกรมธรรม์ที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม และแนะน�าความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า
2) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตนหรอืพวกพ้อง โดยการจดัซือ้จดัจ้างจะด�าเนินการโดยแผนกจดัซือ้ภายใต้ประกาศ เรือ่ง ระเบยีบว่าด้วยการจดัหาสนิค้าและบรกิาร
3) ปฏิบติัต่อพนกังานของบรษิทัอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเรือ่งค่าตอบแทน สวัสดกิาร และการพัฒนาพนกังาน เพ่ือให้สามารถเทยีบ

เคียงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีการเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และจ่ายช�าระหนี้ตรงเวลาอย่างสม�่าเสมอ
5) บริษัทมีนโยบายก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ          

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
6) บรษิทัมนีโยบายในการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ โดยจดัให้มกีารดแูลและตรวจสอบรายการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายอย่างเป็นประจ�าและต่อเนื่อง
7) บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม กรณีที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยสาเหตุจาก

ความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะด�าเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนทุกรูปแบบ โดยมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตอย่างสม�่าเสมอ 
ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงพร้อมระบุแผนการบริหารความเสี่ยงในเบื้องต้น และแผนกบริหารความเส่ียง    
จะรับผิดชอบในการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การทุจริต ฉ้อฉล โดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม 
และรวบรวมฐานะความเสีย่งในภาพรวมให้อยู่ภายใต้ความเสีย่งท่ียอมรับได้ นอกจากน้ี ยังมสี�านกัตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีเป็นผูป้ระเมนิ
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร

ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ                    
การสนับสนุนจากรัฐบาลและส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการบรษิทัอนมุตันิโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน และบริษทัได้ประกาศใช้นโยบายฯ พร้อมก�าหนดแนวทางการปฏบิตัติาม 
นโยบายฯ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบตั ิโดยก�าหนดเป็นหลกัการ ไว้ว่า ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบรษิทั 
รวมถึงบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบรษิทั ยอมรับหรอืเก่ียวข้องกับการคอร์รปัชัน่ทุกรปูแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงบรษิทัได้          
สือ่สารนโยบายฯผ่านการอบรมและปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และการประกาศผ่านระบบสือ่สารภายในบริษทั (Intranet) รวมท้ังสือ่สารไปยัง
บคุคลภายนอก เช่น ลกูค้า คู่ค้า และผูม้ส่ีวนได้เสยี ผ่านสญัญาทางการค้า เว็บไซต์ของบรษิทั วารสารของบรษิทั และรายงานประจ�าปี เป็นต้น

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมติันโยบายด้านการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายตัง้แต่ปี 2555 และก�ากับดแูลให้มกีระบวนการตดิตามและตรวจสอบให้บคุลากรในองค์กรมกีารปฏบิตัติาม
นโยบายทีบ่รษิทัก�าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ กฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง และแนวทางทีส่�านกังาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก�าหนดข้ึนอย่างเคร่งครดั ตลอดจนประชาสมัพันธ์ให้ลกูค้า คูค้่า หรอืบคุคลภายนอกท่ีตดิต่อกับ
บรษิทัรบัทราบนโยบาย โดยบรษิทัได้สือ่สารนโยบายดงักล่าวให้กับพนกังานของบรษิทัโดยการออกประกาศและบรรจเุป็นหัวข้ออบรมทกุครัง้
ทีม่กีารปฐมนเิทศพนักงานใหม่

การสือ่สารกับผูมี้ส่วนได้เสยี 

 คณะกรรมการบริษทัก�าหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรยีน เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเสนอแนะ ร้องเรยีน 
หรอืแจ้งเบาะแสด้านพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าทีใ่นองค์กร โดยสามารถเลอืกช่องทางการแจ้งเบาะแสถึงบคุคล
ตามรายละเอียดด้านล่าง หรือส่งไปรษณีย์ไปยังเลขที่ 100/47-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร  โทรศัพท์ 0 2664 7712 อีเมล์ phatarawipha_w@navakij.co.th 
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• ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน  โทรศัพท์ 0 2664 7719 อีเมล์ charuwan_c@navakij.co.th
• ประธานกรรมการบริหาร    โทรศัพท์ 0 2664 7738 อีเมล์ pitiphong@navakij.co.th
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โทรศัพท์ 0 2664 7777 ต่อ 1728  อีเมล์ phisit_p@navakij.co.th

รายละเอยีดดงักล่าวได้เผยแพร่อยูใ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพ่ือให้ผูร้้องเรยีนสามารถเลอืกใช้ช่องทางตามความเหมาะสม โดยข้อมลู
การร้องเรียนจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะไม่กระท�าการอันใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการเพ่ือ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมิให้ถูกกลั่นแกล้งจากผู้ถูกกล่าวหา 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
1. รายละเอยีดของเบาะแสและการร้องเรยีนต้องเป็นความจริง มคีวามชดัเจน หรอืเพียงพอท่ีจะน�าสบืหาข้อเท็จจริง เพ่ือน�าสบืต่อไปได้
2. ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูร้้องเรยีนจะต้องเปิดเผยชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิต่อได้ เพ่ือประโยชน์ในการสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
3. ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจะถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยโดยระมัดระวังเฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้น โดย

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนพนักงาน จะรับรู้เฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่าน้ัน ส่วนการแจ้งเบาะแสและ 
การร้องเรียนผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

4. ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน และผู้อ�านวยการส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และรายงานต่อกรรมการผู้อ�านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ

5. การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจะด�าเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องเรียน
6. ระยะเวลาในการด�าเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องและความเพียงพอของเอกสารหลักฐาน
7. กรณีทีก่ารแจ้งเบาะแสและการร้องเรยีน เป็นไปโดยไม่สจุรติ ท�าให้บรษิทัหรอืผูเ้ก่ียวข้องได้รบัความเสยีหาย หากเป็นพนกังาน 

จะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก บริษัทจะด�าเนินคดีกับบุคคลนั้น

4.	การเคารพสิทธิมนุษยชน	

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กร ตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) มีนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับบริษัท โดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
2) ให้ความเท่าเทียมกัน และไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3) มนีโยบายไม่จ�ากัดสทิธิเสรีภาพในทางความคดิและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืง แต่ต้องไม่กระทบหรอืน�าความเสยีหาย

มาสู่องค์กร
4) มกีารก�าหนดขัน้ตอนการร้องทกุข์ในคูม่อืพนกังาน เพ่ือให้พนกังานทีป่ระสบปัญหาในเรือ่งต่างๆได้ใช้สทิธิในการร้องเรยีน ท้ังนี้

รวมถึงช่องทางร้องเรียนส�าหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย
5) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในการท�าหน้าที่ดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เท่าเทียมกัน

5.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

1) จัดให้มีรูปแบบโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 
2) พิจารณาการปรับเงนิเดอืนประจ�าปีให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบรษิทั อตัราค่าครองชพี 

ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก 
3) จัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนดและด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของ

พนักงานให้มคีณุภาพชวิีตท่ีดี เช่น จดัให้มค่ีารกัษาพยาบาล ประกันอบุตัเิหตุและประกันสขุภาพ เงนิกองทุนส�ารองเลีย้งชพี สวัสดกิารเงนิกู้
ยืมพนักงาน ฯลฯ

4) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง พิจารณาการเสนอปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ 
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
สมรรถนะหลักที่เป็นค่านิยมองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ของพนักงาน  และสามารถรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่เติบโตขึ้น 
โดยก�าหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) จดัให้มแีผนฝึกอบรมประจ�าปีในหลกัสตูรด้านสมรรถนะตามสายอาชพีและสมรรถนะด้านการบรหิารแก่พนกังานในแต่ละระดบั
2) จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานและการจัดการคนเก่ง เพ่ือสร้างและรักษากลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงและมีผล            

การปฏิบัติงานดี โดยจัดให้มีแผนพัฒนาทักษะและความสามารถเป็นรายบุคคลผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) จัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4) เปิดโอกาสให้พนกังานมกีารแลกเปลีย่นความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือให้กระบวนการ

ท�างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นโยบายการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในที่ท�างาน

1) ส่งเสริมและธ�ารงไว้ซึ่งสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ท�างาน
2) ป้องกันไม่ให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม หรือผิดปกติจากการท�างาน
3) ปกป้องคุ้มครองพนักงานไม่ให้ท�างานในสภาพที่เสี่ยงอันตราย เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
4) จัดให้พนักงานท�างานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
5) จัดหรือปรับปรุงสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน

6.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บรษิทัให้ความส�าคญัและมนีโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ซึง่เป็นปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของธุรกิจบรษิทั และ
มเีจตจ�านงทีจ่ะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ เน้นการให้บรกิารลกูค้าท่ีรวดเรว็ โดยก�าหนด
เวลาให้บรกิารออกส�ารวจและตรวจสอบความเสยีหายภายใน 30 นาที และด�าเนนิการชดใช้ค่าสนิไหมภายใน 15 วัน เสนอขายกรมธรรม์ท่ีมี
คณุภาพ ให้ค�าแนะน�าความคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลกูค้าแต่ละรายในราคาทียุ่ตธิรรม รวมท้ังจดัให้มศีนูย์
บรกิารลกูค้าสมัพันธ์ เพ่ือให้ข้อมลูและค�าแนะน�าด้านการประกันวนิาศภัย เพ่ิมความสะดวกให้กับผูเ้อาประกนัภยัในการแจ้งอบุตัเิหตไุด้อย่าง
รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1748 และมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าสามารถแนะน�าหรือร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ 
ตลอดจนจดัท�าแบบสอบถามความคดิเห็นของลกูค้าท่ีได้รบับรกิารด้านสนิไหมรถยนต์ เพ่ือใช้ประเมนิผลและปรบัปรงุการให้บรกิารของบรษิทั 

ในรอบปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระส�าคัญอันเกิดจากการใช้บริการของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ข่าวสารประกันภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม 

7.	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของบรษิทัเป็นการให้บริการ ไม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมโดยตรง โดยบรษิทัมนีโยบายในการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันี้

1) ด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
2) ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับรัฐในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3) ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  
4) ปลูกจิตส�านึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทปลูกจิตส�านึกให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนของบริษัท เช่น
 -  ให้น�ากระดาษที่ใช้งานหน้าเดียวมาใช้ซ�้า           
 - พิมพ์เอกสารเฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้น
 -  ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวัน และก่อนเลิกงาน 30 นาที      
 -  ดับไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกจากห้องท�างานหรือห้องประชุม และดับไฟฟ้าช่วงเวลาพักกลางวัน 
 - เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในบริษัทเป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน
 - รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน 
 -  จัดท�าบัตรเติมน�้ามันเฉพาะน�้ามันแก๊สโซฮอลให้กับรถยนต์ของบริษัท
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8.	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	

บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมเพ่ือสังคมผ่าน “กลุ่มนวกิจจิตอาสา” ในปี 2558          
จัดข้ึนเพ่ือส่งเสรมิการศกึษาและพัฒนาคณุภาพชวิีตให้คนไทยมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ บนความเชือ่ท่ีว่า “ความรูจ้ะท�าให้คนไทยตระหนักถึง
ความส�าคญัของการวางแผนความเสีย่งทุกด้าน ด้วยการมปีระกันภยั” 

ด้านการสนับสนุนการศึกษา
1) พนักงานกลุม่ “นวกิจจติอาสา” เป็นผูแ้ทนมอบเงนิบรจิาคสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวัน มลูนธิิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ พร้อมเคร่ืองอปุโภคบริโภค เวชภัณฑ์ อปุกรณ์กีฬา และกระดาษท่ีใช้งานแล้ว เพ่ือน�าไปท�าสือ่การเรยีนการสอนตาม
โครงการ กระดาษหน้าท่ี 3 ปี 4 ให้กับเยาวชนผูพิ้การทางสายตา โรงเรยีนสอนคนตาบอดกรงุเทพ

