ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย

2558

2557

2556

ฐานะการเงิน
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

จำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว

หุ้น

32,000,000

31,000,000

30,000,000

จำ�นวนหุ้นที่จดทะเบียน

หุ้น

32,000,000

31,000,000

30,000,000

ผลประกอบการ
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

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

ล้านบาท

(117.72)

90.09

58.20

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุน

ล้านบาท

192.60

183.18

192.05

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ล้านบาท

374.96

287.71

391.13

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ล้านบาท

18.20

55.82

37.60

กำ�ไรสุทธิ

ล้านบาท

49.68

246.11

247.81

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.34

1.48

1.33

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ

วัน

46

43

48

อัตราส่วนสภาพคล่อง
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งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย

2558

2557

2556

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ร้อยละ

83.60

80.99

80.98

อัตราค่าสินไหมทดแทน

ร้อยละ

62.92

57.81

52.94

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

ร้อยละ

(4.85)

4.47

2.94

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ร้อยละ

42.67

38.45

44.81

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ร้อยละ

7.76

7.15

7.22

เท่า

1.28

0.99

0.96

อัตรากำ�ไรสุทธิ

ร้อยละ

1.75

10.19

10.54

อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

2.26

11.16

11.56

บาท

1.55

7.69

7.99

ร้อยละ

0.92

4.23

1.84

เท่า

0.52

0.42

0.17

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.66

1.28

2.01

อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.21

0.91

1.44

อัตราส่วนเงินสำ�รองเพือ่ การเสีย่ งภัยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

เท่า

0.84

0.61

0.55

อัตราส่วนเงินสำ�รองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม

ร้อยละ

31.64

26.68

18.11

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ

ร้อยละ

148.95

41.85

40.35

อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

บมจ. นวกิจประกันภัย
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สำรจำกประธำนกรรมกำร
สื บ เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ไทยที่ มี ก ารชะลอตั ว ใน
ป 2558 สงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยอยูในภาวะถดถอย
อยางหนักอีกปหนึ่ง โดยธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม
เติบโตเพียงรอยละ 2 เทานั้น และภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า
บริษัทประกันวินาศภัยทั้งรายใหญและรายเล็ก จึงแขงขันกันสูง
ในดานราคา เพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจไว
บริษัท นวกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจดังกล่าว และกำากับดูแลให้ฝายบริหารดำาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ทั้งการเพิ่มช่องทาง
การจำาหน่าย การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานเพื่อลดขั้นตอนที่ซำ้าซ้อน การปรับปรุง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการเพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึน้
โดยในปี 2558 บริษัทได้เปิดสาขาย่อยเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ สาขาย่อยชุมพร และสาขา
ย่อยระยอง

ในนามคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย ที่มีความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจ และความมั่นใจในธุรกิจ ขอขอบคุณ
ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนที่ มี ศ รั ท ธาและ
เชื่อมั่นในองค์กร มีความมุ่งมั่นในการทำางาน
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายของ
การเพิ่มมูลค่าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทัง้ นี้ บริษทั ได้เตรียมความพร้อมสำาหรับการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ ในยุคทีเ่ ศรษฐกิจ
ชะลอตัว ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน
10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจำานวน 1 ล้านหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพือ่
จ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุนจะเบียนรวมทั้งสิ้น 320 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้วทั้งจำานวน
นอกจากผลการดำาเนินงานแล้ว คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยง การกำากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นกลไกและ
กระบวนการสำาคัญทีท่ าำ ให้ธรุ กิจอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนและเสริมสร้างมูลค่ารวมให้กบั บริษทั
อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนการดำาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของความมัน่ คงร่วมกันของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนทุกรูปแบบ โดยหลังจากเข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2556
แล้ว บริษทั ได้จดั ทำานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและ
การร้องเรียน และแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการรับรองฐานะสมาชิกจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัท
ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลประเมิน
ด้านการกำากับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้
โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 ในระดับ “ดีเลิศ”
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(สุจินต์ หวั่งหลี)
ประธานกรรมการ

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
สถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทย ป 2558 อยูใน
ภาวะซบเซาในครึ่งปแรก โดยเปนผลกระทบจากราคาสินคา
การเกษตรที่ตกตํ่า และมูลคาการสงออกที่ลดลง แตมีการ
ฟนตัวอยางตอเนื่องในชวงไตรมาสที่ 3 จากการเรงขึ้นของ
การใช จ  า ยและการลงทุ น ภาครั ฐ และแรงขั บ เคลื่ อ นของ
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รบั ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว โดยเฉพาะ
ประกันภัยรถยนต์ ซึง่ เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เนือ่ งจากประชาชนเลือกทีจ่ ะลดค่าใช้จา่ ยโดย
การซือ้ ประกันภัยในวงเงินความคุม้ ครองทีต่ าำ่ ลง ส่งผลให้บริษทั ประกันวินาศภัยจำาเป็น
ต้องขยายธุรกิจเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้กฎเกณฑ์การกำากับดูแล
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
บริษทั นวกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน) ยังคงมีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ ี
ทัง้ ด้านกลยุทธ์ ด้านการรับประกันภัย ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบตั กิ าร และด้านกฎหมาย
เพือ่ ให้บริษทั ดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มคี วามมัน่ คงทางฐานะการเงิน
สามารถรักษาระดับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีต่ อ้ งดำารงตามกฎหมาย หรือ RBC
และมีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ เดือนกันยายน 2558 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 552
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ คปภ. กำาหนดไว้ทรี่ อ้ ยละ 140 ในปี 2558 บริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับรวม
ทัง้ สิน้ 3,369 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 ซึง่ สูงกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย
มีกาำ ไรจากการรับประกันภัย 332 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ นร้อยละ 26 มีกาำ ไรจากการ
ลงทุน 257 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 36 และมีกาำ ไรสุทธิ 109 ล้านบาท ลดลง
จากปีกอ่ นร้อยละ 50 เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์
ค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน และส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากวิธกี ารบันทึกบัญชี ฝายบริหาร
ได้พจิ ารณาปรับกลยุทธ์สาำ หรับการรับประกันภัยรถยนต์ โดยการคัดเลือกกลุม่ ลูกค้าก่อน
การรับประกันภัยด้วยความระมัดระวัง รวมถึงการเจรจาต่อรองค่าอะไหล่และค่าแรง เพือ่
ช่วยลดอัตราค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ดี บริษทั มีสว่ นแบ่งทางการตลาดโดยรวมเพิม่ ขึน้
ซึง่ เป็นผลมาจากส่วนแบ่งทางการตลาดของประกันภัยรถยนต์ทเี่ พิม่ ขึน้ เป็นไปตามแผน
กลยุทธ์ปี 2558 ของบริษทั ทีม่ งุ่ เน้นตลาดประกันภัยรถยนต์และการเพิม่ สัดส่วนทางการ
ตลาดให้มกี ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน
จากการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในบริษทั ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษทั เพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากเบีย้ ประกันภัยรับทีส่ งู ขึน้ กว่าปีกอ่ น โดยใน
ปี 2559 บริษทั จะดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2558-2562) อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายและประสบความสำาเร็จตามแผน และจะมุง่ เน้นการประกันภัย
อัคคีภัยและภัยเบ็ดเตล็ด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการประกันภัยรถยนต์ ให้มีผลกำาไรที่
สูงขึน้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะมุง่ เน้นการพัฒนา
ระบบการทำางานเพื่อลดขั้นตอนที่ซำ้าซ้อน การปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของบริษัท และ
การพัฒนาระบบออนไลน์สำาหรับการซื้อขายประกันภัย เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึน้
บริษัทยังคงบริหารกิจการและดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำานึงถึงผล
กระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เช่น การรักษา
สิง่ แวดล้อม การส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
ของเยาวชน ความปลอดภั ย ของพนั ก งาน
การบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การ
รณรงค์ และส่งเสริมการต่อต้านการพนันและ
ยาเสพติด การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ควบคูไ่ ปกับพัฒนา
ธุรกิจให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ในนามของฝายบริหาร ผมขอขอบคุณ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝายที่เชื่อมั่นในองค์กรและช่วย
ส่งเสริมให้ธรุ กิจของบริษทั สามารถดำาเนินได้ดว้ ย
ดีเสมอมา และขอให้มนั่ ใจว่า บริษทั จะรักษาผล
ประโยชน์ของลูกค้า นักลงทุนทั้งรายใหญ่และ
รายย่อยอย่างเป็นธรรม สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
นักลงทุนและสังคม สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า สร้างความมัน่ คงให้กบั พนักงานของบริษทั
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ๆ ขึน้ ไป

(ปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อำานวยการ
บมจ. นวกิจประกันภัย
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ผังโครงสร้างองค์กร
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รายงานประจำ�ปี 2558

บมจ. นวกิจประกันภัย
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ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
การÇิเคราะËและค�าอ¸ิบายของ½†ายจัดการ
สรุปผลการด�าเนินงานป‚ 2558

ในปี 2558 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 49.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลกำาไรสุทธิ 246.11 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 2.26 เปรียบเทียบกับปีกอ่ นทีร่ อ้ ยละ 11.16 มีกาำ ไรสุทธิตอ่ หุน้ 1.55 บาท เปรียบเทียบกับปีกอ่ นทีจ่ าำ นวน 7.69 บาท มีเบีย้ ประกันภัย
รับรวม 3,368.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 683.05ล้านบาท หรือร้อยละ 25.43 โดยในปีนี้การประกันภัยที่มีการเติบโตสูง 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
ผลประกอบการจากการรับประกันภัยในปี 2558 มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัยก่อนรายได้จากการลงทุนจำานวน 117.72 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 207.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 230.67 เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลกำาไรจากการรับประกันภัย 90.09 ล้านบาท โดย
มีคา่ ใช้จา่ ยในการรับประกันภัยจำานวน 2,682.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 590.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.22 ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ย
หลักคือ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจำานวน 1,528.09 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 361.73 ล้านบาท
หรือร้อยละ 31.01 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 558.04 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 80.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.80 ค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน
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 รายได้จากการรับประกันภัย
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 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.92 ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,816.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 641.13 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 29.47 ซึ่งคิดเป็นอัตราการรับความเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 83.60 สูงกว่าปีก่อนที่มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เองอยู่ที่ร้อยละ 80.99
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ในปี 2558 มีเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้จ�ำนวน 2,428.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 410.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.37
การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งใน
ปี 2558 มีเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้ของการประกันภัยรถยนต์เพิม่ ขึน้ 370.66 ล้านบาท มีเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้ของการประกัน
ภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 10.94 ล้านบาท นอกจากนี้ มีการปรับอัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เองของการรับประกันอัคคีภัย จากอัตราร้อยละ 43.40
ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 47.67 ในปี 2558 จึงเป็นผลท�ำให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการรับประกันอัคคีภัยเพิ่มขึ้น 32.22
ล้านบาท
รายได้จากค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 136.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.11 เป็นผลจากอัตรา
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ ลดลงจากอัตราร้อยละ 32.30 ในปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 24.74 ในปี 2558 และการลดจ�ำนวนเบี้ยประกันภัย
ต่อออก
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
ในปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 2,682.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,092.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
590.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.22
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วย
(1) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวนรวม 1,528.09 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 361.73 ล้านบาท
จากปี 2557 ซึ่งมีจ�ำนวน 1,166.35 ล้านบาท สาเหตุมาจากในปี 2557 มีการปรับลดส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อใน
เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 จ�ำนวน 45.38 ล้านบาท ดังนั้น หากพิจารณาการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนในปี 2558 จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 316.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ที่ร้อยละ 62.92 สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60.06
(2) ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการรับประกันภัยจ�ำนวนรวม 767.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 139.08 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 22.14 มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 80.26 ล้านบาท และจากค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันเพิ่มขึ้น
58.82 ล้านบาท ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามเบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อ ซึ่งในปี 2558
เบี้ยประกันภัยรับตรงมีจ�ำนวน 3,368.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับตรง 2,685.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มร้อยละ 25.43 แต่หากพิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันภัยแล้ว ในปี 2558 จะต�่ำกว่า
ปี 2557 โดยคิดเป็นร้อยละ 22.78 ในปี 2558 และร้อยละ 23.39 ในปี 2557
(3) เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถจ�ำนวน 12.52 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.48 ล้านบาทจากปี 2557 ซึง่ มีจ�ำนวน
10.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยประเภทนี้เพิ่มขึ้น 20.23 ล้านบาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานจ�ำนวนรวม 374.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีจ�ำนวน 287.71 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
87.25 ล้านบาท จากการทีใ่ นปี 2557 บริษทั มีการปรับลดหนีส้ งสัยจะสูญจากค่าสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อจ�ำนวน 58.98 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทได้รับช�ำระหนี้แล้ว ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นในปี 2558 จะคิดเป็นจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น 28.27 ล้านบาท นอกจาก
นี้ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการรับรู้และตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้จากค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีเพิ่มขึ้น
14.15 ล้านบาท จากการทีบ่ ริษทั มีจ�ำนวนส�ำรองค่าสินไหมทดแทนเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ท�ำให้มกี ารประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคูก่ รณี
เพิ่มขึ้นตาม จึงส่งผลให้มีการรับรู้และตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 26.34 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนพนักงานเพื่อรองรับกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทตามนโยบาย
1.3 ก�ำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานตามประเภทภัย
การประกันอัคคีภยั
ในปี 2558 มีก�ำไรจากการรับประกันภัยอัคคีภยั ก่อนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน 110.93 ล้านบาท ลดลง 53.84 ล้านบาท หรือ
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