2) สนบัสนุนโครงการ “แบ่งปันสานฝันให้น้อง ครัง้ที ่14” ณ โรงเรยีนบ้านเขาหวาย อ�าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง ซึง่จดัโดยบรษิทั 
สาธรธานี จ�ากัด ศนูย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 และบรษิทั เอส ท ีเอม็ เอส จ�ากัด

3) สนับสนนุและเข้าร่วมกิจกรรม “พ่ีเพ่ือน้อง จากผองเพ่ือนชาวประกันและมวลมติรธุรกิจเพ่ือสงัคม ครัง้ท่ี 12” ซึง่จดัโดย “นติยสาร
ไทยแลนด์ อนิชวัรันส์” มอบเงนิสมทบกองทุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนกัเรยีนในพ้ืนทีทุ่รกันดาร โรงเรยีนบ้านตะโกล่าง โรงเรยีนตะโก
ปิดทอง และโรงเรียนต�ารวจตระเวณชายแดน อ�าเภอสวนผึง้ จงัหวัดราชบรุี 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต
1) จัดท�าโครงการบริจาคโลหิต ผ่านกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี” ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย กลุม่บริษทั พูลผล จ�ากัด และสาธรธานีคอมเพลก็ซ์  ได้รบัโลหติบรจิาคจ�านวนท้ังสิน้ 138,400 ซซี ีจากผูบ้รจิาค 346 คน
2) จดัแสดงผลงาน “15 ปี บรจิาคโลหิต 9,262 ยูนิตต่อชวิีตเพ่ือนมนษุย์” ในการประชมุผูป้ระสานงานด้านการจดัหาผูบ้รจิาคโลหิต 

ประจ�าปี 2558 โดยศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
3) สนับสนนุโครงการ “Pilgreens รถตุก๊ ตุก๊ไทยไปฝรัง่เศส” ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างวทิยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

และวิทยาลยัการจดัการ Toulouse University ประเทศฝรัง่เศส เพ่ือส่งเสรมิให้คนท้ังโลกตระหนักถึงปัญหาสิง่แวดล้อมและกระตุน้เตอืนให้หันมา
ใช้พลงังานทางเลือกท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อม  ด้วยการขบัรถตุก๊ ตุก๊ พลงังานไฟฟ้าและพลงังานแสงอาทิตย์คนัแรกของโลก ออก
เดนิทางจากกรงุเทพมหานคร ไปยังจดุหมายปลายทางเมอืง Toulouse ประเทศฝรัง่เศส ใช้เวลาในการเดนิทาง 120 วัน ผ่าน 16 ประเทศ รวม
ระยะทาง กว่า 20,000 กิโลเมตร

4) ร่วมกับส�านกังานบรรเทาทกุข์ฯ สภากาชาดไทย จดักิจกรรม“บรรเทาภัยหนาวเฉลมิพระเกียรต ิ5 ธันวามหาราช ครัง้ท่ี 14” ในพ้ืนที่
อ�าเภอสนัก�าแพง อ�าเภอจอมทอง และอ�าเภอแม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเครือ่งกันหนาว อปุกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ 
และให้บรกิารทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคท่ัวไปและบรกิารทนัตกรรม ให้ความรูด้้านสขุศกึษา และเย่ียมบ้านผูย้ากไร้ในชนบททีห่่างไกล  

5) สนบัสนุนการจดักอล์ฟการกุศลชงิถ้วยเกียรตยิศ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ร่วมกบั วิทยาลัยป้องกัน   
ราชอาณาจกัร เพ่ือช่วยเหลอืกิจกรรมทางสงัคมและสาธารณกุศล

6) บรจิาคเงนิสมทบทุนช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยแผ่นดนิไหวในประเทศเนปาล ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
7) อยู่ระหว่างด�าเนนิการสร้างบ้านผูย้ากไร้ท่ีได้รบัผลกระทบจากภยัพิบตัต่ิางๆ และจดัหาอปุกรณ์ส�าหรบัส่งเสรมิพัฒนาการของเด็ก

ทีม่คีวามต้องการพิเศษ ในพ้ืนท่ีจงัหวัดสมทุรสงคราม   

กิจกรรมปลกูส�านึกจิตอาสาและความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม 

1) แสดงความร่วมมอื “โครงการ สาทร โมเดล” เพ่ือสร้างต้นแบบความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน และประชาชน ในการบรรเทา
ปัญหาการจราจรท่ีตดิขัดบนถนนสาทร โดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรอจัฉรยิะ เช่น การรเิริม่รถบสัรบัส่ง มาตรการจอดแล้วจร และ
การจดัการจราจร 

9.	การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และ						

 ผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนาองค์กรให้ทันสมยัอยู่เสมอพร้อมกับการให้ความส�าคญัด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม มกีารพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรบัปรุงกระบวนการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน และปรบัปรงุบรกิารด้านต่างๆ โดยเน้นบรกิารท่ีสะดวกและ
รวดเรว็ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่และความพึงพอใจให้กับลกูค้าสงูสดุ มกีารออกแบบแผนประกนัภยัใหม่ๆ โดยเน้นการพัฒนาและ
ออกแบบผลติภัณฑ์ให้มคีวามหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้รโิภคและภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
อย่างสม�า่เสมอ ซึง่จะมท้ัีงผลติภัณฑ์ท่ีเป็นรถยนต์และผลติภณัฑ์ท่ีไม่ใช่รถยนต์
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ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัย

เศรษ°กิจไทยปี	2558

  ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 อันมีปัจจัยสนับสนุนหลัก          
จากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29.8 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการเร่งรัดการ
ใช้จ่ายภาครัฐและการด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การปรับขั้นเงินเดือนข้าราชการ  การลงทุนด้านระบบขนส่งทางถนน การ
พัฒนาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ มาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรและบรรเทาผล 
กระทบจากปัญหาภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลอืธุรกิจขนาดย่อม ซึง่สร้างความเชือ่มัน่และสนบัสนุนให้เศรษฐกิจขยายตวัได้ อย่างไรก็ดี 
ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนแม้จะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558  เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากราคาน�้ามันและเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับต�่า รวมทั้งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อรวมทั้งปี 2558 ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก
รายได้เกษตรกรทีห่ดตัวจากผลผลติทีน้่อยลง เพราะปัญหาภยัแล้ง รวมถึงราคาสนิค้าเกษตรทีต่กต�า่ ส่งผลให้ภาคครวัเรอืนยังคงระมดัระวัง
การใช้จ่าย รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ส�าหรับปริมาณ
การส่งออกสนิค้าและบรกิารปรบัตวัลดลงร้อยละ 3.4 ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าส�าคญัของไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจจนี 
และการแขง็ค่าของเงนิบาทเทียบกับเงนิสกุลหลกัและภูมภิาค อย่างไรก็ตาม การขยายตวัของจ�านวนนกัท่องเท่ียวในเกณฑ์สงูได้สนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ท่ี 29.9 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.4       
แม้ปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการจะปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6

  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -0.9 ลดลงจากปีก่อนหน้าตามราคาน�้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลกท่ีลดลง อนัเป็นผลมาจากอปุทานน�า้มนัในตลาดโลกเพ่ิมขึน้ตามการผลติน�า้มนัในสหรฐัอเมรกิา ในขณะทีอ่ปุสงค์น�า้มนัในตลาด
โลกชะลอลงตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต�่าท่ีร้อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวม ขณะที่
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 34.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของ GDP 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเกินดุลการค้า 15.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมูลค่าการน�าเข้าที่หดตัวในอัตราที่สูงกว่ามูลค่าการส่งออก ตาม
การหดตัวของมูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบจากราคาน�้ามันในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างมาก โดยมูลค่าน�าเข้าสินค้าในปี 2558 หดตัว        
ร้อยละ 11.3 ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ 5.6

เศรษ°กิจไทยปี	2559

ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ     
2.8 - 3.8) โดยได้รบัแรงส่งจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครฐัท่ีมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง และคาดการณ์ว่าการบรโิภคภาครฐัจะขยายตัว 
ร้อยละ 3.7 และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 11.2 เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและการใช้จ่ายนอกงบประมาณจะเพิ่ม
ขึ้นต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการลงทุนพัฒนาระบบน�้าและทางถนน ซึ่งคาดว่าโครงการส�าคัญ 
อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่จะสามารถเดินหน้าลงทุนได้มากขึ้นในปี 2559 
ซึง่จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่ให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนทีเ่ก่ียวของกับโครงการรฐัได้ นอกจากนี ้เศรษฐกิจประเทศ
คูค้่าทีเ่ริม่มแีนวโน้มขยายตวัดข้ึีน และค่าเงนิบาททีม่แีนวโน้มอ่อนค่า คาดว่าจะส่งผลดต่ีอปริมาณค�าสัง่ซือ้สนิค้าส่งออก ประกอบกับด้าน
การส่งออกบริการยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่า จ�านวน
นกัท่องเท่ียวท้ังปี 2559 จะอยูท่ี่ 32.5 ล้านคน ส่งผลให้ปรมิาณการส่งออกสนิค้าและบรกิารจะเตบิโตในอตัราเร่งขึน้จากปีก่อนมาขยายตวั 
ร้อยละ 2.5 ส�าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากภาวะตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ภาคครัวเรือนนอกภาคเกษตร ขณะท่ีราคาน�้ามันท่ียังคงอยู่ในระดับต�่า และภาวะการเงินที่ผ่อนคลายจะยังเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน�้าฝนท่ีน้อยกว่าปกติที่ยังคง                     
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ต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า อาจท�าให้ปริมาณน�้าไม่เพียงพอส�าหรับการเพาะปลูกและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ส่งผลให้ครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมเพ่ิมความระมดัระวังการใช้จ่ายและกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนได้ เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะกลบั
มาฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้น โดยจะขยายตัวร้อยละ 3.2 จากปัจจัยสนับสนุนส�าคัญ อาทิ แนวโน้มโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ภาครฐัท่ีเพ่ิมขึน้ แนวโน้มการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจภาพรวมและการส่งออกสนิค้า รวมท้ังความจ�าเป็นในการลงทุนปรับโครงสร้างการผลติ 
เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น 

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

เสถยีรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะลดลง
ตามการปรับลดสมมติฐานราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก  ทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทยังจะส่งผลให้ราคาสินค้าน�าเข้าบางประเภทอาจ
ปรับเพิ่มขึ้น ในส่วนของอัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 0.8 ของก�าลังแรงงานรวม ส�าหรับเสถียรภาพภายนอก
ประเทศคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 32.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของ GDP เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่า
จะเกินดุล 34.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามมูลค่าสินค้าน�าเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งกว่ามูลค่าสินค้าส่งออก โดยคาดว่ามูลค่า 
น�าเข้าสินค้าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 1.3 ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 

ธุรกิจประกันวินาศภัยปี	2558	และแนวโน้มปี	2559

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2558 เติบโตร้อยละ 1.9 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากการหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ของการผลิตในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ไม่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีชัดเจน โครงการก่อสร้างใหญ่หยุดชะงัก ส่งผล 
กระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ การจ�าหน่ายรถยนต์ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 15 ส่งผลให้การประกันภัยรถยนต์
ที่เคยเป็นธุรกิจหลักของการประกันภัย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.12 ในขณะที่ตลาดประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 1.61 เมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า ซึง่เป็นผลมาจากการขยายตวัของการประกันภัยเบด็เตลด็ร้อยละ 2.74 การประกันภยั 
ทางทะเลและขนส่งร้อยละ 0.74 ในขณะที่การประกันอัคคีภัยขยายตัวติดลบร้อยละ 5.21

แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2559 คาดการณ์ว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้นประมาณ 216,881 ล้านบาท มีอัตราการ     
ขยายตัวร้อยละ 3.5 สอดคล้องกับการคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกิจที ่GDP จะขยายตวัร้อยละ 3.7 ซึง่ขยายตวัดขีึน้จากปีก่อนหน้า
เลก็น้อย โดยมีสัญญาณและปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวจากปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้า การบริโภคในครัวเรือน 
และการเติบโตของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน

 แม้ว่าภายใต้เศรษฐกิจที่ตกต�่าอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า จะส่งผลให้ประชาชนซื้อประกันภัยในวงเงินความคุ้มครองท่ีต�่าลง 
เช่น เปลีย่นจากการซือ้ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการซือ้ประกันภัยประเภท 3 พลสั ท่ีคุม้ครองกรณรีถชนรถ ซึง่เบีย้ประกันภยัถูกลง
ประมาณ 3 เท่า แต่ประกันรถยนต์ยังถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดและมีการแข่งขันสูง แม้ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงาน ค่าอะไหล่ และต้นทุน
ด�าเนนิงานจะสงูขึน้ แต่ทกุบรษิทัยังคงต้องรกัษาการเตบิโตของธุรกิจไว้ ส่งผลให้มกีารแข่งขันด้านราคาอย่างหนัก ดงันัน้ คาดการณ์ว่าใน
ปีนีธุ้รกจิประกันวินาศภยัยังคงชะลอตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ท่ีรุมเร้าเศรษฐกิจไทย ท้ังปัญหา
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ก�าลังซื้อของคนไทยท่ียังไม่กระเตื้องขึ้น และอาจจะมีปัญหาหนักขึ้นจากภัยแล้งท่ีรุนแรงกว่าท่ีผ่านมา ส่งผลให้
ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง กระทบต่อรายได้เกษตรกรและก�าลังซื้อ

นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัยยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลที่เข้มงวดขึ้น และต้องบริหารจัดการเรื่องขนาดของบริษัท
ประกันภัย เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
ก�าหนดเกณฑ์ก�ากับดแูลระยะท่ี 2 ให้บรษิทัต้องรกัษาระดบัอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงนิกองทุนทีต้่องด�ารงตามกฎหมาย หรอื RBC ซึง่จะ
น�ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 ปี โดยบริษัทต้องมีระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ การตั้งส�ารองความเสี่ยงในสินทรัพย์เสี่ยงที่
สูงขึ้น รวมถึงการตั้งส�ารองความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การตั้งส�ารองความเสี่ยงด้านมหันตภัย การตั้งส�ารองความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน 
เป็นต้น ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทุน หรือควบรวมกิจการกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับ
การแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
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ประเภทการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับตรง (ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
สัดส่วนผลิตภัณฑ์

(ร้อยละ)

ส่วนแบ่ง
การตลาด 
(ร้อยละ)2558 2557

อัคคีภัย 316,061 341,160 9.48 -7.36 3.01

ภัยทางทะเลและขนส่ง 68,155 71,054 2.04 -4.08 1.28

ภัยรถยนต์ 2,425,224 1,793,410 72.72 35.23 2.01

ภัยเบ็ดเตล็ด 525,739 446,822 15.76 17.66 0.72

รวมทุกประเภทภัย 3,335,179 2,652,447 100.00 25.74 1.59

นอกจากกฎเกณฑ์ของ คปภ. แล้ว ธุรกิจประกันวินาศภัยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลของสมาคมผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ที่เพิ่มความเข้มงวดด้านการก�ากับ
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และการก่อการร้ายข้ามชาติ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและ
รองรับการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยได้มีโอกาสขยายฐาน
ธุรกิจสู่ภูมภิาคอาเซยีน ซึง่จะเป็นตลาดใหญ่และมศีกัยภาพมากข้ึนในอนาคต ทัง้นี ้คปภ. ได้ออกประกาศส�านกังาน คปภ. เรือ่งแนวปฎบิตัิ
การขอรบัความเหน็ชอบการถือตราสารทุนเพ่ือการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศของบรษิทัประกนัชวิีตและบรษิทัประกันวินาศภัย 
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจประกันภัยในลักษณะการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน และประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง
แนวปฎิบัติการขอรับความเห็นชอบจัดตั้งส�านักงานผู้แทนในต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นการ
เตรียมกฎเกณฑ์รองรบัและสง่เสรมิให้ธรุกจิประกนัภยัมีบทบาทตอ่การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน สง่เสรมิการเชื่อมโยงและ
ขยายธุรกิจประกันภัยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท	ณ	31	ธันวาคม	2558

ที่มา:  ข้อมูลจาก คปภ. ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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การบริหารและจัดการปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัท ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย

 การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมกีารเแข่งขนัท่ีรนุแรงมากขึน้ จากการทีบ่รษิทั
ประกันภัยต่างประเทศซึง่มฐีานะทางการเงินทีแ่ขง็แกร่ง มเีทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เข้ามาร่วมทนุกับบรษิทัประกันภัยของ
คนไทยมากขึน้ ท�าให้บรษิทัเหล่าน้ีมคีวามสามารถในการรบัประกันภัยได้สงูขึน้ ตลอดจนมอี�านาจในการแข่งขัน ทัง้ด้านราคา เชงิกลยุทธ์ 
และคุณภาพในการให้บรกิาร ส่งผลให้บรษิทัประกันภัยขนาดกลางและขนาดเลก็ของไทยต้องอยู่ในภาวะแข่งขันอย่างรนุแรง

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 1. ปรบักลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยการหาช่องทางการตลาดใหม่ทีม่ศัีกยภาพ และพฒันาผลติภณัฑ์ประเภทใหม่ให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของลูกค้า ให้สามารถตอบรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2. พิจารณาเรือ่งแผนการควบรวมกิจการกับบริษทัประกันภัยขนาดกลางและขนาดเลก็ของคนไทย เพ่ือขยายฐานลกูค้าและ
เพิ่มขนาดเงินกองทุนให้สามารถรับเสี่ยงภัยได้มากขึ้น และบริหารค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ต้นทุนการ
ด�าเนินงานอยู่ในระดับที่ต�่าและสามารถแข่งขันได้ 

2. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

 ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าท�าให้อ�านาจซื้อลดลง ผู้เอาประกันภัยของ
บรษิทัซึง่ประกอบด้วย ลกูค้าบคุคลธรรมดา และลกูค้านติบิคุคล หรือหน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาจลดความคุม้ครอง ยกเลกิความคุม้ครอง 
หรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ทั้งจากสาเหตุการลดอัตราการผลิต ลดการส่งออก หรือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย วิเคราะห์สาเหตุในการแสดงเจตจ�านงของผู้เอาประกันภัย ชี้แจงให้ทราบ และเข้าใจถึง
ผลเสียในการไม่ท�าประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน รวมทั้งเสนอให้ปรับทุนประกันภัย หรือเปลี่ยนประเภทความคุ้มครอง ตามความเหมาะ
สมของช่วงเวลาและความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

1. ความเสี่ยงจากจ�านวนและความถี่ของความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งจากสภาพทาง
ภูมศิาสตร์ ภัยธรรมชาต ิภยัพิบตั ิอบุตัภัิย ภัยก่อการร้าย หรอืโจรกรรม ทีอ่าจน�ามาซึง่ความเสยีหายรนุแรง ต่อชวิีต ร่างกาย และทรพัย์สิน
ที่บริษัทรับประกันภัยไว้

2. ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆ โดยเน้นเจาะตลาดเฉพาะภัยบาง
ประเภท ซึ่งอาจท�าให้รายได้ของบริษัทต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์น้ัน เน่ืองจากมีต้นทุนหรือค่าเสียหายโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เช่น                 
การประกันรถยนต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือก�าไรของบริษัท 

3. ความเสีย่งทางจรยิธรรมหรอืศลีธรรม ความเสีย่งท่ีเกิดจากการกระท�าอนัไม่สจุรติของผูเ้อาประกันภัยทีมุ่ง่หวงัผลประโยชน์
จากการท�าประกันภัย ส่งผลให้บริษัทต้องเสี่ยงต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�านวนสูงเกินความเป็นจริง

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 1. วิเคราะห์อัตราค่าเสียหาย และอัตราค่าเสียหายรวมกับค่าใช้จ่าย 

 2. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัยอย่างเข้มงวด 
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 3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการท�าประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบเฉพาะรายไว้กับบริษัทประกันภัยท่ีมั่นคง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับไว้เอง 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบริษทัเกิดความผนัผวนและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีเกิดมหนัตภยั 

 4. บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ให้กระจายการรับเสี่ยงภัยไปในทุกประเภทภัยด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ตลาด โดยใช้หลักวิชาการ ข้อมูลทางสถิติท่ีทันสมัย และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือมุ่งเน้นเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถสร้างผลก�าไรและมีแนวโน้มการเติบโตดี

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงอันเกิดจากการมีเงินลงทุนและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถท�าการซื้อขายในจ�านวน ราคา และเวลาที่ต้องการได้ อาจท�าให้
บริษัทประสบกับสภาพขาดเงินสดท่ีจะน�ามาช�าระหนี้สิน และภาระผูกพันให้ได้ตามจ�านวนหรือตรงตามเวลา ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีท้ัง
ความเสยีหายในรปูตัวเงนิและความเสยีหายทีไ่ม่ได้อยู่ในรปูตวัเงิน เช่น ชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ ความเชือ่มัน่ของลกูค้า คูค้่า ประชาชน และ
อุตสาหกรรม 

บรษัิทมีการบรหิารความเสีย่งโดย 

1. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่า 
การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและก�าหนดสัดส่วนและระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการช�าระหน้ีสิน
และภาระผกูพันของบรษิทั การบริหารลกูหน้ี เจ้าหน้ี การบรหิารจดัการระยะเวลาคงเหลอื และการเปลีย่นแปลงมลูค่าสนิทรพัย์ โดยค�านงึ
ถึงโครงสร้างอายุคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินให้อยู่ในระดับของปริมาณและระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท้ังภายในและ
ภายนอกบริษัท 

2. ด�ารงเงินกองทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมภาระหนี้สิน และให้มีสัดส่วนที่เพียงพอต่อความเสี่ยงทางธุรกิจและ
จากการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีแหล่งส�ารองสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไว้เป็นแผนส�ารองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 

3. ก�าหนดหน้าท่ีความรบัผดิชอบและล�าดับชัน้การรายงานของผูที้เ่ก่ียวข้องกับการบริหารสภาพคล่องอย่างชดัเจน และก�าหนด
ให้มรีะบบการรายงานข้อมลูท่ีสามารถเตอืนภัยให้ผูบ้ริหารทราบ หากมกิีจกรรมใดท่ีฝ่าฝืนนโยบาย หรอืตวัชีค่้าใดมรีะดบัเข้าใกล้ขดีจ�ากัด 
ซึ่งได้ก�าหนดไว้โดยกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว ทันกาล และถูกต้องแม่นย�า 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร เน่ืองจากจ�านวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจประกันภัยมีจ�านวนค่อนข้างจ�ากัด 
บริษัทจึงบริหารความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมในองค์กรและให้ทุนพนักงานไปอบรมและศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท�างานกับบริษัทในระยะยาว

2. ความเสีย่งจากกระบวนการปฏบิตังิาน เกิดจากความไม่เพียงพอหรอืไม่เหมาะสมของระบบการควบคมุภายในทีอ่าจมกีาร
แบ่งแยกหน้าที่การท�างานไม่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากกระบวนการที่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ละเมิดพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิและพระราชบญัญัตป้ิองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ท�าให้ผูบ้ริหารบรษิทั
มีความเสี่ยงที่จะถูกโทษปรับ และบริษัทมีความเสี่ยงที่ชื่อเสียงจะเสียหาย ซึ่งบริษัทบริหารความเสี่ยงโดย 

 1) สนับสนุนและสร้างค่านิยมต่อการท�างานที่ค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 

 2) ก�าหนดคู่มือวิธีปฏิบัติงาน อ�านาจด�าเนินการ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปรับปรุง
อย่างสม�่าเสมอ 

 3) เสรมิสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมต่อการบรหิารความเสีย่งในองค์กรและต่อการปฏิบตังิานอย่างซือ่สตัย์ มจีรยิธรรม ค�านงึ
ถึงความถูกต้อง ความรอบคอบ

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เน่ืองจากข้อมูลสถิติต่างๆ และข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าของบริษัท อาจมีการสูญหาย
หรือรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกหรือคู่แข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงจากการหยุดด�าเนิน
การอนัเนือ่งมาจากการเกิดพิบติัภัยกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลกัของบรษิทั ท�าให้ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการด�าเนนิธุรกิจได้ หรอื
ข้อมูลสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด



35บมจ. นวกิจประกันภัย

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จัดให้มีระบบส�ารองข้อมูล และมาตรการ
รองรับความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉกุเฉนิทีอ่าจกระทบต่อการด�าเนินงาน โดยได้จดัท�าแผนส�ารองเพ่ือการด�าเนนิธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซึง่ทุกหน่วยงานต้องทบทวนและทดสอบ
แผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 

นอกจากนี้ บริษัทมีข้อก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล 
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูล โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ 

1) ซอฟท์แวร์ ระบบความปลอดภัย และการรักษาข้อมูล โดยได้จัดให้มีระบบตรวจสอบระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ไฟร์วอลล์ และการติดตั้งแพทช์ของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในระบบ และจัดให้มีระบบส�ารองข้อมูลเป็นประจ�า 

2) ฮาร์ดแวร์และระบบเครอืข่าย ซึง่ได้จดัให้มกีารใช้บริการศนูย์คอมพิวเตอร์ส�ารองของบริษทัเพ่ือเป็นศูนย์ส�ารองกรณีเกิดภัยพิบติั 

3) กายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยได้จัดให้มีระบบส�ารองไฟไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินระยะสั้น รวมท้ังระบบส�ารองไฟจากเครื่อง
ผลติไฟฟ้าในกรณทีีไ่ฟฟ้าจากสถานจ่ีายไฟดบัเป็นระยะเวลานาน มรีะบบป้องกันไฟไหม้และอปุกรณ์ดบัเพลงิท่ีไม่ส่งผลกระทบกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4) ระบบบริหารบุคคล เช่น การก�าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน การจ�ากัดขนาดของเมล์ที่สามารถส่งออกนอกบริษัท และรายงานการส่ง
เมล์ออกนอกบริษัท เป็นต้น 

5) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึง่จดัให้มกีารตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูต้รวจสอบจากภายนอกเป็นครัง้คราว เพ่ือการ
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท�างานให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านตลาด

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน จากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ
ราคาหลักทรัพย์ จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

บรษัิทมกีารบรหิารความเสีย่งโดยการกระจายการลงทุนในหลกัทรพัย์หลายประเภท และกระจายการลงทุนหลายประเภทธุรกิจ
เพ่ือลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวมของบริษัท โดยมีการติดตามและวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุนเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในประเภทหลักทรัพย์เก็งก�าไรที่มีความเสี่ยง
ของความผันผวนของราคาสูง โดยให้น�้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และมีผลตอบแทนที่แน่นอน ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการ
ลงทุนท่ีจะพิจารณาและก�าหนดนโยบายการลงทุน ซึง่เพ่ิมเตมิจากข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ่ือลดผลกระทบของความเสีย่งท่ีบรษิทัจะสญูเสยีเงนิลงทุน และมกีารพิจารณาทบทวนสดัส่วนการลงทนุอย่าง
สม�่าเสมอ

ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน 

คอืความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ ราคาตราสารทนุ และราคาอสงัหารมิทรพัย์ ทีส่่งผลให้จ�านวนสินทรพัย์
ไม่เพียงพอต่อจ�านวนหนี้สินและภาระผูกพันที่ส�าคัญของบริษัท โดยเฉพาะเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่
ถือเป็นรายได้ และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า และระยะเวลาของสินทรัพย์ยาวนานกว่าระยะเวลาหนี้สิน ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพคล่องเงิน
กองทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย มีการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน โดยก�าหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงการลงทุน ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบยีบวิธีปฏบิตัเิก่ียวกับการลงทุนของบรษิทั ซึง่ผ่านการพิจารณาของท่ีประชมุ
คณะกรรมการลงทุน เพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและน�ามาปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการก�าหนดและควบคุม
สัดส่วนสินทรัพย์และหน้ีสิน การก�าหนดสัดส่วนลงทุนในหลักทรัพย์ สัดส่วนเงินสด และสินทรัพย์สภาพคล่องตามแผนการลงทุนและ
แผนการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
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ความเสี่ยงด้านเครดิต

คอืความเสีย่งท่ีเกิดจากคูส่ญัญาไม่สามารถปฏิบตัติามภาระทีต่กลงไว้กับบรษิทั และมโีอกาสทีจ่ะถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชือ่ถือ

1. ความเสีย่งจากการลงทุน 

 บริษัทมีสินทรัพย์อยู่ในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ดังนั้น ความเสี่ยงอาจ
เกิดขึ้นจากผู้ออกตราสารที่บริษัทลงทุนไว้ ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามก�าหนด

 บรษัิทมีการบรหิารความเส่ียงโดยพิจารณาลงทนุกับผูอ้อกตราสารท่ีได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือโดยสถาบนัภายนอก
ที่มีมาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH และก�าหนดนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade 
ที่บริษัทก�าหนดเท่าน้ัน พร้อมกับมีการติดตามข่าวสารการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารท่ีบริษัทลงทุน เพ่ือพิจารณาแนวโน้ม
ธุรกิจของบรษิทัทีอ่อกตราสาร และก�าหนดให้มกีารตดิตามทบทวนวงเงนิลงทุนรวมในแต่ละรายท่ีเหมาะสมภายใต้นโยบายการลงทุนของ
บริษัท อย่างสม�่าเสมอ

2. ความเสีย่งจากบรษัิทรบัประกนัภัยต่อ 

 หากบริษัทรับประกันภัยต่อไม่สามารถช�าระค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทได้ตามเวลาก�าหนดและ/หรือตามจ�านวนที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัยต่อ จะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแก่บริษัท 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ต�่ากว่า A- ทั้งนี้ ภายหลังจากการ
ท�าสัญญาประกันภัยต่อ จะมีการติดตามการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อเป็นประจ�าทุกเดือน

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว

หมายถึง ความเสีย่งทีม่ลูค่าสนิทรพัย์กระจกุตวัในแต่ละประเภท การลงทุนในตราสารทุนท่ีกระจกุตวั รวมถึง การกระจกุตัวในส่วน
ของผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและนอกประเทศ

1. ความเสีย่งจากการลงทุน 

 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังน้ัน        
ถ้าบริษัทลงทุนแบบกระจุกตัวเฉพาะในตราสารทุนหนึ่งๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี อาจส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียหายอย่างมาก เมื่อมูลค่า
ของตราสารทุนนั้นๆ ลดลง หรือบริษัทขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว 

 บรษัิทมกีารบรหิารความเส่ียงโดยกระจายการลงทนุในการบรหิารสนิทรพัย์ และจ�ากัดสดัส่วนท่ีจะลงทนุแยกตามประเภท
ความเสีย่งของหลกัทรพัย์ ซึง่บริษทัให้ความส�าคัญกับความเส่ียงด้านการกระจกุตวั เพราะจะส่งผลกระทบในภาพรวมของบรษิทัและท�าให้
บริษัทมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ รวมถึงความเพียงพอของการด�ารงเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท

2. ความเสีย่งจากบรษัิทรบัประกันภยัต่อ การโอนความเสีย่งไปให้บรษิทัรบัประกันภัยต่อเพียงบรษิทัเดยีวหรอืเพียงกลุม่เดยีว 
เกินร้อยละ 50 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อทั้งหมด อาจส่งผลให้ไม่ได้รับช�าระค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�านวนมาก ในกรณีท่ีบริษัท     
รับประกันภัยต่อล้มละลาย หรือไม่สามารถช�าระหนี้ให้กับบริษัทได้

 บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดและคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยก�าหนดให้จ�านวนเงิน
เอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัยต่อบริษัทหนึ่งๆ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อทั้งหมดของบริษัท
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ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการก�ากับการปฏิบัติงาน

หมายถึง การที่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม ละเมิด หรือละเลย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท หรือประกาศ
ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลได้ระบุไว้ ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

1. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นภาระความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทุกระดับ 

2. สื่อสารและท�าความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้พนักงานทุกส่วนรับทราบ 

3. จัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับ ให้ทันเหตุการณ์และสะดวกต่อการใช้งาน

4. พัฒนาคู่มือการท�างานของแต่ละหน่วยงานและระบุเรื่องส�าคัญที่พนักงานไม่สามารถละเลยหรือละเมิดกฎที่บริษัทได้ระบุไว้ 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายที่ส�าคัญ เช่น กฎหมาย ปปง.

ความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท

หมายถึง ภาระผูกพัน ความรับผิด และความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน ท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมิได้มีกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน จึงมิได้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หมายถึง ความสูญเสียจากความเสี่ยงท่ียังไม่ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต เนื่องจาก สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต�่า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง       
ความเสี่ยงประเภทนี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ 

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามผนัผวนสงู จงึท�าให้บรษิทั
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับความเสีย่งท่ีเกิดข้ึนใหม่ ซึง่มีแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยการพัฒนาผลติภัณฑ์ให้ครอบคลมุกับ
ต้นทุนความเสียหาย หรือคัดเลือกภัยของลูกค้าให้รัดกุมมากขึ้น 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ :  (1) กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี ประกอบด้วย (1) นายสุจินต์ หวั่งหลี ถือหุ้นจ�านวน 3,240,560 หุ้น (2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจ�านวน 

     1,120,000 หุ้น (3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจ�านวน 158,105 หุ้น

 (2) กลุม่นางสายจติต์ หวัง่หล ีประกอบด้วย (1) นางสายจติต์ หว่ังหล ีถือหุ้นจ�านวน 584,452 หุ้น (2) นางสาว จติตินันท์ หวัง่หล ีถือหุ้นจ�านวน 

  218,228 หุ้น (3) นายณัฐชยั หว่ังหล ีถือหุน้จ�านวน 124,978 หุ้น (4) บรษิทั จติตพัิฒน์ จ�ากัด ถือหุน้จ�านวน 213,816 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินป˜นผล	

ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธิของงบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะบรษิทัต้องไม่มผีลประกอบการขาดทนุสะสม และเป็น
ไปตามมติที่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

	 1.	คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย

 1. นายสุจินต์    หวั่งหลี  ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 2. นายปิติพงศ์   พิศาลบุตร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 3. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี  กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. นายประมนต์   สุธีวงศ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการก�าหนด  
             ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

 5. นายเกียรติ    ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-  
             สรรหาและธรรมาภิบาล

รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 1.  กลุ่มนายสุจินต์  หวั่งหล(ี1)         4,518,665  14.12

 2.  บริษัท สหพิทักษ์สิน จ�ากัด         2,255,733  7.05

 3.  บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จ�ากัด            1,611,569  5.04

 4.  นายณฐพล  ศรีจอมขวัญ         1,507,608 4.71

 5.  บริษัท สยามกลการ จ�ากัด         1,292,800  4.04

 6.  กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี (2) 1,141,474 3.57

 7.  บริษัท หวั่งหลี จ�ากัด 870,775 2.72

 8.  นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์            863,766  2.70