บมจ. นวกิจประกันภัย

9

700
600

การประกันอัคคีภัย

607

584

205
496

500
400
9

300

237

200
100

186
47

0
-100

111

173

165

2558

-32
2556

2557

คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได

เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้มจี าำ นวน 237.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 32.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.72 รายได้คา่ จ้าง
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
ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จำานวน 38.38 ล้านบาท สาเหตุจากในปี 2557 มีการปรับ
ลดสำารองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อในเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 จำานวน 45.38 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาการเพิ่มขึ้น
ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจะลดลงจำานวน 7 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จในปี 2558 มี
จำานวน 130.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จำานวน 0.92 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ ในปี 2558 มีจาำ นวน 21.01 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.82 ล้านบาท อัตรากำาไรขั้นต้นจากการรับประกันอัคคีภัยคิดเป็นร้อยละ 35.83 ตำ่ากว่าปีก่อนที่อัตรากำาไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 37.04
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ในปี 2558 บริษทั มีกาำ ไรจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งก่อนค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน 29.02 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.42 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 72.46 ล้านบาท ลดลง 3.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.54
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เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 37.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.20 มีรายได้ค่าจ้างและ
ค่าบำาเหน็จ 11.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยรวม 20.02 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 3.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.67 เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้
ของอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ จากอัตราร้อยละ 11.38 ใน
ปี 2557 เป็นอัตราร้อยละ 23.14 ในปี 2558 อัตรากำาไรขัน้ ต้นจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งคิดเป็นร้อยละ 59.17 ตำา่ กว่าปีกอ่ น
ที่อัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 67.29

10

รายงานประจําป 2558

การประกันภัยรถ
บริษทั มีผลกำาไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน 73.13 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 71.41 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 49.41 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 2,425.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 631.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.23
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คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้ 2,063.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 370.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.89 มีรายได้คา่ จ้างและค่าบำาเหน็จ
3.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยจำานวน 1,993.81 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 441.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.47 สาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยมีอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ร้อยละ 69.13 ในปี 2558 และร้อยละ 65.67 ในปี 2557 อัตรากำาไรขั้นต้น
จากการรับประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 3.54 ตำ่ากว่าปีก่อนซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ร้อยละ 8.52
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอืน่
ในปี 2558 มีกาำ ไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน 44.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 10.38 ล้านบาท หรือร้อยละ
30.74 มีเบี้ยประกันภัยรับ 287.66 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปีก่อน 78.30 ล้านบาท มีเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ 90.53 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น
7.18 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยมาจากการที่บริษัทได้เข้าร่วมรับประกันภัยในโครงการประกันภัยข้าวนาปี
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ�น
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เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 90.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.94 ล้านบาท มีรายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจำานวน
49.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.97
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยจำานวน 95.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 17.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.95 อัตรากำาไรขัน้ ต้น
จากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นคิดเป็นร้อยละ 31.63 สูงกว่าปีก่อนที่อัตรากำาไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.14
บมจ. นวกิจประกันภัย
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1.4 ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 374.96 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 87.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.33
จากการที่ในปี 2557 บริษัทมีการปรับลดหนี้สงสัยจะสูญจากค่าสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อ จ�ำนวน 58.98 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษทั ได้รบั ช�ำระหนีแ้ ล้ว ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานอืน่ ในปี 2558 จะคิดเป็นจ�ำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ 28.27 ล้านบาท นอกจากนี้ ค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลมาจากการรับรูแ้ ละตัง้ ส�ำรองหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีจ้ ากค่าสินไหมรับคืนจากคูก่ รณีเพิม่ ขึน้ 14.15 ล้านบาท
มาจากการที่บริษัทมีจ�ำนวนส�ำรองค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ท�ำให้มีค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีเพิ่มขึ้นตาม ส่งผลให้มี
การรับรู้และตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 26.34 ล้านบาท
จากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนพนักงานเพื่อรองรับกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทตามนโยบาย

2. ผลการด�ำเนินงานจากการลงทุนและรายได้อื่น

ในปี 2558 บริษทั มีรายได้จากการลงทุนและก�ำไรจากการลงทุน 192.61 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีกอ่ นซึง่ มีจ�ำนวน 183.18 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 9.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.15 เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากดอกเบีย้ และเงินปันผลรับรวม โดยทีร่ ายได้จากดอกเบีย้ และ
เงินปันผลรับในปี 2558 มีจ�ำนวน 96.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.19 และการเพิ่มขึ้นของก�ำไรจากการ
ขายเงินลงทุน โดยก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2558 มีจ�ำนวน 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 มีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.43 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อน 29.7 ล้านบาท หรือร้อยละ
84.54 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมจากอัตราร้อยละ 36.27 เป็นอัตราร้อยละ 20 โดยการจ�ำหน่ายออก
มีผลก�ำไรจากการจ�ำหน่าย 14.77 ล้านบาท

ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานในอนาคต
1. การแข่งขันและการเปิดเสรีธรุ กิจประกันภัย  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้าของธุรกิจประกันภัยในปี 2563 ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น บริษัทประกันภัยต่างประเทศและบริษัทประกันภัยในประเทศซึ่งมีฐานะทางการ
เงินที่แข็งแกร่ง ต่างพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และด้วยศักยภาพทางการ
เงินที่แข็งแกร่ง ท�ำให้บริษัทเหล่านั้นมีความสามารถในการรับประกันภัยได้สูงขึ้น ตลอดจนมีอ�ำนาจในการแข่งขันทั้งด้านราคา กลยุทธ์
และคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต้องปรับตัวเพื่อรองรับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง บริษัทจึงได้ด�ำเนินการ
ต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่งก�ำหนดทิศทางและสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัท เพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขัน รวมทั้งได้พิจารณา
ทบทวนแผนการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจตกตำ�่ อ�ำนาจ
การซือ้ ของประชาชนและผูเ้ อาประกันภัยก็ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ผูเ้ อาประกันภัยของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยลูกค้าบุคคลธรรมดาและ
ลูกค้านิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจลดจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยหรือลดความคุ้มครอง หรือยกเลิกความคุ้มครอง หรือไม่ต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และแสวงหาช่องทางการจ�ำหน่ายใหม่ๆ และขยายกลุ่มลูกค้า
เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. ภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิ
สภาพทางภูมศิ าสตร์ในปัจจุบนั ส่งผลให้ภยั ธรรมชาติและภัยพิบตั มิ คี วามถีใ่ นการเกิดและมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจส่งผล
ให้ปริมาณความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่บริษัทรับประกันภัยไว้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณารับประกันภัย
อย่างรอบคอบ และก�ำหนดพื้นที่และเขตในการรับประกันภัยเพื่อกระจายความเสี่ยงในการเกิดภัยดังกล่าว

ฐานะทางการเงิน
1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 5,697.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีสินทรัพย์รวม 5,130.25
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 566.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.05 โดยมีรายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนดังนี้
		 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 225.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2557
			 จ�ำนวน 368.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 62.02
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รายงานประจำ�ปี 2558

		 - เบี้ยประกันภัยค้างรับจ�ำนวน 513.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.02 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน
			 163.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.74
		 - สินทรัพย์ลงทุนจ�ำนวน 3,315.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.2 ของสินทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 จ�ำนวน 663.83
			 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.03
		 - เงินลงทุนในบริษทั ร่วมจ�ำนวน 92.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 85.3
			 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.89 ในปี 2558 บริษทั ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ร่วม ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้
			 ในบริษัทร่วมลดลงจากร้อยละ 36.27 เป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษัทร่วม
หนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 มีจ�ำนวน 3,558.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 2,880.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 677.33
ล้านบาท หรือร้อยละ 23.51 รายการที่เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนสูงมีดังนี้
		 - ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจ�ำนวน 793.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.93 ของยอดรวม
			 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 125.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.84
		 - ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยจ�ำนวน 1,802.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.64 ของยอดรวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ เพิม่ ขึน้
			 จากปีก่อน 433.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.69
2. คุณภาพของสินทรัพย์
2.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 3,314.90 ล้านบาท เมื่อจ�ำแนกรายละเอียด บริษัทมีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลังที่ราคาทุนจ�ำนวน 692.77 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ราคาทุน
จ�ำนวน 473.12 ล้านบาท เงินลงทุนในหุน้ ทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทรี่ าคาทุนจ�ำนวน 559.82 ล้านบาท เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ที่ราคาทุนจ�ำนวน 305.41 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ท�ำการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยมี
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมจ�ำนวน 134.40 ล้านบาท รวมทั้งการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนจ�ำนวน 13.75 ล้านบาท นอกจากนี้ มีเงินฝากสถาบันการเงินและสลากออมทรัพย์จ�ำนวน 1,095.1 ล้านบาท และมี
เงินลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์จ�ำนวน 68.03 ล้านบาท
2.2 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ในปี 2558 มูลค่าตามบัญชี ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมมีจ�ำนวน 699.08 ล้านบาทและมีมลู ค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่มีอยู่ 430.39 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนสุทธิ 268.69 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเพิ่มและจ�ำหน่ายออก ท�ำให้
มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้น 6.25 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของการปรับปรุงอาคารส�ำนักงานจ�ำนวน 19.53 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึ้นในส่วนของอุปกรณ์ส�ำนักงานจ�ำนวน 1.12 ล้านบาท ในปี 2558 มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 14.40 ล้านบาท จากปี 2557
2.3 เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ในปี 2558 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 513.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 163.72 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยค้างรับจาก
ผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้า รวม 514.39 ล้านบาท เป็นส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน
รวมจ�ำนวน 491.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.45 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลาเครดิต โดยในปี 2558 มีระยะเวลา
การจัดเก็บ 46 วัน
บริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ โดยการพิจารณาจาก
ประสบการณ์และเบีย้ ค้างรับจากตัวแทนแต่ละรายอย่างสมเหตุสมผล ในปี 2558 มีการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจ�ำนวน 1.02 ล้านบาท
ซึ่งจ�ำนวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้เพียงพอกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียจาการเก็บเงินไม่ได้
นอกจากนี้ ในปี 2558 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยต่อ 0.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัย
ค้างรับจากการประกันภัยต่อจ�ำนวน 1.43 ล้านบาท คิดเป็นจ�ำนวนที่ลดลง 0.83 ล้านบาท
2.4 สินทรัพย์อนื่
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีในปี 2558 มีจ�ำนวน 198.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.78 ล้านบาทจากปี 2557 ซึ่งมีจ�ำนวน
155.70 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีค้างรับเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจด้านการประกันภัยรถยนต์
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
บมจ. นวกิจประกันภัย
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บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 108.65 ล้านบาท ในปี 2558 และ 85.07 ล้านบาทในปี 2557 สัดส่วนของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเท่ากับร้อยละ 54.74 ในปี 2558 และร้อยละ 54.64 ในปี 2557 เป็นผลจากการก�ำหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
เป็นค่าใช้จ่ายในปีแรกด้วยอัตราที่สูง จึงส่งผลท�ำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2558 เพิ่มขึ้น 23.58 ล้านบาท
ในปี 2558 มีเงินวางไว้ส�ำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีจ�ำนวน 42.35 ล้านบาท จากการทีบ่ ริษทั เข้าร่วมโครงการรับประกันภัย
ข้าวนาปี
3. สภาพคล่อง
ในระหว่างปี 2558 บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 279.49 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
553.42 ล้านบาท โดยเป็นการน�ำเงินไปลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน 705 ล้านบาท และมีเงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จ�ำนวน 91.19 ล้านบาท ในปี 2558 มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 94.97 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อการ
จ่ายเงินปันผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 1.34 เท่า ต�ำ่ กว่าปีกอ่ นที่ 1.48 เท่า แต่ทงั้ นี้ บริษทั เห็นว่าสินทรัพย์สภาพ
คล่องคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว
ในปี 2558 รายจ่ายลงทุนของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนในการปรับปรุงและตกแต่งอาคารส�ำนักงาน การลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศ การซื้อรถยนต์ เพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง
4. แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สิน 3,558.22 ล้านบาท มีส่วนของเจ้าของ 2,138.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1.66 เท่า เงินทุนเพื่อการด�ำเนินงานส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจากการประกอบธุรกิจ หนี้สินส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นเงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยและส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย
อันเป็นธุรกิจหลัก
5. ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 2,138.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 110.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.91
การเปลี่ยนแปลงมาจากการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและช�ำระแล้ว จ�ำนวน 10 ล้านบาท มาจากการจัดสรรจ่ายหุ้นปันผลและจัดสรรจ่าย
เงินปันผลจ�ำนวน 103 ล้านบาท ประจ�ำปี 2557 และเพิ่มขึ้นมาจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานปี 2558 จ�ำนวน 49.68 ล้านบาท และการ
ลดลงของส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 65.46 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งแสดงอยู่ในรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี-สุทธิจากภาษี
6. ภาระผูกพันด้านหนีส้ นิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ในปี 2558 มีคดีทถี่ กู ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ�ำนวน 180.9 ล้านบาท โดยบริษทั มีภาระผูกพันไม่เกินทุนประกันสูงสุดของกรมธรรม์
คิดเป็นจ�ำนวนรวม 27 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้มกี ารตัง้ ส�ำรองค่าเสียหายไว้แล้วจ�ำนวน 26.1 ล้านบาท ซึง่ คดีทมี่ จี �ำนวนค่าเสียหาย
สูงสุดจ�ำนวน 122.46 ล้านบาท และบริษัทมีภาระผูกพัน 1.5 ล้านบาท ยังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องคดีในศาลชั้นต้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,240,000 บาท
2. ค่าบริการอืน่
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น ได้แก่ การตรวจสอบและสอบทานรายงานการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 534,000 บาท
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้

2558
จ�านวน

2557
ร้อยละ

จ�านวน

2556
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

3,368.93

94.30

2,685.89

92.23

2,532.10

91.29

192.61

5.39

183.17

6.29

192.05

6.92

5.76

0.16

8.11

0.28

5.72

0.21

3,567.30

99.85

2,877.17

98.80

2,729.87

98.42

5.43

0.15

35.14

1.20

43.85

1.58

3,572.73

100.00

2,912.31

100.00

2,773.72

100.00

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
รวม
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้รวม

หมายเหตุ * เบี้ยประกันภัยรับ หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อแสดงตามงบการเงินรวม โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัย
ของบริษัทร่วม

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเมื่อปี 2476 โดยครอบครัวหวั่งหลี ภายใต้ชื่อ บริษัท หล่วงหลีประกันภัย จำากัด
โดยในยุคแรกของการก่อตัง้ จะเปิดรับประกันเฉพาะด้านอัคคีภยั และภัยทางทะเล ต่อมาในปี 2533 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และในปี 2535 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท บริษัทได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536
บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ได้จำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่เรียกชำาระ จำานวน 2,057,071 หุ้น เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัท
ไทยสมุทร แอสเซท จำากัด
ในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาทเป็น 310 ล้านบาท และในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2558 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกครัง้ จาก 310 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท ด้วยการออกหุน้ สามัญใหม่
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
ต่อมาเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2550 บริษทั ได้จาำ หน่ายเงินลงทุนในบริษทั ฟอลคอนประกันภัย จำากัด (มหาชน) ออกไป คงเหลือจำานวน
2,175,992 หุ้น หรือร้อยละ 36.27 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว และวันที่ 15 มกราคม 2558 บริษัทได้จำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บมจ. นวกิจประกันภัย
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ออกไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 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 บริษัทมีการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือจากการดำาเนินธุรกิจประกันภัยอันเป็น
ธุรกิจปรกติไปลงทุน โดยประเภทการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาก
หลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้นและหน่วยลงทุน
เปาหมายการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อีกทั้ง ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าวโดยการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและ
ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษทั วางแผนการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายระยะกลางสำาหรับปี 2558-2562 ทีเ่ น้นเรือ่ งการเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดให้
มีการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต การลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน และการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ า� คัญในรอบป 2558

•

ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต

•

ได้เปิดสาขาย่อยเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาย่อยระยอง และสาขาย่อยชุมพร

•

ร่วมกับบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำากัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ได้มาตรฐาน
ระดับแนวหน้าของไทย ในการนำาเสนอแพ็คเกจประกันภัยรถยนต์ผ่านระบบการขายทางโทรศัพท์ เพื่อขยายฐานลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์อีซูซุ
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กิจกรรมเพ�อสังคม

กิจกรรมเพ�อสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานที่โปร่งใส ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจการบริการ ท�าให้บริษัทต้องรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
รวมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ก�าหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อ
ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จ ตามที่ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนกลยุทธ์ของบริษัท ดังนี้

-

ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพต่อสังคมอย่างมีจริยธรรมและมีก�าไรพอสมควร
เป็นบริษทั ชัน้ น�าในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึง่ เพียบพร้อมด้วยเครือข่าย บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การบริการ และเทคโนโลยีทเี่ ป็นเลิศ
ด�าเนินการในด้านประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครองที่มีคุณค่าและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย พนักงาน
ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยทั่วไป
ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้เอาประกันภัยด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
คิดค้นและพัฒนาการประกันภัยแบบต่างๆ เสนอเป็นบริการใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของสังคมให้ได้มากที่สุด
พัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ด้านของบริษทั ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพของการบริการและประหยัด
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
คณะกรรมการบริษทั มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2558 บริษทั ได้รบั ผลการประเมินภายใต้โครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งบริษัท
ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องดังต่อไปนี้
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตน
• จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2558 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ ชัน้ 28 สาธรซิตที้ าวเวอร์
ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้เพียงพอโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เข้าร่วมประชุม
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดและ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
• สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�าหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
บมจ. นวกิจประกันภัย
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•

จัดให้มกี ารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพือ่ ให้ขนั้ ตอนในการลงทะเบียนสามารถด�ำเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ส�ำหรับวาระที่ต้องพิจารณา
อนุมตั แิ ละรับรอง นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว โดยสามารถออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ
• ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและตัง้ ค�ำถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และวาระการประชุม
ได้อย่างเต็มที่ โดยมีการบันทึกค�ำถามค�ำตอบในแต่ละวาระไว้ในรายงานการประชุม
• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น โดยระบุผลการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกเป็นคะแนนที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
• จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ส่งให้ ตลท. พร้อมกับเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 พร้อมค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการด�ำเนินการเรือ่ งดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
• ประธานกรรมการด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและไม่ได้เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญ
นอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�ำนวนหุ้นที่ถือ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
• ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
• บริษทั มีนโยบายการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในประกาศแจ้งให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ เพือ่ ป้องกันการน�ำข้อมูล
ภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
• บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ส�ำนักเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง โดย
เรื่องดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
• บริษัทมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีและรายไตรมาสต่อสาธารณชน
• คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียต่อทีป่ ระชุมก่อนพิจารณาวาระ และงดออกเสียงและหรือไม่ได้อยู่
ในห้องประชุมในวาระนั้นๆ
หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

•

ผู้ถือหุ้น

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ และมุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ ี และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส
และเชื่อถือได้

•

พนักงาน

บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญกับพนักงานและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้พนักงานทุกคนมีความเชือ่ มัน่ ในองค์กร
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ การจัดท�ำแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย ตลอดจน
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รายงานประจำ�ปี 2558

ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงาน
และมีการจัดท�ำแผนอบรมหลักสูตรต่างๆ ส�ำหรับพนักงานแต่ละระดับล่วงหน้าตลอดทั้งปี
บริษัทค�ำนึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ด้วยการให้ความรู้
และฝึกอบรมพนักงานผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในปี 2558 บริษัทไม่มีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงานแต่อย่างใด

•

ลูกค้า

บริษทั ให้ความส�ำคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพือ่ สร้างและรักษาฐานของลูกค้าให้ใช้สนิ ค้าและบริการของ
บริษัทในระยะยาว โดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งมีการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่
ลูกค้าอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ

•

คู่ค้า

บริษทั ก�ำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกคูค่ า้ ของบริษทั ด้วยความโปร่งใส โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนหรือพวกพ้อง และเปิด
โอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเรื่องของ
การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทีท่ ดั เทียมกัน และจะไม่นำ� ข้อมูลความลับทางการค้าของคูค่ า้ ไปเปิดเผยต่อบุคคลอืน่ โดยการคัดเลือกผูจ้ ำ� หน่าย
และผู้ให้บริการ บริษัทจะค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่
เอกสารยืนยันทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะให้บริการ
ราคา
ความพร้อมในการให้บริการ (ความสามารถทางเทคนิค)
ประสบการณ์ (ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์)
คุณภาพสินค้าและบริการ
แหล่งลูกค้าอ้างอิง (ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ)
การบริการหลังการขาย (นโยบายด้านการให้บริการ)

•

คู่แข่งทางการค้า

บริษทั มุง่ แข่งขันทางการค้าตามกติกาและมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

•

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถในการช�ำระหนี้ให้ดีที่สุด เพื่อด�ำรงชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้

•

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม และมี
นโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สงั คม ตลอดจนส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะสถานศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บริหารและ
พนักงานได้มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้มีการด�ำเนินกิจกรรมอย่าง
สม�่ำเสมอและต่อเนื่องจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

•

สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาพ และสันติภาพ และมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน�ำหลัก
สิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
บมจ. นวกิจประกันภัย
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•

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ มีการตรวจสอบการใช้โปรแกรมซอฟแวร์ของพนักงาน เพื่อป้องกัน
การใช้ซอฟแวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อก�ำหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับ
อื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบต่อความ
เสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกรณีที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยสาเหตุจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะ
ด�ำเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน เนือ่ งจาก
เป็นข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. คปภ. และหน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด
บริษทั มีการสือ่ สารข้อมูลผ่านช่องทางหลากหลายไปยังผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูส้ นใจทัว่ ไป เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก เช่น แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี รายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษทั การพบปะและการสัมภาษณ์ การแถลง
ข่าวต่อสือ่ มวลชนส�ำหรับเหตุการณ์สำ� คัญต่างๆ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษทั เพือ่ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง
บริษทั มีเว็บไซต์นำ� เสนอข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ซึง่ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่าง
สม�ำ่ เสมอ เช่น ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ข้อบังคับบริษทั งบการเงิน เอกสารข่าวของบริษทั โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจ�ำปีทสี่ ามารถดาวน์โหลดได้
บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เพื่อท�ำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยสามารถติดต่อ
ขอรับข้อมูลของบริษทั ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพทพ์ +66 2664 7777 ต่อ 7719, 1905 และ 1906 หรือทางอีเมล์ office_president@navakij.co.th
หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท www.navakij.co.th
โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือถูกด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูล
ที่มีสาระส�ำคัญภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่อย่างใด
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ

•

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะหลากหลายด้าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัย และอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

•

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมี
จ�ำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 2 คน ได้แก่กรรมการที่
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั มีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี นายประมนต์ สุธวี งศ์ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ นายพรพงษ์ พรประภา และนายชาน ซู ลี ซึง่ มีสดั ส่วน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต�่ำกว่า 3 คน

•
•

กรรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เมือ่ ครบก�ำหนดพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอีกได้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารไม่ใช่บคุ คลเดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบออกจากกัน เพือ่
ตรวจสอบถ่วงดุลการท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ รายละเอียดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการสามารถดูได้จาก
หัวข้อ “โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และการจัดการ”
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษทั สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ได้ไม่เกิน 5 บริษทั และ
ก�ำหนดนโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�ำนวยการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน
5 บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2558

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

•

คณะกรรมการก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 7 ครัง้ ต่อปี โดยเป็นการประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 1 ครัง้ มีการก�ำหนด
วันประชุมไว้ลว่ งหน้าทัง้ ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น ทัง้ นี้ ในเดือนทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุม บริษทั จะส่งรายงาน
ผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