 9.  บริษัท พูลผล จ�ากัด            853,332 2.67

10. Mr. Chan Chi Keung 712,905 2.23
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 6. นายพรพงษ์   พรประภา  กรรมการอิสระ/ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

 7. นายชาน    ซู ลี  กรรมการอิสระ

 8. นายนิพล    ตั้งจีรวงษ์  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 9. นายท�านุ    หวั่งหลี  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 10. นายวุฒิชัย    หวั่งหลี  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 11. นางสาวจิตตินันท์  หวั่งหลี  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 12. นายเขต    หวั่งหลี  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 13. นางสาวจารุวรรณ  จับจ�ารูญ  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	 หมายเหตุ:
 * นางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก�ากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขและ          
ข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตาม      
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ด�าเนินการให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการด�าเนินการใดๆ ตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด เช่น 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. พิจารณาอนุมติัการท�ารายการได้มาและการจ�าหน่ายไปของสนิทรพัย์ และการด�าเนนิการใดๆ ตามทีก่ฎหมายและหน่วยงาน
ก�ากับดูแลก�าหนด เช่น คปภ. ก.ล.ต. ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีสาระส�าคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน
อ�านาจของฝ่ายบริหาร

7. จัดให้มีระบบการด�าเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานข้างต้น เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและมีความโปร่งใส

8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการและจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิผล

9. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเพียงพอและเหมาะสมส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใด
ให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี

11. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจ�าปีให้แก่พนักงาน

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

2.	คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้คณะ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และอยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกนิ 3 วาระ โดยในเดอืน
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พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมดงัรายชือ่ด้านล่าง กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอกี 1 วาระ

 1. ศาสตราจารย์หิรัญ  รดศีรี  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. นายประมนต์   สธีุวงศ์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายเกียรติ    ศรีจอมขวัญ กรรมการตรวจสอบ
 โดยกรรมการตรวจสอบล�าดบัท่ี 1 เป็นบคุคลท่ีมคีวามรูด้้านบญัชแีละการเงนิและมปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั

    ท้ังนี ้นายพิสษิฐ์ โพธิเสถียร ผูอ้�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิท่ีมคีวามสมบรูณ์ เชือ่ถือได้ มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัโดยครบถ้วนและเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดคีวามชอบและค่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความ
รบัผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน     

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั

4. พิจารณา คัดเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชแีละเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั รวมท้ังเข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย  ปีละ 1 ครัง้    

5. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ ตลท. 
ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

6. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการบริหารความเสีย่งท่ีมปีระสทิธิภาพ

7. รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้

8. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้

 8.1  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั

 8.2  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั

 8.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. หรอืกฎหมายท่ี
   เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั

 8.4  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

 8.5  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

 8.6  จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 8.7  ความเห็นหรอืข้อสงัเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎบตัร

 8.8  รายการอืน่ท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
   คณะกรรมการบริษทั

9. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ในการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�าดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบ
อย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพ่ือด�าเนนิ
การปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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 10.1 รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 10.2 การทุจริตหรือมสีิง่ผดิปกติหรือมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญัในระบบควบคมุภายใน

 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
   หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั

 หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนินการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบ 
รายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึง่ต่อ ก.ล.ต. หรอื ตลท. และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อ 
คปภ. โดยไม่ชกัช้า

11. ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนินงานของบรษิทัได้
กระท�าความผดิตามท่ีกฎหมายระบแุละได้แจ้งข้อเท็จจรงิเก่ียวกับพฤตกิารณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัทราบและเพ่ือ
ด�าเนนิการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส�านกังานและผู้สอบบญัชี
ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วันท่ีได้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัช ีพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัทีต้่องแจ้งดงักล่าว และวธีิการเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อเทจ็จรงิ
เก่ียวกับพฤตกิารณ์น้ัน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดไว้อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี

 2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภบิาล 

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานและสมาชกิอย่างน้อยจ�านวน 2 ใน 3 จะต้องเป็นกรรมการอสิระ มวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ ชุดเดิม            
ดังรายชือ่ด้านล่าง กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอกี 1 วาระ

1. นายประมนต์  สธีุวงศ์  ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ

2. นายเกียรต ิ   ศรีจอมขวัญ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ

3. นายพรพงษ์   พรประภา กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบด้านการก�าหนดค่าตอบแทน

1. เสนอโครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดับสงู เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรือท่ีประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตั ิแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีให้แก่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือ
ขออนมุติัในทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น

3. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีให้แก่ผูบ้รหิารระดบัสงู เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

4. พิจารณาทบทวนอ�านาจและหน้าที่เก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบหรือค�าสัง่ของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบด้านการสรรหา

1. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บรษิทัพิจารณาอนุมติั

2. คดัเลือกและเสนอชือ่บคุคลท่ีมคุีณสมบตัเิหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสูง 
เมือ่ครบวาระหรอืมตี�าแหน่งว่างลง เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งต้ังแล้วแต่กรณี

3. ดแูลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าท่ีความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูถื้อหุ้น

4. พิจารณาทบทวนอ�านาจและหน้าทีเ่ก่ียวกับการสรรหาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบยีบ หรือค�าสัง่ของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบด้านธรรมาภิบาล

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและ              
เพียงพอ โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

2. ติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการบรษิทัและทกุ
คนในองค์กรเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

3. พิจารณาแต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือท�าหน้าท่ีสนับสนนุการก�ากับดแูลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม

การประชมุคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภบิาล ก�าหนดไว้อย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี

 3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษิทั โดยจ�านวนสมาชกิต้องไม่น้อยกว่า 5 คน มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่งชดุเดมิดงัรายชือ่ด้านล่าง กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง   
ต่อไปอีก 1 วาระ

1. นายนิพล   ตัง้จรีวงษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

2. นายปิตพิงศ์   พิศาลบตุร กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3. นางสาวอนกูุล  ฐติกุิลรัตน์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

4. นางนลนิา   โพธารามกิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

5. นายอนรรฆ   หว่ังหล ี  กรรมการบรหิารความเสีย่ง

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

1. ก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้และระดบัความเสีย่งสงูสดุทีย่อมรบั และน�าเสนอนโยบายบรหิาร
ความเสีย่งให้แก่คณะกรรมการบรษิทัเพ่ืออนุมติั

2. ก�ากับดแูลการพัฒนาและการปฏิบตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งท่ัวทัง้องค์กร

3. สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่งเพ่ือตดิตามความเสีย่งท่ีส�าคญั และด�าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า องค์กรมกีารจัดการ
ความเสีย่งอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. น�าเสนอความเสีย่งในภาพรวมของบริษทั รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคมุภายในเพ่ือการจดัการความเสีย่งต่างๆ ทีส่�าคญั
ให้กับคณะกรรมการบรษิทั

5. ให้ค�าแนะน�ากับฝ่ายต่างๆ ท่ีเป็นหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง และพิจารณาแก้ไขข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบการ
บรหิารความเสีย่ง

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ก�าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี

 4) คณะกรรมการลงทุน 

ประกอบด้วยผูบ้รหิารทีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้�านวยการ ผูอ้�านวยการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ และ       
ผูบ้รหิารอืน่ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษทั วาระการด�ารงต�าแหน่งจะสิน้สดุตามสถานภาพต�าแหน่งของผูบ้รหิาร

1. นายปิตพิงศ์   พิศาลบตุร ประธานคณะกรรมการลงทนุ

2. นายนิพล   ตัง้จรีวงษ์ กรรมการลงทนุ

3. นายอนรรฆ   หว่ังหล ี  กรรมการลงทนุ

 โดยนายสุจินต์  หวั่งหลี  ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
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ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทุน

1. จดัท�ากรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการบรษิทั

2. พิจารณาแผนการลงทนุให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั และนโยบายบรหิารความเสีย่ง
โดยรวม และอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของ คปภ. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

3. พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบติัในการบรหิารความเสีย่งด้านการลงทุน

4. พิจารณาจดัท�าระเบยีบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกับการลงทนุของบรษิทั

5. ก�ากับดแูลการลงทนุของบรษิทัให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทนุ ระเบยีบวิธีปฎิบตัเิก่ียวกับการลงทนุและ
นโยบายบรหิารความเสีย่งท่ีได้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. สอบทานและปรบัเปลีย่นกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงและน�าเสนอ
กรอบนโยบายการลงทุนท่ีมกีารเปลีย่นแปลงต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

7. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย์

8. พิจารณาอนุมติัการให้กู้ยืมท่ัวไป

9. พิจารณาอนุมติัการขายทรัพย์สนิท่ีเป็นอสงัหารมิทรพัย์

การประชมุคณะกรรมการลงทุน ก�าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี

 5) คณะกรรมการบรหิาร 

ประกอบด้วย สมาชกิท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั วาระการด�ารงต�าแหน่งจะสิน้สดุตามสถานภาพ
ต�าแหน่งของผูบ้รหิาร 

1. นายปิตพิงศ์   พิศาลบตุร ประธานคณะกรรมการบรหิาร

2. นางสาวอนุกูล  ฐติกุิลรัตน์ กรรมการบรหิาร

3. นางนลนิา   โพธารามกิ กรรมการบรหิาร

โดยนายสุจินต์  หวั่งหลี  ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร

1. รบัผดิชอบในการควบคมุ ดูแล การปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้ด�าเนินไปตามนโยบายและแผนงาน
หลกัท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

2. รบัผดิชอบในการจดัท�านโยบาย งบประมาณ แนวทาง และแผนงานหลกัในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั

3. รบัผดิชอบในการควบคมุ ดแูล ให้บรษิทัและบริษทัย่อยปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราช
บญัญัติประกันวินาศภัย พระราชบญัญัตบิริษทัมหาชน และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนข้อก�าหนดหรอืประกาศทีอ่อกตามกฎหมาย    
ดงักล่าว อาทิ ข้อก�าหนด ตลท. ประกาศของ ก.ล.ต.

4. รบัผดิชอบในการดแูลให้บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชท่ีีรับรองโดยท่ัวไป ให้มกีารจดัท�างบการเงินทีแ่สดง
ถึงฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยท่ีเป็นจรงิอย่างรอบคอบและสมเหตสุมผล

5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และก�าหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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อ�านาจในการด�าเนินงาน

1. มอี�านาจในการจดัการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบรษิทัและบรษิทัย่อย

2. มอี�านาจในการกระจายอ�านาจในการบริหารให้แก่ผูร้บัผดิชอบงานบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยในระดับถัดลงไป

3. มีอ�านาจในการจัดการและด�าเนินการต่างๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน การลงทุนและการจัดการ
ธุรกิจโดยปกติ

4. มอี�านาจในการจดัซือ้ จดัจ้าง จ�าหน่ายจ่ายโอน และอนุมตัค่ิาใช้จ่าย ภายในวงเงนิ 50 ล้านบาท

5. มอี�านาจอนุมตัค่ิาใช้จ่ายท่ีเกินงบประมาณได้ ภายในวงเงนิไม่เกินร้อยละ 20 ของจ�านวนเงินงบประมาณ

6. การท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือการที่คณะกรรมการบริหารมอบอ�านาจให้กรรมการ            
ผู้อ�านวยการ และ/หรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ตามความเหมาะสมให้ด�าเนนิการแทนบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย การมอบอ�านาจในแต่ละล�าดบัไม่รวมถึง
อ�านาจในการอนมุตัริายการท่ีผูร้บัมอบอ�านาจหรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องอาจมส่ีวน ได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่
ใดกับบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร ก�าหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้

3.	ผู้บริหาร	ประกอบด้วย

1. นายปิตพิงศ์    พิศาลบตุร  ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูอ้�านวยการ