•

การประชุมแต่ละครัง้ มีการก�ำหนดวาระการประชุมทีช่ ดั เจน โดยประธานกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารจะร่วมกัน
ก�ำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ้ ริหารสามารถเสนอเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้

•

เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมที่มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน

•

ในการประชุมแต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย
ประธานกรรมการจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

•

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผบู้ ริหารทีจ่ ะวางตัวสืบทอดต�ำแหน่งงาน ได้มโี อกาสพบปะหรือน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อที่จะได้ท�ำความรู้จักและชี้แนะในประเด็นที่จะพัฒนาผู้บริหารท่านนั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

•

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�ำนวยการ เลขานุการ
บริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

•

เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำรายงานการประชุมเสนอประธานกรรมการพิจารณา ก่อนเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการแล้ว จะถูกจัด
เก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ ส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและตรวจสอบได้

•

ในปี 2558 กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง 1 ครัง้ ในเรือ่ งการวางแผนกลยุทธ์และการก�ำหนดเป้าหมาย
ระยะยาวของบริษัทและความาสามารถในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีทั้งการประเมินแบบรายคณะและแบบราย
บุคคล เพื่อให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม ทบทวนผลการปฏิบัติงานและ
อุปสรรคในปีที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการในการประเมินฯ ดังนี้
(1) เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�ำและทบทวนแบบประเมินฯให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล
(2) เลขานุการบริษัทน�ำเสนอแบบประเมินฯต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผล
(3) เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินฯและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและด�ำเนินการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร ส�ำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) คุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์การประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 = ดีเยีย่ ม ร้อยละ 80-89 = ดีมาก ร้อยละ 70-79 = ดี ร้อยละ
60-69 = พอใช้ ร้อยละ 50-59 = ต้องปรับปรุง ซึง่ ผลการประเมินสรุปได้วา่ คณะกรรมการได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั โดยมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 91.69 ส�ำหรับการประเมินตนเองแบบรายคณะ และคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 92.00
ส�ำหรับการประเมินตนเองแบบรายบุคคล
การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย Board Level ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บมจ. นวกิจประกันภัย
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คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยเป็นการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะและก�ำหนดให้มกี ารประเมินฯปีละ
1 ครัง้ แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการชุดย่อย (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย (3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์การประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 =
ดีเยีย่ ม ร้อยละ 80-89 = ดีมาก ร้อยละ 70-79 = ดี ร้อยละ 60-69 = พอใช้ ร้อยละ 50-59 = ต้องปรับปรุง โดยผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 97.37 และร้อยละ 90.58
ตามล�ำดับ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่จะได้รบั คูม่ อื กรรมการ ซึง่ ได้รวบรวมข้อมูลทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนและส�ำหรับบริษทั ประกันวินาศภัย พระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั รวมทัง้ ข้อมูลทัว่ ไป
ของบริษทั เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินการด้านต่างๆ ของบริษทั เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
บริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้
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�ำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการผู้อ�ำนวยการมีการรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
ซึ่งมีการเตรียมพร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหาร และด�ำเนินการขอสัตยาบันจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ร่วม มีหน้าทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ร่วม และ
กรณีที่มีเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพือ่ เป็นมาตรการในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบของคณะ
กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
รายงานของส�ำนักตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพือ่ ควบคุมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ
และครอบคลุมกระบวนการท�ำงานทั้งหมดของบริษัท ทั้งในด้านการบริหาร การด�ำเนินงาน การบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) โดยบริษัทได้ก�ำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ก�ำหนดระเบียบอ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อมอบอ�ำนาจในการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่บริหารและจัดการระดับต่างๆ โดยก�ำหนด
ขอบเขตแห่งอ�ำนาจและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารและจัดการแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและ
ตรวจสอบ และช่วยลดความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจ และ
สอบทานระหว่างกัน รวมทั้งมีการหมุนเวียนพนักงานในต�ำแหน่งส�ำคัญตามระยะเวลาที่เหมาะสม
3. ก�ำหนดให้ธรุ กรรมทีเ่ ข้าเงือ่ นไขเป็นรายการเกีย่ วโยง ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั อนุมตั จิ าก
ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของ ก.ล.ต.
4. ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการน�ำข้อมูลไปใช้ และก�ำหนดสิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายใน ตามแนวทาง COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)

24
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6. แผนกก�ำกับการปฏิบัติงานรับผิดชอบให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
บริษัท รวมถึงให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
7. ส่งหนังสือแจ้งเตือนคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้หลีกเลีย่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย
รายงานทางการเงิน
8. ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ำรายงานส่งให้บริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการท�ำธุรกรรมและรายการที่
เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ดังนี้
8.1 จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย (1) เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก (2) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
		 ข้อมูล (3) ทบทวนข้อมูลเป็นประจ�ำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธาน
		 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบ
8.2 จัดท�ำรายงานการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ส่งให้ ก.ล.ต.
		 และส่งส�ำเนารายงานฯให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน
8.3 บริ ษั ท ก� ำ หนดเป็ น วาระเพื่ อ ทราบเกี่ ย วกั บ การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องคณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารในการประชุ ม
		 คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
9. บริษัทก�ำหนดเรื่องการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไว้ในประกาศของบริษัท เรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนให้
พนักงานลงนามในสัญญาปฏิบตั ติ ามนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพือ่ ป้องกันพนักงานน�ำข้อมูลของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตนหรือน�ำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท โดยผู้ที่ละเมิดข้อบังคับดังกล่าวจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งได้ระบุ
บทลงโทษทางวินัยไว้ในเอกสารคู่มือพนักงานอย่างชัดเจน โดยก�ำหนดโทษทางวินัยสูงสุดคือการไล่ออกโดยไม่จ่ายเงินชดเชย
10. บริษทั จัดท�ำคูม่ อื แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง และจัดให้มกี ารทดสอบแผนฉุกเฉินทีศ่ นู ย์คอมพิวเตอร์สำ� รองทีบ่ ริษทั
เช่าอยูเ่ ป็นประจ�ำทุกปี อีกทัง้ ได้จดั ท�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งและสรุปแผนธุรกิจ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขของ คปภ.
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีข้อขัดข้องที่
ไม่สามารถปฏิบัติได้บางเรื่อง ดังนี้
1. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนือ่ งจากธุรกิจประกันวินาศภัยจ�ำเป็นต้องอาศัยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและ
ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยซึง่ เป็นธุรกิจหลัก ซึง่ จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม เพือ่ น�ำพา
บริษัทให้บรรลุผลส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร โดยบริษัทมีประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่รับผิดชอบการก�ำกับดูแลนโยบายโดยรวมและบริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระร้อยละ 38.46 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมี
การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน ท�ำให้มกี ารถ่วงดุลและมีการบริหารงานทีโ่ ปร่งใส เพือ่
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ บริษัทจะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติให้มากที่สุด โดยปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท
3. คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แต่หากเพือ่ ประโยชน์
ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถพิจารณาขยายวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระ 4 คน
จากจ�ำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทจ�ำนวน 5 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ด้วยกรรมการอิสระดังกล่าว มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประกอบกับการสรรหากรรมการรายใหม่ที่มีความเป็น
อิสระและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการอยู่ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการได้น�ำเสนอความสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
4. บริษัทไม่ได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการน�ำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิด
โอกาสให้นักข่าวจากสื่อต่างๆ นักวิเคราะห์จากจากหลักทรัพย์ต่างๆ เข้ามาพบปะและสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน เหตุการณ์
ส�ำคัญ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท
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2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และตระหนักถึงความส�ำคัญและสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ สามารถ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ดังนี้
1) เสนอขายกรมธรรม์ที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม และแนะน�ำความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า
2) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้อง โดยการจัดซือ้ จัดจ้างจะด�ำเนินการโดยแผนกจัดซือ้ ภายใต้ประกาศ เรือ่ ง ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้าและบริการ
3) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานของบริษทั อย่างเป็นธรรม ทัง้ ในเรือ่ งค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน เพือ่ ให้สามารถเทียบ
เคียงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีการเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และจ่ายช�ำระหนี้ตรงเวลาอย่างสม�่ำเสมอ
5) บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
6) บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจัดให้มกี ารดูแลและตรวจสอบรายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายอย่างเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
7) บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม กรณีที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยสาเหตุจาก
ความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะด�ำเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนทุกรูปแบบ โดยมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตอย่างสม�่ำเสมอ
ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงพร้อมระบุแผนการบริหารความเสี่ยงในเบื้องต้น และแผนกบริหารความเสี่ยง
จะรับผิดชอบในการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การทุจริต ฉ้อฉล โดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม
และรวบรวมฐานะความเสีย่ งในภาพรวมให้อยูภ่ ายใต้ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ นอกจากนี้ ยังมีสำ� นักตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระเมิน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร
ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั นิ โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และบริษทั ได้ประกาศใช้นโยบายฯ พร้อมก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ าม
นโยบายฯ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดเป็นหลักการ ไว้วา่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
รวมถึงบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั ยอมรับหรือเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ บริษทั ได้
สือ่ สารนโยบายฯผ่านการอบรมและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการประกาศผ่านระบบสือ่ สารภายในบริษทั (Intranet) รวมทัง้ สือ่ สารไปยัง
บุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผ่านสัญญาทางการค้า เว็บไซต์ของบริษทั วารสารของบริษทั และรายงานประจ�ำปี เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายด้านการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายตัง้ แต่ปี 2555 และก�ำกับดูแลให้มกี ระบวนการติดตามและตรวจสอบให้บคุ ลากรในองค์กรมีการปฏิบตั ติ าม
นโยบายทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และแนวทางทีส่ ำ� นักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก�ำหนดขึน้ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้า คูค่ า้ หรือบุคคลภายนอกทีต่ ดิ ต่อกับ
บริษทั รับทราบนโยบาย โดยบริษทั ได้สอื่ สารนโยบายดังกล่าวให้กบั พนักงานของบริษทั โดยการออกประกาศและบรรจุเป็นหัวข้ออบรมทุกครัง้
ทีม่ กี ารปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสด้านพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร โดยสามารถเลือกช่องทางการแจ้งเบาะแสถึงบุคคล
ตามรายละเอียดด้านล่าง หรือส่งไปรษณีย์ไปยังเลขที่ 100/47-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

•
26

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร โทรศัพท์ 0 2664 7712
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อีเมล์ phatarawipha_w@navakij.co.th

•
•
•

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติงาน
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

รายละเอียดดังกล่าวได้เผยแพร่อยูใ่ นเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผรู้ อ้ งเรียนสามารถเลือกใช้ชอ่ งทางตามความเหมาะสม โดยข้อมูล
การร้องเรียนจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่งบริษัทจะไม่กระท�ำการอันใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการเพื่อ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมิให้ถูกกลั่นแกล้งจากผู้ถูกกล่าวหา
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
1. รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอทีจ่ ะน�ำสืบหาข้อเท็จจริง เพือ่ น�ำสืบต่อไปได้
2. ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนจะต้องเปิดเผยชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ เพือ่ ประโยชน์ในการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
3. ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจะถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยโดยระมัดระวังเฉพาะที่จ�ำเป็นเท่านั้น โดย
การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนพนักงาน จะรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้น ส่วนการแจ้งเบาะแสและ
การร้องเรียนผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน และผู้อ�ำนวยการส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และรายงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ
5. การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจะด�ำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องเรียน
6. ระยะเวลาในการด�ำเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องและความเพียงพอของเอกสารหลักฐาน
7. กรณีทกี่ ารแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน เป็นไปโดยไม่สจุ ริต ท�ำให้บริษทั หรือผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ความเสียหาย หากเป็นพนักงาน
จะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก บริษัทจะด�ำเนินคดีกับบุคคลนั้น

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กร ตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) มีนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับบริษัท โดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
2) ให้ความเท่าเทียมกัน และไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3) มีนโยบายไม่จำ� กัดสิทธิเสรีภาพในทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ตอ้ งไม่กระทบหรือน�ำความเสียหาย
มาสู่องค์กร
4) มีการก�ำหนดขัน้ ตอนการร้องทุกข์ในคูม่ อื พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานทีป่ ระสบปัญหาในเรือ่ งต่างๆได้ใช้สทิ ธิในการร้องเรียน ทัง้ นี้
รวมถึงช่องทางร้องเรียนส�ำหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย
5) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในการท�ำหน้าที่ดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เท่าเทียมกัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
1) จัดให้มีรูปแบบโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
2) พิจารณาการปรับเงินเดือนประจ�ำปีให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั อัตราค่าครองชีพ
ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก
3) จัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายก�ำหนดและด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของ
พนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เช่น จัดให้มคี า่ รักษาพยาบาล ประกันอุบตั เิ หตุและประกันสุขภาพ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ สวัสดิการเงินกู้
ยืมพนักงาน ฯลฯ
4) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง พิจารณาการเสนอปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ

บมจ. นวกิจประกันภัย
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การพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
สมรรถนะหลักที่เป็นค่านิยมองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ของพนักงาน และสามารถรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่เติบโตขึ้น
โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) จัดให้มแี ผนฝึกอบรมประจ�ำปีในหลักสูตรด้านสมรรถนะตามสายอาชีพและสมรรถนะด้านการบริหารแก่พนักงานในแต่ละระดับ
2) จัดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานและการจัดการคนเก่ง เพื่อสร้างและรักษากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีผล
การปฏิบัติงานดี โดยจัดให้มีแผนพัฒนาทักษะและความสามารถเป็นรายบุคคลผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3) จัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4) เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลีย่ นความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพือ่ ให้กระบวนการ
ท�ำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นโยบายการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในที่ท�ำงาน
1)
2)
3)
4)
5)

ส่งเสริมและธ�ำรงไว้ซึ่งสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ท�ำงาน
ป้องกันไม่ให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม หรือผิดปกติจากการท�ำงาน
ปกป้องคุ้มครองพนักงานไม่ให้ท�ำงานในสภาพที่เสี่ยงอันตราย เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
จัดให้พนักงานท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
จัดหรือปรับปรุงสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ให้ความส�ำคัญและมีนโยบายทีจ่ ะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ เป็นปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จของธุรกิจบริษทั และ
มีเจตจ�ำนงทีจ่ ะแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะสนองความต้องการของลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เน้นการให้บริการลูกค้าทีร่ วดเร็ว โดยก�ำหนด
เวลาให้บริการออกส�ำรวจและตรวจสอบความเสียหายภายใน 30 นาที และด�ำเนินการชดใช้คา่ สินไหมภายใน 15 วัน เสนอขายกรมธรรม์ทมี่ ี
คุณภาพ ให้คำ� แนะน�ำความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม รวมทัง้ จัดให้มศี นู ย์
บริการลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำด้านการประกันวินาศภัย เพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยในการแจ้งอุบตั เิ หตุได้อย่าง
รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1748 และมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าสามารถแนะน�ำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ
ตลอดจนจัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าทีไ่ ด้รบั บริการด้านสินไหมรถยนต์ เพือ่ ใช้ประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการของบริษทั
ในรอบปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระส�ำคัญอันเกิดจากการใช้บริการของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ข่าวสารประกันภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจของบริษทั เป็นการให้บริการ ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยตรง โดยบริษทั มีนโยบายในการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับรัฐในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนของบริษัท เช่น
- ให้น�ำกระดาษที่ใช้งานหน้าเดียวมาใช้ซ�้ำ
- พิมพ์เอกสารเฉพาะที่จ�ำเป็นเท่านั้น
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวัน และก่อนเลิกงาน 30 นาที
- ดับไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกจากห้องท�ำงานหรือห้องประชุม และดับไฟฟ้าช่วงเวลาพักกลางวัน
- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในบริษัทเป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน
- รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- จัดท�ำบัตรเติมน�้ำมันเฉพาะน�้ำมันแก๊สโซฮอลให้กับรถยนต์ของบริษัท
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8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน “กลุ่มนวกิจจิตอาสา” ในปี 2558
จัดขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้คนไทยมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ บนความเชือ่ ทีว่ า่ “ความรูจ้ ะท�ำให้คนไทยตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการวางแผนความเสีย่ งทุกด้าน ด้วยการมีประกันภัย”
ด้านการสนับสนุนการศึกษา
1) พนักงานกลุม่ “นวกิจจิตอาสา” เป็นผูแ้ ทนมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน มูลนิธชิ ว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเครือ่ งอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กฬี า และกระดาษทีใ่ ช้งานแล้ว เพือ่ น�ำไปท�ำสือ่ การเรียนการสอนตาม
โครงการ กระดาษหน้าที่ 3 ปี 4 ให้กบั เยาวชนผูพ้ กิ ารทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
2) สนับสนุนโครงการ “แบ่งปันสานฝันให้นอ้ ง ครัง้ ที่ 14” ณ โรงเรียนบ้านเขาหวาย อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึง่ จัดโดยบริษทั
สาธรธานี จ�ำกัด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 และบริษทั เอส ที เอ็ม เอส จ�ำกัด
3) สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม “พีเ่ พือ่ น้อง จากผองเพือ่ นชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพือ่ สังคม ครัง้ ที่ 12” ซึง่ จัดโดย “นิตยสาร
ไทยแลนด์ อินชัวรันส์” มอบเงินสมทบกองทุนโครงการอาหารกลางวันให้กบั นักเรียนในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนตะโก
ปิดทอง และโรงเรียนต�ำรวจตระเวณชายแดน อ�ำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1) จัดท�ำโครงการบริจาคโลหิต ผ่านกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี” ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย กลุม่ บริษทั พูลผล จ�ำกัด และสาธรธานีคอมเพล็กซ์ ได้รบั โลหิตบริจาคจ�ำนวนทัง้ สิน้ 138,400 ซีซี จากผูบ้ ริจาค 346 คน
2) จัดแสดงผลงาน “15 ปี บริจาคโลหิต 9,262 ยูนติ ต่อชีวติ เพือ่ นมนุษย์” ในการประชุมผูป้ ระสานงานด้านการจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต
ประจ�ำปี 2558 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
3) สนับสนุนโครงการ “Pilgreens รถตุก๊ ตุก๊ ไทยไปฝรัง่ เศส” ซึง่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
และวิทยาลัยการจัดการ Toulouse University ประเทศฝรัง่ เศส เพือ่ ส่งเสริมให้คนทัง้ โลกตระหนักถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมและกระตุน้ เตือนให้หนั มา
ใช้พลังงานทางเลือกทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ด้วยการขับรถตุก๊ ตุก๊ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์คนั แรกของโลก ออก
เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจุดหมายปลายทางเมือง Toulouse ประเทศฝรัง่ เศส ใช้เวลาในการเดินทาง 120 วัน ผ่าน 16 ประเทศ รวม
ระยะทาง กว่า 20,000 กิโลเมตร
4) ร่วมกับส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครัง้ ที่ 14” ในพืน้ ที่
อ�ำเภอสันก�ำแพง อ�ำเภอจอมทอง และอ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเครือ่ งกันหนาว อุปกรณ์กฬี า เวชภัณฑ์
และให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทัว่ ไปและบริการทันตกรรม ให้ความรูด้ า้ นสุขศึกษา และเยีย่ มบ้านผูย้ ากไร้ในชนบททีห่ า่ งไกล
5) สนับสนุนการจัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมกับ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร เพือ่ ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและสาธารณกุศล
6) บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
7) อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการสร้างบ้านผูย้ ากไร้ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ และจัดหาอุปกรณ์สำ� หรับส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมปลูกส�ำนึกจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1) แสดงความร่วมมือ “โครงการ สาทร โมเดล” เพือ่ สร้างต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการบรรเทา
ปัญหาการจราจรทีต่ ดิ ขัดบนถนนสาทร โดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรอัจฉริยะ เช่น การริเริม่ รถบัสรับส่ง มาตรการจอดแล้วจร และ
การจัดการจราจร

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ     
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอพร้อมกับการให้ความส�ำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านของแต่ละหน่วยงาน และปรับปรุงบริการด้านต่างๆ โดยเน้นบริการทีส่ ะดวกและ
รวดเร็ว และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าสูงสุด มีการออกแบบแผนประกันภัยใหม่ๆ โดยเน้นการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคและภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ จะมีทงั้ ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นรถยนต์และผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่รถยนต์
บมจ. นวกิจประกันภัย
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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
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูส่ า� หรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาผล
กระทบจากปัญหาภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม ซึง่ สร้างความเชือ่ มัน่ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ อย่างไรก็ดี
ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนแม้จะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากราคาน�้ามันและเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับต�่า รวมทั้งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อรวมทั้งปี 2558 ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก
รายได้เกษตรกรทีห่ ดตัวจากผลผลิตทีน่ อ้ ยลง เพราะปัญหาภัยแล้ง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต�า่ ส่งผลให้ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวัง
การใช้จ่าย รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ ส�าหรับปริมาณ
การส่งออกสินค้าและบริการปรับตัวลดลงร้อยละ 3.4 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ส�าคัญของไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
และการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับเงินสกุลหลักและภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของจ�านวนนักท่องเทีย่ วในเกณฑ์สงู ได้สนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 29.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4
แม้ปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการจะปรับตัวลดลงร้อยละ 0.6

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -0.9 ลดลงจากปีก่อนหน้าตามราคาน�้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลกทีล่ ดลง อันเป็นผลมาจากอุปทานน�า้ มันในตลาดโลกเพิม่ ขึน้ ตามการผลิตน�า้ มันในสหรัฐอเมริกา ในขณะทีอ่ ปุ สงค์นา�้ มันในตลาด
โลกชะลอลงตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 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) โดยได้รบั แรงส่งจากการใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง และคาดการณ์วา่ การบริโภคภาครัฐจะขยายตัว
ร้อยละ 3.7 และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 11.2 เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและการใช้จ่ายนอกงบประมาณจะเพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการลงทุนพัฒนาระบบน�้าและทางถนน ซึ่งคาดว่าโครงการส�าคัญ
อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่จะสามารถเดินหน้าลงทุนได้มากขึ้นในปี 2559
ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ภาคธุรกิจและกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของกับโครงการรัฐได้ นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศ
คูค่ า้ ทีเ่ ริม่ มีแนวโน้มขยายตัวดีขนึ้ และค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มอ่อนค่า คาดว่าจะส่งผลดีตอ่ ปริมาณค�าสัง่ ซือ้ สินค้าส่งออก ประกอบกับด้าน
การส่งออกบริการยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่า จ�านวน
นักท่องเทีย่ วทัง้ ปี 2559 จะอยูท่ ี่ 32.5 ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการจะเติบโตในอัตราเร่งขึน้ จากปีกอ่ นมาขยายตัว
ร้อยละ 2.5 ส�าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 จากภาวะตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ภาคครัวเรือนนอกภาคเกษตร ขณะที่ราคาน�้ามันที่ยังคงอยู่ในระดับต�่า และภาวะการเงินที่ผ่อนคลายจะยังเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งจากปริมาณน�้าฝนที่น้อยกว่าปกติที่ยังคง
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ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า อาจท�ำให้ปริมาณน�้ำไม่เพียงพอส�ำหรับการเพาะปลูกและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ส่งผลให้ครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมเพิม่ ความระมัดระวังการใช้จา่ ยและกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนได้ เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะกลับ
มาฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้น โดยจะขยายตัวร้อยละ 3.2 จากปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ อาทิ แนวโน้มโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ภาครัฐทีเ่ พิม่ ขึน้ แนวโน้มการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจภาพรวมและการส่งออกสินค้า รวมทัง้ ความจ�ำเป็นในการลงทุนปรับโครงสร้างการผลิต
เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะลดลง
ตามการปรับลดสมมติฐานราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลก ทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทยังจะส่งผลให้ราคาสินค้าน�ำเข้าบางประเภทอาจ
ปรับเพิ่มขึ้น ในส่วนของอัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต�่ำที่ร้อยละ 0.8 ของก�ำลังแรงงานรวม ส�ำหรับเสถียรภาพภายนอก
ประเทศคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 32.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของ GDP เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่า
จะเกินดุล 34.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามมูลค่าสินค้าน�ำเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งกว่ามูลค่าสินค้าส่งออก โดยคาดว่ามูลค่า
น�ำเข้าสินค้าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 1.3 ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2

ธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2558 เติบโตร้อยละ 1.9 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากการหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ของการผลิตในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ไม่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน โครงการก่อสร้างใหญ่หยุดชะงัก ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ การจ�ำหน่ายรถยนต์ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 15 ส่งผลให้การประกันภัยรถยนต์
ที่เคยเป็นธุรกิจหลักของการประกันภัย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.12 ในขณะที่ตลาดประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ มีการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 1.61 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า ซึง่ เป็นผลมาจากการขยายตัวของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดร้อยละ 2.74 การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่งร้อยละ 0.74 ในขณะที่การประกันอัคคีภัยขยายตัวติดลบร้อยละ 5.21
แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2559 คาดการณ์ว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้นประมาณ 216,881 ล้านบาท มีอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 3.5 สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจที่ GDP จะขยายตัวร้อยละ 3.7 ซึง่ ขยายตัวดีขนึ้ จากปีกอ่ นหน้า
เล็กน้อย โดยมีสัญญาณและปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวจากปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้า การบริโภคในครัวเรือน
และการเติบโตของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน
แม้ว่าภายใต้เศรษฐกิจที่ตกต�่ำอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า จะส่งผลให้ประชาชนซื้อประกันภัยในวงเงินความคุ้มครองที่ต�่ำลง
เช่น เปลีย่ นจากการซือ้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการซือ้ ประกันภัยประเภท 3 พลัส ทีค่ มุ้ ครองกรณีรถชนรถ ซึง่ เบีย้ ประกันภัยถูกลง
ประมาณ 3 เท่า แต่ประกันรถยนต์ยังถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดและมีการแข่งขันสูง แม้ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงาน ค่าอะไหล่ และต้นทุน
ด�ำเนินงานจะสูงขึน้ แต่ทกุ บริษทั ยังคงต้องรักษาการเติบโตของธุรกิจไว้ ส่งผลให้มกี ารแข่งขันด้านราคาอย่างหนัก ดังนัน้ คาดการณ์วา่ ใน
ปีนธี้ รุ กิจประกันวินาศภัยยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ทีร่ มุ เร้าเศรษฐกิจไทย ทัง้ ปัญหา
เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ก�ำลังซื้อของคนไทยที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น และอาจจะมีปัญหาหนักขึ้นจากภัยแล้งที่รุนแรงกว่าที่ผ่านมา ส่งผลให้
ผลผลิตด้านการเกษตรลดลง กระทบต่อรายได้เกษตรกรและก�ำลังซื้อ
นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัยยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น และต้องบริหารจัดการเรื่องขนาดของบริษัท
ประกันภัย เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
ก�ำหนดเกณฑ์กำ� กับดูแลระยะที่ 2 ให้บริษทั ต้องรักษาระดับอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีต่ อ้ งด�ำรงตามกฎหมาย หรือ RBC ซึง่ จะ
น�ำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 ปี โดยบริษัทต้องมีระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ การตั้งส�ำรองความเสี่ยงในสินทรัพย์เสี่ยงที่
สูงขึ้น รวมถึงการตั้งส�ำรองความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การตั้งส�ำรองความเสี่ยงด้านมหันตภัย การตั้งส�ำรองความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
เป็นต้น ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทุน หรือควบรวมกิจการกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับ
การแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
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นอกจากกฎเกณฑ์ของ คปภ. แล้ว ธุรกิจประกันวินาศภัยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลของสมาคมผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ที่เพิ่มความเข้มงวดด้านการก�ำกับ
การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และการก่อการร้ายข้ามชาติ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและ
รองรับการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยได้มีโอกาสขยายฐาน
ธุรกิจสูภ่ มู ภิ าคอาเซียน ซึง่ จะเป็นตลาดใหญ่และมีศกั ยภาพมากขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี้ คปภ. ได้ออกประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรือ่ งแนวปฎิบตั ิ
การขอรับความเห็นชอบการถือตราสารทุนเพือ่ การร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศของบริษทั ประกันชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจประกันภัยในลักษณะการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน และประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรื่อง
แนวปฎิบัติการขอรับความเห็นชอบจัดตั้งส�ำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นการ
เตรียมกฎเกณฑ์รองรับและส่งเสริมให้ธรุ กิจประกันภัยมีบทบาทต่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมการเชื่อมโยงและ
ขยายธุรกิจประกันภัยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558
เบี้ยประกันภัยรับตรง (ล้านบาท)
ประเภทการรับประกันภัย
2558
อัคคีภัย

2557

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

สัดส่วนผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ)

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)

316,061

341,160

9.48

-7.36

3.01

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

3,335,179

2,652,447

100.00

25.74

1.59

ภัยทางทะเลและขนส่ง

รวมทุกประเภทภัย

ที่มา: ข้อมูลจาก คปภ. ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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การบริหารและจัดการปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัท ได้แก่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย
การเปิดเสรีธรุ กิจประกันภัยส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีการเแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ จากการทีบ่ ริษทั
ประกันภัยต่างประเทศซึง่ มีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง มีเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาร่วมทุนกับบริษทั ประกันภัยของ
คนไทยมากขึน้ ท�าให้บริษทั เหล่านีม้ คี วามสามารถในการรับประกันภัยได้สงู ขึน้ ตลอดจนมีอา� นาจในการแข่งขัน ทัง้ ด้านราคา เชิงกลยุทธ์
และคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้บริษทั ประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยต้องอยูใ่ นภาวะแข่งขันอย่างรุนแรง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยการหาช่องทางการตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของลูกค้า ให้สามารถตอบรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
2. พิจารณาเรือ่ งแผนการควบรวมกิจการกับบริษทั ประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กของคนไทย เพือ่ ขยายฐานลูกค้าและ
เพิ่มขนาดเงินกองทุนให้สามารถรับเสี่ยงภัยได้มากขึ้น และบริหารค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ต้นทุนการ
ด�าเนินงานอยู่ในระดับที่ต�่าและสามารถแข่งขันได้
2. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าท�าให้อ�านาจซื้อลดลง ผู้เอาประกันภัยของ
บริษทั ซึง่ ประกอบด้วย ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิตบิ คุ คล หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจลดความคุม้ ครอง ยกเลิกความคุม้ ครอง
หรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ทั้งจากสาเหตุการลดอัตราการผลิต ลดการส่งออก หรือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย วิเคราะห์สาเหตุในการแสดงเจตจ�านงของผู้เอาประกันภัย ชี้แจงให้ทราบ และเข้าใจถึง
ผลเสียในการไม่ท�าประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน รวมทั้งเสนอให้ปรับทุนประกันภัย หรือเปลี่ยนประเภทความคุ้มครอง ตามความเหมาะ
สมของช่วงเวลาและความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
1. ความเสี่ยงจากจ�านวนและความถี่ของความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทั้งจากสภาพทาง
ภูมศิ าสตร์ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ อุบตั ภิ ยั ภัยก่อการร้าย หรือโจรกรรม ทีอ่ าจน�ามาซึง่ ความเสียหายรุนแรง ต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ
ที่บริษัทรับประกันภัยไว้
2. ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆ โดยเน้นเจาะตลาดเฉพาะภัยบาง
ประเภท ซึ่งอาจท�าให้รายได้ของบริษัทต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์นั้น เนื่องจากมีต้นทุนหรือค่าเสียหายโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เช่น
การประกันรถยนต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือก�าไรของบริษัท
3. ความเสีย่ งทางจริยธรรมหรือศีลธรรม ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกระท�าอันไม่สจุ ริตของผูเ้ อาประกันภัยทีม่ งุ่ หวังผลประโยชน์
จากการท�าประกันภัย ส่งผลให้บริษัทต้องเสี่ยงต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�านวนสูงเกินความเป็นจริง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. วิเคราะห์อัตราค่าเสียหาย และอัตราค่าเสียหายรวมกับค่าใช้จ่าย
2. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัยอย่างเข้มงวด
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3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการท�ำประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบเฉพาะรายไว้กับบริษัทประกันภัยที่มั่นคง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับไว้เอง
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั เกิดความผันผวนและได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีเกิดมหันตภัย
4. บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ให้กระจายการรับเสี่ยงภัยไปในทุกประเภทภัยด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ตลาด โดยใช้หลักวิชาการ ข้อมูลทางสถิติที่ทันสมัย และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อมุ่งเน้นเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้างผลก�ำไรและมีแนวโน้มการเติบโตดี

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงอันเกิดจากการมีเงินลงทุนและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถท�ำการซื้อขายในจ�ำนวน ราคา และเวลาที่ต้องการได้ อาจท�ำให้
บริษัทประสบกับสภาพขาดเงินสดที่จะน�ำมาช�ำระหนี้สิน และภาระผูกพันให้ได้ตามจ�ำนวนหรือตรงตามเวลา ผลเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้ง
ความเสียหายในรูปตัวเงินและความเสียหายทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปตัวเงิน เช่น ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ ความเชือ่ มัน่ ของลูกค้า คูค่ า้ ประชาชน และ
อุตสาหกรรม
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดย
1. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่ำ
การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและก�ำหนดสัดส่วนและระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการช�ำระหนี้สิน
และภาระผูกพันของบริษทั การบริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ และการเปลีย่ นแปลงมูลค่าสินทรัพย์ โดยค�ำนึง
ถึงโครงสร้างอายุคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินให้อยู่ในระดับของปริมาณและระยะเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท
2. ด�ำรงเงินกองทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมภาระหนี้สิน และให้มีสัดส่วนที่เพียงพอต่อความเสี่ยงทางธุรกิจและ
จากการด�ำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีแหล่งส�ำรองสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไว้เป็นแผนส�ำรองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและล�ำดับชัน้ การรายงานของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการบริหารสภาพคล่องอย่างชัดเจน และก�ำหนด
ให้มรี ะบบการรายงานข้อมูลทีส่ ามารถเตือนภัยให้ผบู้ ริหารทราบ หากมีกจิ กรรมใดทีฝ่ า่ ฝืนนโยบาย หรือตัวชีค้ า่ ใดมีระดับเข้าใกล้ขดี จ�ำกัด
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้โดยกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว ทันกาล และถูกต้องแม่นย�ำ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจากจ�ำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจประกันภัยมีจ�ำนวนค่อนข้างจ�ำกัด
บริษัทจึงบริหารความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมในองค์กรและให้ทุนพนักงานไปอบรมและศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว
2. ความเสีย่ งจากกระบวนการปฏิบตั งิ าน เกิดจากความไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทีอ่ าจมีการ
แบ่งแยกหน้าที่การท�ำงานไม่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการที่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ละเมิดพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ท�ำให้ผบู้ ริหารบริษทั
มีความเสี่ยงที่จะถูกโทษปรับ และบริษัทมีความเสี่ยงที่ชื่อเสียงจะเสียหาย ซึ่งบริษัทบริหารความเสี่ยงโดย
1) สนับสนุนและสร้างค่านิยมต่อการท�ำงานที่ค�ำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
2) ก�ำหนดคู่มือวิธีปฏิบัติงาน อ�ำนาจด�ำเนินการ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปรับปรุง
อย่างสม�่ำเสมอ
3) เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมต่อการบริหารความเสีย่ งในองค์กรและต่อการปฏิบตั งิ านอย่างซือ่ สัตย์ มีจริยธรรม ค�ำนึง
ถึงความถูกต้อง ความรอบคอบ
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เนื่องจากข้อมูลสถิติต่างๆ และข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัท อาจมีการสูญหาย
หรือรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกหรือคู่แข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงจากการหยุดด�ำเนิน
การอันเนือ่ งมาจากการเกิดพิบตั ภิ ยั กับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของบริษทั ท�ำให้ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการด�ำเนินธุรกิจได้ หรือ
ข้อมูลสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด
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บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จัดให้มีระบบส�ำรองข้อมูล และมาตรการ
รองรับความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินทีอ่ าจกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยได้จดั ท�ำแผนส�ำรองเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทุกหน่วยงานต้องทบทวนและทดสอบ
แผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทมีข้อก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูล โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่
1) ซอฟท์แวร์ ระบบความปลอดภัย และการรักษาข้อมูล โดยได้จัดให้มีระบบตรวจสอบระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ไฟร์วอลล์ และการติดตั้งแพทช์ของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในระบบ และจัดให้มีระบบส�ำรองข้อมูลเป็นประจ�ำ
2) ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย ซึง่ ได้จดั ให้มกี ารใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำ� รองของบริษทั เพือ่ เป็นศูนย์สำ� รองกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
3) กายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยได้จัดให้มีระบบส�ำรองไฟไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินระยะสั้น รวมทั้งระบบส�ำรองไฟจากเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าในกรณีทไี่ ฟฟ้าจากสถานีจา่ ยไฟดับเป็นระยะเวลานาน มีระบบป้องกันไฟไหม้และอุปกรณ์ดบั เพลิงทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4) ระบบบริหารบุคคล เช่น การก�ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การจ�ำกัดขนาดของเมล์ที่สามารถส่งออกนอกบริษัท และรายงานการส่ง
เมล์ออกนอกบริษัท เป็นต้น
5) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึง่ จัดให้มกี ารตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูต้ รวจสอบจากภายนอกเป็นครัง้ คราว เพือ่ การ
ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท�ำงานให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านตลาด
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน จากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ
ราคาหลักทรัพย์ จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท และกระจายการลงทุนหลายประเภทธุรกิจ
เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวมของบริษัท โดยมีการติดตามและวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในประเภทหลักทรัพย์เก็งก�ำไรที่มีความเสี่ยง
ของความผันผวนของราคาสูง โดยให้น�้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และมีผลตอบแทนที่แน่นอน ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการ
ลงทุนทีจ่ ะพิจารณาและก�ำหนดนโยบายการลงทุน ซึง่ เพิม่ เติมจากข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพือ่ ลดผลกระทบของความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จะสูญเสียเงินลงทุน และมีการพิจารณาทบทวนสัดส่วนการลงทุนอย่าง
สม�่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ราคาตราสารทุน และราคาอสังหาริมทรัพย์ ทีส่ ง่ ผลให้จำ� นวนสินทรัพย์
ไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนหนี้สินและภาระผูกพันที่ส�ำคัญของบริษัท โดยเฉพาะเงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทน เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่
ถือเป็นรายได้ และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า และระยะเวลาของสินทรัพย์ยาวนานกว่าระยะเวลาหนี้สิน ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพคล่องเงิน
กองทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย มีการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน โดยก�ำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงการลงทุน ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบียบวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการลงทุนของบริษทั ซึง่ ผ่านการพิจารณาของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการลงทุน เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและน�ำมาปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการก�ำหนดและควบคุม
สัดส่วนสินทรัพย์และหนี้สิน การก�ำหนดสัดส่วนลงทุนในหลักทรัพย์ สัดส่วนเงินสด และสินทรัพย์สภาพคล่องตามแผนการลงทุนและ
แผนการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
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ความเสี่ยงด้านเครดิต
คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ กลงไว้กบั บริษทั และมีโอกาสทีจ่ ะถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
1. ความเสีย่ งจากการลงทุน
บริษัทมีสินทรัพย์อยู่ในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ความเสี่ยงอาจ
เกิดขึ้นจากผู้ออกตราสารที่บริษัทลงทุนไว้ ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดยพิจารณาลงทุนกับผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือโดยสถาบันภายนอก
ที่มีมาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH และก�ำหนดนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade
ที่บริษัทก�ำหนดเท่านั้น พร้อมกับมีการติดตามข่าวสารการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่บริษัทลงทุน เพื่อพิจารณาแนวโน้ม
ธุรกิจของบริษทั ทีอ่ อกตราสาร และก�ำหนดให้มกี ารติดตามทบทวนวงเงินลงทุนรวมในแต่ละรายทีเ่ หมาะสมภายใต้นโยบายการลงทุนของ
บริษัท อย่างสม�่ำเสมอ
2. ความเสีย่ งจากบริษทั รับประกันภัยต่อ
หากบริษัทรับประกันภัยต่อไม่สามารถช�ำระค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทได้ตามเวลาก�ำหนดและ/หรือตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัยต่อ จะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแก่บริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ต�่ำกว่า A- ทั้งนี้ ภายหลังจากการ
ท�ำสัญญาประกันภัยต่อ จะมีการติดตามการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อเป็นประจ�ำทุกเดือน