2. นางสาวอนกูุล   ฐติกุิลรัตน์  รองกรรมการผูอ้�านวยการ - การเงิน

3. นางนลนิา    โพธารามกิ  รองกรรมการผูอ้�านวยการ - รบัประกัน/สนับสนุนสาขา

4. นายอดลุ    พัฒนะภูม ิ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ - ปฏบิตังิาน/ บรหิารการตลาด

5. นายอนรรฆ    หว่ังหล ี  ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ - บรหิารสนิทรพัย์

6. นายอนิญช์    หว่ังหล ี  ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ - สนิไหมทดแทน

7. นางสาววรกานต์ศรี  ด่านผดงุทรัพย์  ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการ - ระบบข้อมลู

หมายเหต:ุ

* นางสาววรกานต์ศร ีด่านผดงุทรัพย์ ลาออกจากการเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ตัง้แต่วันท่ี 31 มกราคม 2559

อ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบรหิาร

1. ก�ากับดูแลและให้ค�าปรึกษาแก่กรรมการผู้อ�านวยการและฝ่ายบริหาร ให้บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายรวมตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้  โดยให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมและ/หรือก�ากับ ให้เกิดการประสานความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน

3. ประสานความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการกับคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

4. ให้ค�าแนะน�า ทบทวนโครงการ ก�ากับแนวทางบริหารและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการด�าเนินการธุรกิจปรกติของบริษัทแก่
ฝ่ายบริหารจัดการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

5. ดูแลสนับสนุนให้มีความเพียงพอของแผนกลยุทธ์ งบประมาณประจ�าปี และแผนงานการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแนว
นโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

6. ดูแลให้มีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการท�างานที่ดี โดยค�านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ร่วมงาน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน
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7. พิจารณาและประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูอ้�านวยการ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการ
ชดุย่อยท่ีได้รบัมอบหมาย

8. พิจารณาและประเมนิผลงานของผูบ้รหิารในระดบัรองลงมาร่วมกับกรรมการผูอ้�านวยการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้อ�านวยการ 

1. จดัท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การด�าเนนิธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทั เสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพิจารณา และด�าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิ

2. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดอืนและรายไตรมาสของบรษิทัเทียบกับแผนงานและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบรษิทั
ทราบพร้อมข้อเสนอแนะ

3. อนมุตัค่ิาใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีท่ีเกิน 1 ล้านบาทต้องรายงานให้คณะกรรมการบรหิารทราบ

4. เรือ่งอืน่ๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

4.	เลขานุการบริษัท	

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท       
ซึ่งปัจจุบันนางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีส�านักเลขานุการบริษัทสนับสนุนการท�างานที่เก่ียวข้องให้
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษัิท

1. จดัการประชมุผูถื้อหุ้นและประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทั และข้อพึงปฏิบติัต่างๆ

2. บนัทึกและจดัเก็บรายงานการประชมุผูถื้อหุ้นและรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

3. ดแูลให้บริษทัและคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามข้อก�าหนดของ ตลท.ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลู รวมถึงข้อก�าหนด ของ ก.ล.ต.

4. ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ ของบรษิทั และตดิตามให้มกีารปฏิบติัตาม 
    อย่างถูกต้องและสม�า่เสมอ

5. ตดิต่อและสือ่สารกับผูถื้อหุ้นให้ได้รับทราบสทิธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบรษิทั

5.	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภบิาล เป็นผูท้�าหน้าท่ีสรรหากรรมการทดแทนกรรมการทีค่รบวาระ ลาออก หรอื
ทดแทนต�าแหน่งท่ีว่างลงด้วยเหตอุืน่ ดงัน้ี

1) การสรรหากรรมการอิสระ 

บรษัิทก�าหนดค�านิยามของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดงัน้ี

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบริษทั บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืเป็นผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
บริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ�านวน
ใดจะต�่ากว่า เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิซึง่ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนัีย ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุ้นซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การผ่อนผันข้อห้ามความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ โดยก�าหนดขนาดมูลค่า
รายการระดับที่มีนัยให้ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) ของบริษัท และ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจน้ันต้องเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขการค้าท่ัวไปในลักษณะเดียวกับที่
บริษัทพึงจะกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เอื้อประโยชน์แก่กรรมการอิสระจนกระทบกับการแสดงความเห็นท่ี
เป็นอิสระ โดยได้ก�าหนดขั้นตอนการก�ากับดูแล ดังนี้

- ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบและรายงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระที่มีขนาดรายการเกินร้อยละ 3 ของ NTA ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระ

- ให้มกีารแสดงข้อมลูความสมัพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอสิระในวาระเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ให้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อ�านวยการขึ้นไป และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับ

การแต่งตั้งกรรมการ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนเสียงท้ังหมด
ของผูถื้อหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง โดยมกีารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล และกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยีจะต้องงดออก
เสียงในวาระนี้
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คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ  

1. มคุีณสมบตัติามท่ีกฎหมายก�าหนด (เช่น พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มคีวามตัง้ใจและมจีริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

4. สามารถอทุศิเวลาให้บรษิทัทีต่นเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผดิชอบของตน

6.	การถือหลักทรัพย์	NKI	ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	

ชื่อ

จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

ณ 30 ธ.ค. 2558 ณ 30 ธ.ค. 2557 เพิ่ม (ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี 

ของตนเอง คู่สมรส/บุตร ของตนเอง คู่สมรส/บุตร ของตนเอง คู่สมรส/บุตร

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี 3,240,560 1,120,000 3,116,819 1,085,000 123,741 35,000

2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร 126,555 - 118,726 - 7,829 -

3. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี - - - - - -

4 .นายประมนต์ สุธีวงศ์  - 165,332 - 160,166 - 5,166

5. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 38,211 - 37,017 - 1,194

6. นายพรพงษ์ พรประภา - 258 - 250 - 8

7. นายชาน ซูลี 315,856 - 305,986 - 9,870 -

8. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ 52,916 64,130 51,263 62,126 1,653 2,004

9. นายท�านุ หวั่งหลี 392,860 15,450 380,584 14,968 12,276 482

10.นายวุฒิชัย หวั่งหลี 557,869 12,906 540,436 12,503 17,433 403

11.นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี 218,228 - 211,409 - 6,819 -

12. นายเขต หวั่งหลี 68,532 - 62,516 - 6,016 -

13. นางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ - - - -

14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์ - - - -

15. นางนลินา โพธารามิก - - - -

16 นายอดุล พัฒนะภูมิ - - - -

17. นายอนรรฆ หวั่งหลี 45,782 - 40,477 - 5,305 -

18 นายอนิญช์ หวั่งหลี 76,917 - 70,639 - 6,278 -

19. นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์ - - - - - -

หมายเหตุ

1. กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้รับหุ้นปันผล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ในสัดส่วน 31 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น ปันผล
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รายชื่อกรรมการ

1.  นายสุจินต์  หวั่งหลี

2.  นายปิติพงศ์  พิศาลบุตร

3.  ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี

4.  นายประมนต์  สุธีวงศ์  

5.  นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ

6.  นายพรพงษ์  พรประภา

7.  นายชาน  ซูลี

8.   นายนิพล  ตั้งจีรวงษ์

9.  นายท�านุ  หวั่งหลี

10. นายวุฒิชัย  หวั่งหลี

11. นางสาวจิตตินันท์  หวั่งหลี

12. นายเขต  หวั่งหลี

13. น.ส.จารุวรรณ จับจ�ารูญ

  6/6 1/1

  6/6 -

  6/6 1/1

  6/6 1/1

  6/6 1/1

  5/6 1/1

  4/6 1/1

  6/6 1/1

  5/6 1/1

  5/6 0/1

  4/6 0/1

  5/6 0/1

  5/6 -

-

-

11/11

11/11

11/11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

2/2

1/2

-

-

-

-

-

-

-

-

4/5

-

-

-

-

-

5/5

-

-

-

-

-

-

4/4

-

-

-

-

-

1/4

-

-

-

-

-

43/48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

14. นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน์

15. นางนลินา  โพธารามิก

16. นายอนรรฆ  หวั่งหลี

     - -

     - -

     - 

   

-

-

 -

-

-

 -

5/5

5/5

4/5

-

-

4/4

47/48

42/48 

-

7.	การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี	2558

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการบริษัทประชุมทั้งปี 6 ครั้ง กรรมการอิสระจ�านวน 5 คน ได้แก่ ล�าดับที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 

2. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมทั้งปี 1 ครั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 11 คนได้แก่ ล�าดับที่ 1 และ 3-12

3. คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้แก่ ล�าดับที่ 3, 4 และ 5 ประชุมทั้งปี 11 ครั้ง

4. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจ�านวน 3 คน ได้แก่ ล�าดับที่ 4, 5 และ 6 ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ล�าดับที่ 2, 8 และ 14-16 ประชุมทั้งปี 5 ครั้ง

6. คณะกรรมการลงทุน ได้แก่ ล�าดับที่ 2, 8 และ 16 (ล�าดับที่ 1 เป็นที่ปรึกษา) ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง

7. คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ล�าดับที่ 2, 14 และ 15 (ล�าดับที่ 1 เป็นที่ปรึกษา) ประชุมทั้งปี 48 ครั้ง

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ลงทุน

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท /

คณะกรรมการ

บริษัทท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร

คณะกรรมการ

ก�าหนดค่า

ตอบแทน-สรรหา

และธรรมาภิบาล
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8.	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี	2558

 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและ      
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามล�าดับ

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งน�าเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นองค์ประกอบใน
การพิจารณาด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

เบีย้ประชมุ: จ่ายให้กรรมการต่อครัง้ทีเ่ข้าประชมุ โดยประธานกรรมการได้รบัจ�านวน 30,000 บาท และกรรมการอืน่คนละ 20,000 บาท

บ�าเหน็จ: จ่ายส�าหรับกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับ
ในอัตรา 2.0 เท่าของจ�านวนที่จ่ายให้กรรมการ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายให้กรรมการต่อครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ: จ่ายให้ประธานจ�านวน 30,000 บาท และกรรมการคนละ 20,000 บาท

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน: จ่ายให้
ประธานจ�านวน 20,000 บาท และกรรมการคนละ 10,000 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น

ค่าเบี้ยประชุมปี 2558 และบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2557
ที่ได้รับในปี 2558 สรุปเป็นรายบุคคลได้ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ

1.  นายสุจินต์ หวั่งหลี 1

2.  นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร 2

3.  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 3

4.  นายประมนต์ สุธีวงศ์ 4

5.  นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

6.  นายพรพงษ์ พรประภา

7.  นายชาน ซูลี

8.  นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ 5

9.  นายท�านุ หวั่งหลี

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี

 

 180,000

120,000

120,000

120,000

120,000

100,000

80,000

120,000

100,000

100,000

30,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

0

-

-

330,000

220,000

220,000

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

20,000

10,000

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

735,714.29

613,095.24

367,857.14

367,857.14

367,857.14

367,857.14

367,857.14

490,476.19

367,857.14

367,857.14

945,714.29

743,095.24

837,857.14

767,857.14

747,857.14

497,857.14

467,857.14

740,476.19

487,857.14

467,857.14

หน่วย : บาท

บ�าเหน็จ

กรรมการ

รวมคณะกรรมการ

ลงทุน

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเส่ียง6

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท /

คณะกรรมการ

บริษัทท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร

คณะกรรมการ

ก�าหนดค่า

ตอบแทน

-สรรหาและ

ธรรมาภิบาล
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รายชื่อกรรมการ

11. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี

12. นายเขต หวั่งหลี 

13. นางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ

14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

15. นางนลินา โพธารามิก 

16. นายอนรรฆ หวั่งหลี

      รวม

80,000

100,000

100,000

- 

-

-

1,440,000

0

0

-

-

-

-

170,000

ค่าเบี้ยประชุมปี 2558 และบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2557
ที่ได้รับในปี 2558 สรุปเป็นรายบุคคลได้ดังนี้  (ต่อ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ:

1. ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนรวมยังไม่ได้รวมค่าตอบแทนต�าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับในรูปของ

 เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งปีจ�านวน 9,341,800 บาท

2. ประธานคณะกรรมการลงทุน

3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทนรวมยังไม่ได้รวมค่าตอบแทนต�าแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ซึ่ง

 ได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งปีจ�านวน 6,512,000 บาท

6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงส�าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558

-

-

 -

-

-

-

770,000

-

-

-

 -

-

-

70,000

-

-

-

20,000

20,000

10,000

160,000

-

-

-

-

-

-

10,000

367,857.14

367,857.14

-

-

-

-

5,150,000

447,857.14

467,857.14

100,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

7,770,000

บ�าเหน็จ

กรรมการ

รวมคณะกรรมการ

ลงทุน

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเส่ียง6

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริษัท /

คณะกรรมการ

บริษัทท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร

คณะกรรมการ

ก�าหนดค่า

ตอบแทน

-สรรหาและ

ธรรมาภิบาล
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการก�าหนดอย่างเหมาะสมตาม
โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนและการปรับ     
ค่าจ้างประจ�าปีของผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 7 คน ในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,559,767  บาท 

2) ค่าตอบแทนอื่น

 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่าย
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 7 คน เป็นเงินรวม 768,330 บาท

9.	รายการระหว่างกัน

1) ลักษณะของรายการระหว่างกัน

 การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการถือหุ้น การมีกรรมการร่วมกัน หรือรายการ
ธุรกิจตามเงื่อนไขทางการค้าซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยได้เปิดเผยรายการสรุปอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 7 รายการดังกล่าวช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทและเป็นประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงภัย ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ 

2) ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการบริษทัอนุมตัหิลกัการในการท�ารายการระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั โดยมอบอ�านาจให้ฝ่าย
บริหารและหรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบอ�านาจจากฝ่ายบริหาร เปน็ผู้มีอ�านาจในการตกลงเข้าท�ารายการระหว่างกนัที่เป็นรายการธรุกรรมปกตหิรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป เช่น รายการด้านการประกันภัย หรือด้านการลงทุน โดยบริษัทก�าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายทุกคนต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ส�าหรับตรวจสอบ
การท�ารายการระหว่างกนั ส�าหรบัรายการอืน่ทีต้่องขออนมุตัติามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนของกฎหมาย ฝ่ายบรหิารจะน�าเรือ่งดงักล่าวเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามล�าดับ และดูแลให้มีการเปิดเผยรายการให้
ครบถ้วน โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการแต่อย่างใด

3) นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 ตามนโยบายของหน่วยราชการท่ีต้องการให้บริษัทประกันภัยท�าประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ
ของไทย และสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยรวมตัวกันท�าประกันภัยต่อและรับประกันภัยช่วงต่อ-คืนกับบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด 
(มหาชน) นอกจากส่วนหน่ึงเป็นการท�าตามข้อตกลงกันระหว่างบริษัทประกันภัยท่ีจะท�าประกันภัยต่อกับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ 
จ�ากัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในการเก็บสถิติและข้อมูลของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ท�าให้แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันยัง
คงมีอยู่ในอนาคต
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อายุ 79 ปี
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ/
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน/
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2536 
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
 Northrop Institute of Technology 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 4,360,560 หุ้น หรือร้อยละ 13.63
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2556 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2544 Role of the Chairman Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เสริมสุข
2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน บมจ. เสริมสุข
2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
 บมจ. เสริมสุข
2553-2554 กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

อายุ 51 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ/ประธานคณะกรรมการลงทุน/
 ประธานคณะกรรมการบรหิาร/กรรมการ
 บริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ
 บริหาร/กรรมการผู้อ�านวยการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2545
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of 
 Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 126,555 หุ้น หรือร้อยละ 0.40
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2552 Successful Formulation & Execution 
 of Strategy
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
 บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 และสรรหา
 บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อตุสาหกรรมถังโลหะไทย
2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรปีระกันชวิีต
2537-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. วโรปกรณ์
2521-2559 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
 บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2512-2556 กรรมการอิสระ 
 บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
บริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550-2557 ประธานกรรมการ 
 บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาควา อินฟินิท
2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมราชด�าริ
2548-2554 ประธานกรรมการ บจ. เลค รัชดา
2534-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นุชพล
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ เพ็ท
2525-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สาธรธานี
2511-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลี

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร 

ปี 2546 Director Certification Program 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการลงทุน/ประธาน 
 คณะกรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการ
 บริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการ 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง   
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
2551-2557 กรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
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อายุ 86 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ/
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 สิงหาคม 2542
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2552 Successful Formulation & 
 Execution of Strategy
ปี 2543 Director Certification Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. นวกิจประกันภัย 

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร (ต่อ)

นายประมนต์ สุธีวงศ์

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ไทยคม
2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. ดุสิตธานี
2548-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. อีซี่บาย
บริษัทอื่น
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอื้อรดี
องค์กรอื่น
2552-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
2545-ปัจจุบัน ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษด้านบรรษทัภิบาลและ
 ความรับผิดชอบต่อสังคม   
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทอื่น
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนพิศาล
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ประไพและบุตร
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)

2530-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธ�ารงทรัพย์
 กรรมการ บจ. ธนนนทรี
 กรรมการ บจ. ดนรัตน์
 กรรมการ บจ. บ้านอโยธยา
 กรรมการ บจ. อาควา โฟลว์
 กรรมการ บจ. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
องค์กรอื่น
2553-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

อายุ 76 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-
 สรรหาและธรรมาภิบาล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 23 เมษายน 2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 
 University of Kansas 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 165,332 หุ้น หรือร้อยละ 0.52

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2556 Audit Committee Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2552 Role of the Compensation Committee 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2546 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2544 Role of the Chairman Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

อายุ 78 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหา
 และธรรมาภิบาล 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 พฤศจิกายน 2542
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 Western New Mexico University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 38,211 หุ้น หรือร้อยละ 0.12
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2558 Director Certification Program Update
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ปี 2555 Role of the Chairman Program/
 Role of the Nomination and 
 Governance Committee 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2553 Monitoring the System of Internal 
 Control and Risk Management/
 Monitoring Fraud Risk Management/
 Monitoring the Internal Audit Function 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2552 Monitoring the Quality of Financial 
 Reporting 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2549 Improving the Quality of Financial 
 Reporting 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2547 Audit Committee Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2546 Finance for Non-Finance Director/
 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2545 Director Certification Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2555-ปัจจุบัน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ
 ธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจประกันภัย
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2553-2555 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553 ประธานกรรมการสรรหา 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น
2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อลีนกิจสยาม
2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. โตโยต้าเพชรบูรณ์ 
 ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า 
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เป็นสุข
2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สวนเพชรบูรณ์
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดินประสิทธิ์
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยเพชรบูรณ์
2530-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซิลเวอร์ บีช รีสอร์ท
2520-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เบญจะรุ่งเรือง

นายประมนต์ สุธีวงศ์ (ต่อ)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2555-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก�าหนด
 ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2537-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2553-2555 ประธานคณะกรรมการก�าหนด
 ค่าตอบแทนและสรรหา 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553 ประธานคณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทน 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปนูซเีมนต์ไทย

2552-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
บริษัทอื่น
2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บจ. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
องค์กรอื่น
2552-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและ
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ ส�านักงานข้าราชการพลเรือน
2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา อนุกรรมการสรรหาบริษัทจด 
 ทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
2542-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย



55บมจ. นวกิจประกันภัย

อายุ 55 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2546
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 23 เมษายน 2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและ
 คอมพิวเตอร์ 
 National University of Singapore 
 ประเทศสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น 315,856 หุ้น หรือร้อยละ 0.99
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2556 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

นายพรพงษ์ พรประภา

นายชาน ซู ลี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553 กรรมการสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Alpharia Pte. Ltd.
2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 TGL Development Pte. Ltd.
2538-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลี 
2536-ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ Tan Guan Lee Co., Ltd.
2549-2553 กรรมการ Splott Pte. Ltd.

อายุ 65 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการก�าหนด
 ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2550
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 California State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 258 หุ้น หรือร้อยละ 0.0008
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ   -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2555-ปัจจุบัน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหา
 และธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย
2553-2555 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามคันทรีคลับ
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล
 พร็อพเพอร์ตี้
2548-ปัจจุบัน รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ   
 บจ. สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แหลมฉบัง    
 อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล
2539-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอก็เซดดี ้ฟรคิชัน่ แมททีเรยีล

2539-ปัจจบุนั ประธานกิตตมิศกัดิ/์กรรมการ 
 บจ. เควายบ ี(ประเทศไทย)
2539-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการ   
 บจ. สยามชติะ  
2538-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการ   
 บจ. ฮติาช ิออโตโมทฟี ซสิเทม็ส์ ชลบรุี
2538-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ประธานกิตติมศักด์ิ  
 บจ. สยามคาลโซนคิ
2537-ปัจจบุนั ประธานกิตตมิศกัดิ/์กรรมการ   
 บจ. เอก็เซดี ้(ประเทศไทย)
2536-ปัจจบุนั กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส/
 กรรมการ บจ. สยามกลการ
2533-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ภูภริมย์
2529-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการ 
 บจ. สยามอะไหล่
2527-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการ 
 บจ. สยามรคิเก้นอนิดสัเตรีย้ล
2525-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบตัถิาวร
2525-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สยามไฟว
2525-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
2523-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ยูนิเวอร์แซลมายน่ิง
2512-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการ 
 บจ. สยามอนิเตอร์เนชัน่แนล 
 คอร์ปอร์เรชัน่ 
 กรรมการ บจ. ทุนถาวร
 กรรมการ บจ. นสิสนั มอเตอร์ ประเทศไทย
 กรรมการ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์
 กรรมการ บจ. สยามค้าอะไหล่
 กรรมการ บจ. สยามยูเน่ียนคอนเทนเนอร์
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นายท�านุ หวั่งหลี

อายุ 74 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2535
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 23 เมษายน 2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 
 Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 570,775 หุ้น หรือร้อยละ 1.78
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2554 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553 กรรมการสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ้าพระยารีสอร์ท 
2531-ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการ บจ. ชยัทิพย์
2512-ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการ บจ. หวัง่หลี
 กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ 
 บจ. บ้านสาธรเหนือ
 กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ 
 บจ. หวั่งหลีพัฒนา

นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

นายวุฒิชัย หวั่งหลี

อายุ 64 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ/ที่ปรึกษาประธานกรรมการ/
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
 กรรมการลงทุน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2535
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/Mini MBA 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น 117,046 หุ้น หรือร้อยละ 0.37
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2551 Director Certification Refresher Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2545 Director Certification Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2558-ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2551 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2557 ประธานคณะกรรมการลงทุน/ประธาน 
 กรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น
2549-2557 ที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

อายุ 78 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2535 
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด อนุปรญิญา E.M.I. Electronic College, 
 London ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้น 408,310 หุ้น หรือร้อยละ 1.28
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2549 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น ประธานกรรมการ บจ. ธนาทิพย์
 กรรมการ บจ. พลาพัชร
 กรรมการ บจ. หวั่งหลี 
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อายุ 45 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2554 Company Secretary Program
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

2557-ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการ ส�านักกรรมการผูอ้�านวยการ
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ส�านักเลขานุการบริษัท 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ส�านักก�ากับการปฎิบัติงาน 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย
2552-2557 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายธุรการ 
 บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น -ไม่มี-

นางสาวจารวุรรณ จับจ�ารญู

อายุ 43 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2546
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 23 เมษายน 2558
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 218,228 หุ้น หรือร้อยละ 0.68
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2550 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