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าสินทรัพย์กระจุกตัวในแต่ละประเภท การลงทุนในตราสารทุนทีก่ ระจุกตัว รวมถึง การกระจุกตัวในส่วน
ของผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและนอกประเทศ
1. ความเสีย่ งจากการลงทุน
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้น
ถ้าบริษัทลงทุนแบบกระจุกตัวเฉพาะในตราสารทุนหนึ่งๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี อาจส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียหายอย่างมาก เมื่อมูลค่า
ของตราสารทุนนั้นๆ ลดลง หรือบริษัทขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดยกระจายการลงทุนในการบริหารสินทรัพย์ และจ�ำกัดสัดส่วนทีจ่ ะลงทุนแยกตามประเภท
ความเสีย่ งของหลักทรัพย์ ซึง่ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งด้านการกระจุกตัว เพราะจะส่งผลกระทบในภาพรวมของบริษทั และท�ำให้
บริษัทมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ รวมถึงความเพียงพอของการด�ำรงเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท
2. ความเสีย่ งจากบริษทั รับประกันภัยต่อ การโอนความเสีย่ งไปให้บริษทั รับประกันภัยต่อเพียงบริษทั เดียวหรือเพียงกลุม่ เดียว
เกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อทั้งหมด อาจส่งผลให้ไม่ได้รับช�ำระค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�ำนวนมาก ในกรณีที่บริษัท
รับประกันภัยต่อล้มละลาย หรือไม่สามารถช�ำระหนี้ให้กับบริษัทได้
บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดและคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก�ำหนดให้จ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัยต่อบริษัทหนึ่งๆ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อทั้งหมดของบริษัท
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ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการก�ำกับการปฏิบัติงาน
หมายถึง การที่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม ละเมิด หรือละเลย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท หรือประกาศ
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลได้ระบุไว้ ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นภาระความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทุกระดับ
2. สื่อสารและท�ำความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานให้พนักงานทุกส่วนรับทราบ
3. จัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับ ให้ทันเหตุการณ์และสะดวกต่อการใช้งาน
4. พัฒนาคู่มือการท�ำงานของแต่ละหน่วยงานและระบุเรื่องส�ำคัญที่พนักงานไม่สามารถละเลยหรือละเมิดกฎที่บริษัทได้ระบุไว้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายที่ส�ำคัญ เช่น กฎหมาย ปปง.

ความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท
หมายถึง ภาระผูกพัน ความรับผิด และความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน ที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมิได้มีกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน จึงมิได้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
หมายถึง ความสูญเสียจากความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจาก สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต�่ำ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ความเสี่ยงประเภทนี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่
เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความผันผวนสูง จึงท�ำให้บริษทั
ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ซึง่ มีแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับ
ต้นทุนความเสียหาย หรือคัดเลือกภัยของลูกค้าให้รัดกุมมากขึ้น
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี(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

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) กลุม่ นางสายจิตต์ หวัง่ หลี ประกอบด้วย (1) นางสายจิตต์ หวัง่ หลี ถือหุน้ จ�านวน 584,452 หุน้ (2) นางสาว จิตตินนั ท์ หวัง่ หลี ถือหุน้ จ�านวน
218,228 หุน้ (3) นายณัฐชัย หวัง่ หลี ถือหุน้ จ�านวน 124,978 หุน้ (4) บริษทั จิตติพฒ
ั น์ จ�ากัด ถือหุน้ จ�านวน 213,816 หุน้

นโยบายการจ่ายเงินป˜นผล
ไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั ต้องไม่มผี ลประกอบการขาดทุนสะสม และเป็น
ไปตามมติที่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
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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�าหนดค่าตอบแทนสรรหาและธรรมาภิบาล

รายงานประจําป 2558

6. นายพรพงษ์			

พรประภา		

กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

7. นายชาน				

ซู ลี		

กรรมการอิสระ

8. นายนิพล				

ตั้งจีรวงษ์		

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายท�ำนุ				

หวั่งหลี		

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10. นายวุฒิชัย				

หวั่งหลี		

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

11. นางสาวจิตตินันท์		

หวั่งหลี		

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

12. นายเขต				

หวั่งหลี		

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

13. นางสาวจารุวรรณ		 จับจ�ำรูญ		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หมายเหตุ:
* นางสาวจารุวรรณ จับจ�ำรูญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด�ำเนินการให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการด�ำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการได้มาและการจ�ำหน่ายไปของสินทรัพย์ และการด�ำเนินการใดๆ ตามทีก่ ฎหมายและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลก�ำหนด เช่น คปภ. ก.ล.ต. ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีสาระส�ำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน
อ�ำนาจของฝ่ายบริหาร
7. จัดให้มีระบบการด�ำเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานข้างต้น เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและมีความโปร่งใส
8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการและจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิผล
9. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใด
ให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี
11. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจ�ำปีให้แก่พนักงาน
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และอยูใ่ นต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ โดยในเดือน
บมจ. นวกิจประกันภัย
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พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมดังรายชือ่ ด้านล่าง กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ
1. ศาสตราจารย์หริ ญ
ั 		

รดีศรี		

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายประมนต์			

สุธวี งศ์		

กรรมการตรวจสอบ

3. นายเกียรติ				 ศรีจอมขวัญ
กรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 1 เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูด้ า้ นบัญชีและการเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั
				 ทัง้ นี้ นายพิสษิ ฐ์ โพธิเสถียร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ เชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ ตลท.
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. สอบทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้
8. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1		 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
8.2		 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
8.3		 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่
			 เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8.4		 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8.5		 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6		 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7		 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
8.8		 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
			 คณะกรรมการบริษทั
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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10.1 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท. กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
			 หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึง่ ต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท. และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อ
คปภ. โดยไม่ชกั ช้า
11. ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ได้
กระท�ำความผิดตามทีก่ ฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติการณ์ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทราบและเพือ่
ด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้ งต้นให้แก่สำ� นักงานและผูส้ อบบัญชี
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์อนั ควรสงสัยทีต่ อ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธกี ารเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับพฤติการณ์นนั้ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี
2) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานและสมาชิกอย่างน้อยจ�ำนวน 2 ใน 3 จะต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ ชุดเดิม
ดังรายชือ่ ด้านล่าง กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ
1. นายประมนต์		 สุธวี งศ์		

ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ

2. นายเกียรติ			 ศรีจอมขวัญ

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ

3. นายพรพงษ์			 พรประภา

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาฯ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน
1. เสนอโครงสร้างและวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่
ขออนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาทบทวนอ�ำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือค�ำสัง่ ของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบด้านการสรรหา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
เมือ่ ครบวาระหรือมีตำ� แหน่งว่างลง เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี
3. ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้
4. พิจารณาทบทวนอ�ำนาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสรรหาเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ หรือค�ำสัง่ ของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ

บมจ. นวกิจประกันภัย
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล
1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทั และทุก
คนในองค์กรเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
3. พิจารณาแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี
3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั โดยจ�ำนวนสมาชิกต้องไม่นอ้ ยกว่า 5 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งชุดเดิมดังรายชือ่ ด้านล่าง กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไปอีก 1 วาระ
1. นายนิพล			 ตัง้ จีรวงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายปิตพิ งศ์			 พิศาลบุตร

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นางสาวอนุกลู 		 ฐิตกิ ลุ รัตน์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นางนลินา			 โพธารามิก

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นายอนรรฆ			 หวัง่ หลี		

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้และระดับความเสีย่ งสูงสุดทีย่ อมรับ และน�ำเสนอนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
2. ก�ำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ และด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ องค์กรมีการจัดการ
ความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. น�ำเสนอความเสีย่ งในภาพรวมของบริษทั รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพือ่ การจัดการความเสีย่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ
ให้กบั คณะกรรมการบริษทั
5. ให้คำ� แนะน�ำกับฝ่ายต่างๆ ทีเ่ ป็นหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบการ
บริหารความเสีย่ ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี
4) คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และ
ผูบ้ ริหารอืน่ ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั วาระการด�ำรงต�ำแหน่งจะสิน้ สุดตามสถานภาพต�ำแหน่งของผูบ้ ริหาร
1. นายปิตพิ งศ์			 พิศาลบุตร

ประธานคณะกรรมการลงทุน

2. นายนิพล			 ตัง้ จีรวงษ์

กรรมการลงทุน

3. นายอนรรฆ			 หวัง่ หลี		

กรรมการลงทุน

โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2558

ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการลงทุน
1. จัดท�ำกรอบนโยบายการลงทุนเพือ่ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั และนโยบายบริหารความเสีย่ ง
โดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของ คปภ. และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
3. พิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหารความเสีย่ งด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดท�ำระเบียบวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการลงทุนของบริษทั
5. ก�ำกับดูแลการลงทุนของบริษทั ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธปี ฎิบตั เิ กีย่ วกับการลงทุนและ
นโยบายบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
6. สอบทานและปรับเปลีย่ นกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงและน�ำเสนอ
กรอบนโยบายการลงทุนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมตั กิ ารให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารขายทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์
การประชุมคณะกรรมการลงทุน ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี
5) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย สมาชิกทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั วาระการด�ำรงต�ำแหน่งจะสิน้ สุดตามสถานภาพ
ต�ำแหน่งของผูบ้ ริหาร
1. นายปิตพิ งศ์			 พิศาลบุตร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางสาวอนุกลู 		 ฐิตกิ ลุ รัตน์