นายเขต หวั่งหลี

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พิพัฒนสิน
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พูลพิพิฒน์
2554-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจ. รังสิตพลาซ่า
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ช้อปป้ิงเซน็เตอร์เซอร์วิสเซส
 กรรมการ บจ. จิตติพัฒน์
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ธนนนทรี
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตไอ.ที.
 กรรมการ บจ. สมฤดี

อายุ 36 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 พฤษภาคม 2555
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 24 เมษายน 2557
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Science (Hospitality 
 Management) New York 
 University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น 68,532 หุ้น หรือร้อยละ 0.21
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
ปี 2557 Director Accreditation Program 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
บริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปฐวีวัฒนา
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พูลพิพัฒน์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พูลวณิชย์
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พจนกิจ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พิพัฒนสิน
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ช้อปป้ิงเซน็เตอร์เซอร์วิสเซส
 ผู้จัดการ บจ. บ้านสวนหมาก

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
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นางนลินา โพธารามิก

อายุ   53 ปี
ต�าแหน่ง   รองกรรมการผู้อ�านวยการ-การเงิน 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มงาน   ปี 2545   
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน   กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
2552-ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
ประสบการณ์ท�างานบรษัิทจดทะเบยีนอ่ืน  -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น   -ไม่มี-

อายุ   56 ปี
ต�าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ-ปฏิบัติงานการตลาด/บริหารการตลาด
วันที่เริ่มงาน   ปี 2543
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น   -ไม่มี-

อายุ   45 ปี
ต�าแหน่ง   รองกรรมการผูอ้�านวยการ-รบัประกัน/สนบัสนนุสาขา 
   กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการในคณะกรรมการบรหิาร
วันที่เริ่มงาน   ปี 2552 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2557-ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
2553-ปัจจุบัน   กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
ประสบการณ์ท�างานบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น    -ไม่มี-

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

นายอดุล พัฒนะภูมิ

ผู้บริหาร ตามค�านิยาม ก.ล.ต
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นายอนิญช์ หวั่งหลี

อายุ   39 ปี
ต�าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ-บริหารสินทรัพย์
   กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน
วันที่เริ่มงาน   ปี 2557 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น   45,782 หุ้น หรือร้อยละ 0.14
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2558-ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
2557-ปัจจุบัน   กรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย
ประสบการณ์ท�างานบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น 
2558-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. นวสากล
2554-ปัจจุบัน   กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บจ. มาโค เทคโนโลยี
2551-2553   ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ากัด

อายุ   43 ปี
ต�าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ-ระบบข้อมูล
วันที่เริ่มงาน   ปี 2558 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
มิถุนายน 2558-มกราคม 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย
ประสบการณ์ท�างานบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น 
2553-2558   รองผู้อ�านวยการฝ่ายระบบข้อมูล บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

อายุ   37 ปี
ต�าแหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ-สินไหมทดแทน
วันที่เริ่มงาน   ปี 2552 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   M.B.A. Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น   76,917 หุ้น หรือร้อยละ 0.24
ประสบการณ์ท�างานบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558-ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น 
2557-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. พูลวณิชย์
2557-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. เอสแอนด์ยู
2556-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. สหพิทักษ์สิน 

นายอนรรฆ หวั่งหลี

นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการ”) 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระท้ังคณะ จ�านวน 3 คน ได้แก่ นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายเกียรต ิ
ศรจีอมขวญั และนายพรพงษ์ พรประภา มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 กรรมการท้ัง 3 คนจะสิน้สดุวาระการด�ารงต�าแหน่ง ซึง่จะต้องเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการทดแทน หรอืเสนอคณะกรรมการ
ชดุเดิมให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไป 

ในปี 2558 คณะกรรมการได้จัดให้มกีารประชมุ 2 คร้ัง โดยนายประมนต์ สธีุวงศ์ 
และนายเกียรติ ศรจีอมขวัญ เข้าร่วมประชมุครบท้ัง 2 ครัง้ และนายพรพงษ์ พรประภา เข้า
ร่วมประชมุ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณากลัน่กรองเรือ่งส�าคญัในด้านต่างๆ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ 
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนมัุต ิโดยสรปุได้ดังนี้

(นายประมนต์ สุธีวงศ์)

ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2558 เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2558 โดยจ่าย (1) บ�าเหน็จกรรมการจ�านวนร้อยละ 5 ของเงินปันผล และ (2) เบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา 
โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. พิจารณาเสนอปรับค่าตอบแทนประจ�าปี 2558 ของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ และท่ีปรึกษาคณะ
กรรมการบริหาร ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ด้านการสรรหากรรมการ
1. พิจารณาเสนอเลือกต้ังกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก 1 วาระ 

เนื่องจากไม่มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น
2. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในปี 2557
3. พิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่งและกรรมการลงทุนให้สอดคล้องกับกฎบตัรทีป่รับแก้ไขตามข้อก�าหนดของ

หน่วยงานก�ากับดูแล

ด้านธรรมาภิบาล

1. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง

2. พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่และนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรยีน โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองฐานะ
สมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รายงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภบิาล
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ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุ 11 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

  1.   ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  ประธาน  เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
  2.   นายประมนต์  สุธีวงศ์  กรรมการ  เข้าร่วมประชุม 11   ครั้ง
  3.   นายเกียรติ    ศรีจอมขวัญ กรรมการ  เข้าร่วมประชุม 11  ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ก�ากับดูแลตามกฎบัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบและตามหลักบรรษัทภิบาล โดยขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ดังนี้

1.	การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และการตรจสอบรายงานการเงินประจ�าปี			
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีมาร่วม

ประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดท�างบแสดงฐานะการเงินตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือให้มั่นใจว่างบการเงินท่ีผู้สอบบัญชีรายงาน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ข้อสังเกตต่างๆ ของผู้สอบบัญชีในการประชุมทุกครั้งจะได้รับการพิจารณาและน�ามาปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสมเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
มัน่ใจว่างบแสดงฐานะการเงนิของบริษทัได้จดัท�าข้ึนโดยไม่มอีปุสรรคและผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ รองกรรมการผูอ้�านวยการผู้ด�ารง
ต�าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีให้การยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึก
รายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใช้ในปัจจุบัน จากผลการสอบทานรายงานและค�าชี้แจงของผู้รับ
ผิดชอบและผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นครบถ้วนถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใช้ในปัจจุบันและตามแบบท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ     
ประกันภัย (คปภ.)ก�าหนด

2.	การสอบทานระบบการควบคุมภายãน	
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมนิระบบการควบคมุภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคมุภายในร่วมกับผูส้อบ

บัญชีและพิจารณาจากรายงานของส�านักตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงรายงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ การควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีซึ่งได้จัดท�าตามผล
การประเมินความเสี่ยง ให้ความเห็นชอบงบประมาณของส�านักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความดี
ความชอบของผูอ้�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน คือ 
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประมนต์ 
สธีุวงศ์ และนายเกียรติ ศรจีอมขวญั ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและการบริหารองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน คือ 
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประมนต์ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประมนต์ 
สธีุวงศ์ และนายเกียรติ ศรจีอมขวญั ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒิสธีุวงศ์ และนายเกียรติ ศรจีอมขวญั ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒิ
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3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศของทางราชการ             

และหน่วยงานก�ากับดูแล 

ในปี 2558 บรษิทัมรีายการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นไปตามปกตธุิรกิจ มกีารก�าหนดช่องทางในการก�ากบัดแูล และท�าแบบประเมนิการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและกฎระเบยีบ เพ่ือความมัน่ใจในการก�ากับดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ เหมาะสม

4. การบริหารความเสี่ยง 

บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้บัผดิชอบดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ี
สอบทานกับผูบ้รหิาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมกีารจดัท�าแผนการบรหิารความเสีย่งและมกีารติดตามให้ได้ผลเพียงพอ และเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อก�าหนดและแนวทางของ คปภ.

5.	คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิการปฏบิตังิานตนเอง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และให้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าป 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชใีนปีท่ีผ่านมา ซึง่ผลเป็นท่ีพอใจ และได้พิจารณาความ
เป็นอิสระและสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้ นางสาวสมใจ คณุปสตุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลข
ทะเบยีน 4499 หรอื นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3734 หรอื นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขทะเบยีน 4951 แห่งบรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส�าหรบัปี 2559 พร้อมท้ังเสนอค่าสอบบญัชปีระจ�าปีและราย
ไตรมาส รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชท้ัีงสิน้ 1.974 ล้านบาท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัต่ิอไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัยึดถือนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่เีป็นส�าคญั มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พียงพอและ
เหมาะสม มกีารบรหิารความเสีย่งท่ีมปีระสทิธิผล ระบบบญัชแีละการรายงานทางการเงนิมีความถูกต้อง เชือ่ถือได้ ปฏิบตัติามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างสม�่าเสมอ

(ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการให้ความส�าคญัต่อความรบัผดิชอบในการดแูลบรษิทัให้ปฏิบตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และก�ากับ

ดแูลรายงานทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึง่รายงานดังกล่าวได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยเลอืก

ใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ ใช้ดลุพินจิอย่างระมดัระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัท�า รวมท้ัง

การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ      

นกัลงทนุทัว่ไป

คณะกรรมการได้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตุผล

ว่าข้อมลูทางการบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สิน ตลอดจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทจุรติ

หรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั

ทัง้น้ี คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระดแูลรบัผดิชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชือ่มัน่

ได้ว่างบการเงินของบรษิทัประจ�าปี สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มคีวามเชือ่ถอืได้ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง 

และถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สุจินต์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ

ปิติพงศ์ พิศาลบุตร

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
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งบกําไรขาดทุน
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้อมูลบริษัท

 ชื่อย่อหลักทรัพย์ NKI
 ประเภทธุรกิจ	 ประกันวินาศภัย
 เลขทะเบียนบริษัท 0107536000862
 วันที่ก่อตั้ง	 วันที่	23	กันยายน	2476		
 วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน SET	 วันที่	24	สิงหาคม	2533
 ทุนจดทะเบียน	 320	ล้านบาท	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญ	32	ล้านหุ้น	
	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	
 ทุนช�าระแล้ว	 320	ล้านบาท
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 เลขที่	100/47-55	ชั้น	25-27	อาคารสาธรนครทาวเวอร์		
	 	 เลขที่	90/3-6	ชั้น	1	อาคารสาธรธานี	1	
	 	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	
 โทรศัพท์  	 (66)	2664	7777	(ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์:	1748)		
 โทรสาร  	 (66)	2636	7999		
 เว็บไซต์ www.navakij.co.th   
 ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์	 office_president@navakij.co.th	

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ถือหุ้นทางตรง)

 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
	 ประเภทธุรกิจ	 ประกันวินาศภัย
	 ทุนจดทะเบียน	 หุ้นสามัญ	10	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท
	 จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว	 หุ้นสามัญ	6	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท
	 จ�านวนหุ้นที่ถือโดยบริษัท	 1,200,000	หุ้น	หรือร้อยละ	20	ของจ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
	 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 33/4	ชั้น	24-25	อาคารเอ	เดอะไนน์ทาวเวอร์	ถนนพระราม	9	
	 	 แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310	
	 โทรศัพท์		 (66)	2676	9888	
	 โทรสาร		 (66)	2676	9898

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 นายทะเบียนหลักทรัพย์       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
																																																								 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	ดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400	
																																																							 โทรศัพท์	(66)	2009	9000	
	 	 โทรสาร		(66)	2009	9991
 ผู้สอบบัญชี                          นางสาวสมใจ คุณปสุต
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4499
	 	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
																																																								 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	เลขที่	193/136-137	
	 	 ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
																																																								 โทรศัพท์	(66)	2264	0777	
	 	 โทรสาร		(66)	2264	0789-90

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น