กรรมการบริหาร

3. นางนลินา			 โพธารามิก

กรรมการบริหาร

โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการของบริษทั และบริษทั ย่อยให้ดำ� เนินไปตามนโยบายและแผนงาน
หลักทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รับผิดชอบในการจัดท�ำนโยบาย งบประมาณ แนวทาง และแผนงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราช
บัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนดหรือประกาศทีอ่ อกตามกฎหมาย
ดังกล่าว อาทิ ข้อก�ำหนด ตลท. ประกาศของ ก.ล.ต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป ให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินทีแ่ สดง
ถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นจริงอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และก�ำหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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อ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
1. มีอำ� นาจในการจัดการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. มีอำ� นาจในการกระจายอ�ำนาจในการบริหารให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบงานบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยในระดับถัดลงไป
3. มีอ�ำนาจในการจัดการและด�ำเนินการต่างๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน การลงทุนและการจัดการ
ธุรกิจโดยปกติ
4. มีอำ� นาจในการจัดซือ้ จัดจ้าง จ�ำหน่ายจ่ายโอน และอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ย ภายในวงเงิน 50 ล้านบาท
5. มีอำ� นาจอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยทีเ่ กินงบประมาณได้ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเงินงบประมาณ
6. การที่คณะกรรมการบริษัทมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือการที่คณะกรรมการบริหารมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ และ/หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ตามความเหมาะสมให้ดำ� เนินการแทนบริษทั หรือบริษทั ย่อย การมอบอ�ำนาจในแต่ละล�ำดับไม่รวมถึง
อ�ำนาจในการอนุมตั ริ ายการทีผ่ รู้ บั มอบอ�ำนาจหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอาจมีสว่ น ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่
ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ก�ำหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้

3. ผู้บริหาร

ประกอบด้วย

1. นายปิตพิ งศ์				 พิศาลบุตร		

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ

2. นางสาวอนุกลู 			 ฐิตกิ ลุ รัตน์		

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ - การเงิน

3. นางนลินา				 โพธารามิก		

รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ - รับประกัน/สนับสนุนสาขา

4. นายอดุล				 พัฒนะภูม		
ิ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ - ปฏิบตั งิ าน/ บริหารการตลาด

5. นายอนรรฆ				 หวัง่ หลี		

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ - บริหารสินทรัพย์

6. นายอนิญช์				 หวัง่ หลี		

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ - สินไหมทดแทน

7. นางสาววรกานต์ศรี		 ด่านผดุงทรัพย์		

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ - ระบบข้อมูล

หมายเหตุ:
* นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์ ลาออกจากการเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2559
อ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริหาร
1. ก�ำกับดูแลและให้ค�ำปรึกษาแก่กรรมการผู้อ�ำนวยการและฝ่ายบริหาร ให้บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายรวมตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ โดยให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและ/หรือก�ำกับ ให้เกิดการประสานความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน
3. ประสานความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการกับคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ให้ค�ำแนะน�ำ ทบทวนโครงการ ก�ำกับแนวทางบริหารและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการด�ำเนินการธุรกิจปรกติของบริษัทแก่
ฝ่ายบริหารจัดการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ดูแลสนับสนุนให้มีความเพียงพอของแผนกลยุทธ์ งบประมาณประจ�ำปี และแผนงานการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแนว
นโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการท�ำงานที่ดี โดยค�ำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ร่วมงาน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน
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7. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
8. พิจารณาและประเมินผลงานของผูบ้ ริหารในระดับรองลงมาร่วมกับกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
อ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
1. จัดท�ำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั เสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา และด�ำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
2. รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนและรายไตรมาสของบริษทั เทียบกับแผนงานและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
3. อนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีทเี่ กิน 1 ล้านบาทต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
4. เรือ่ งอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

4. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
ซึ่งปัจจุบันนางสาวจารุวรรณ จับจ�ำรูญ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีส�ำนักเลขานุการบริษัทสนับสนุนการท�ำงานที่เกี่ยวข้องให้
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
2. บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
3. ดูแลให้บริษทั และคณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ ตลท.ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อก�ำหนด ของ ก.ล.ต.
4. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
				 อย่างถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ
5. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั

5. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ รรหากรรมการทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ ลาออก หรือ
ทดแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงด้วยเหตุอนื่ ดังนี้
1) การสรรหากรรมการอิสระ
บริษทั ก�ำหนดค�ำนิยามของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือเป็นผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ�ำนวน
ใดจะต�่ำกว่า เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การผ่อนผันข้อห้ามความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ โดยก�ำหนดขนาดมูลค่า
รายการระดับที่มีนัยให้ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) ของบริษัท และ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นต้องเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่
บริษัทพึงจะกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เอื้อประโยชน์แก่กรรมการอิสระจนกระทบกับการแสดงความเห็นที่
เป็นอิสระ โดยได้ก�ำหนดขั้นตอนการก�ำกับดูแล ดังนี้
- ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบและรายงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระที่มีขนาดรายการเกินร้อยละ 3 ของ NTA ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระ
- ให้มกี ารแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระในวาระเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อ�ำนวยการขึ้นไป และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับ
การแต่งตั้งกรรมการ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยมีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เป็นรายบุคคล และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องงดออก
เสียงในวาระนี้
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คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
1. มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด (เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ มีความตัง้ ใจและมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทศิ เวลาให้บริษทั ทีต่ นเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบของตน

6. การถือหลักทรัพย์ NKI ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ
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. นายทำ�นุ หวั่งหลี
10.นายวุฒิชัย หวั่งหลี
11.นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
12. นายเขต หวั่งหลี
13. นางสาวจารุวรรณ จับจำ�รูญ
14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
15. นางนลินา โพธารามิก
16 นายอดุล พัฒนะภูมิ
17. นายอนรรฆ หวั่งหลี
18 นายอนิญช์ หวั่งหลี
19. นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ณ 30 ธ.ค. 2557

ณ 30 ธ.ค. 2558

ของตนเอง คู่สมรส/บุตร ของตนเอง คู่สมรส/บุตร
3,240,560 1,120,000 3,116,819 1,085,000
126,555
118,726
165,332
160,166
38,211
37,017
258
250
315,856
305,986
52,916
64,130
51,263
62,126
392,860
15,450
380,584
14,968
557,869
12,906
540,436
12,503
218,228
211,409
68,532
62,516
-

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี
ของตนเอง คู่สมรส/บุตร
123,741
35,000
7,829
5,166
1,194
-

8

9,870
1,653
12,276
17,433
6,016

2,004
482
403
-

6,819

-

-

-

-

-

-

-

-

45,782

-

40,477

-

5,305

-

76,917

-

70,639

-

6,278

-

-

-

-

-

-

-

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

บมจ. นวกิจประกันภัย
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7. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2558

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. นายทำ�นุ หวั่งหลี
10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี
11. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
12. นายเขต หวั่งหลี
13. น.ส.จารุวรรณ จับจำ�รูญ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั /
ตรวจสอบ กำ�หนดค่า
บริหาร
ตอบแทน-สรรหา ความเสี่ยง
คณะกรรมการ
และธรรมาภิบาล
บริษทั ทีไ่ ม่เป็น
ผูบ้ ริหาร
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
4/6
6/6
5/6
5/6
4/6
5/6
5/6

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
-

11/11
11/11
11/11
-

คณะกรรมการ
ลงทุน

2/2
2/2
1/2
-

4/5
5/5
-

4/4
1/4
-

-

5/5
5/5
4/5

4/4

คณะกรรมการ
บริหาร

43/48
-

ผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
15. นางนลินา โพธารามิก
16. นายอนรรฆ หวั่งหลี

-

-

-

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการบริษัทประชุมทั้งปี 6 ครั้ง กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 3, 4, 5, 6 และ 7
2. คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมทั้งปี 1 ครั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 คนได้แก่ ล�ำดับที่ 1 และ 3-12
3. คณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 3, 4 และ 5 ประชุมทั้งปี 11 ครั้ง
4. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 4, 5 และ 6 ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ล�ำดับที่ 2, 8 และ 14-16 ประชุมทั้งปี 5 ครั้ง
6. คณะกรรมการลงทุน ได้แก่ ล�ำดับที่ 2, 8 และ 16 (ล�ำดับที่ 1 เป็นที่ปรึกษา) ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง
7. คณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ล�ำดับที่ 2, 14 และ 15 (ล�ำดับที่ 1 เป็นที่ปรึกษา) ประชุมทั้งปี 48 ครั้ง

48

รายงานประจำ�ปี 2558

47/48
42/48
-

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี 2558
1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามล�ำดับ
ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งน�ำเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นองค์ประกอบใน
การพิจารณาด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
เบีย้ ประชุม: จ่ายให้กรรมการต่อครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รบั จ�ำนวน 30,000 บาท และกรรมการอืน่ คนละ 20,000 บาท
บ�ำเหน็จ: จ่ายส�ำหรับกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับ
ในอัตรา 2.0 เท่าของจ�ำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายให้กรรมการต่อครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ: จ่ายให้ประธานจ�ำนวน 30,000 บาท และกรรมการคนละ 20,000 บาท
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน: จ่ายให้
ประธานจ�ำนวน 20,000 บาท และกรรมการคนละ 10,000 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
ค่าเบี้ยประชุมปี 2558 และบ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 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. นายทำ�นุ หวั่งหลี
10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี

คณะกรรมการ
บริษทั /
คณะกรรมการ
บริษทั ทีไ่ ม่เป็น
ผูบ้ ริหาร
180,000
120,000
120,000
120,000
120,000
100,000
80,000
120,000
100,000
100,000

หน่วย : บาท
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บำ�เหน็จ
รวม
ตรวจสอบ กำ�หนดค่า บริหาร
ลงทุน
กรรมการ
6
ตอบแทน
ความเสีย่ ง
-สรรหาและ
ธรรมาภิบาล

30,000
20,000 330,000
20,000 220,000
20,000 220,000
20,000
20,000
20,000
20,000
0
-

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
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ค่าเบี้ยประชุมปี 2558 และบ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2557
ที่ได้รับในปี 2558 สรุปเป็นรายบุคคลได้ดังนี้ (ต่อ)

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษทั /
คณะกรรมการ
บริษทั ทีไ่ ม่เป็น
ผูบ้ ริหาร

หน่วย : บาท
รวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บำ�เหน็จ
ลงทุน
กรรมการ
ตรวจสอบ กำ�หนดค่า บริหาร
6
ความเสีย่ ง
ตอบแทน
-สรรหาและ
ธรรมาภิบาล

0
80,000
11. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
0
100,000
12. นายเขต หวั่งหลี
13. นางสาวจารุวรรณ จับจำ�รูญ 100,000
14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
15. นางนลินา โพธารามิก
16. นายอนรรฆ หวั่งหลี
1,440,000 170,000 770,000
รวม

70,000

20,000
20,000
10,000
160,000

10,000

367,857.14 447,857.14
367,857.14 467,857.14
- 100,000.00
- 20,000.00
- 20,000.00
- 10,000.00
5,150,000 7,770,000

หมายเหตุ:
1. ประธานกรรมการบริ ษั ท ค่ า ตอบแทนรวมยั ง ไม่ ไ ด้ ร วมค่ า ตอบแทนต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ ง ได้ รั บ ในรู ป ของ
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งปีจ�ำนวน 9,341,800 บาท
2. ประธานคณะกรรมการลงทุน
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
5. ประธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ค่ า ตอบแทนรวมยั ง ไม่ ไ ด้ ร วมค่ า ตอบแทนต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาประธานกรรมการ ซึ่ ง
ได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งปีจ�ำนวน 6,512,000 บาท
6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการก�ำหนดอย่างเหมาะสมตาม
โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�ำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนและการปรับ
ค่าจ้างประจ�ำปีของผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 7 คน ในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,559,767 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่าย
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารจ�ำนวน 7 คน เป็นเงินรวม 768,330 บาท

9. รายการระหว่างกัน
1) ลักษณะของรายการระหว่างกัน
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการถือหุ้น การมีกรรมการร่วมกัน หรือรายการ
ธุรกิจตามเงื่อนไขทางการค้าซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยได้เปิดเผยรายการสรุปอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 7 รายการดังกล่าวช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทและเป็นประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงภัย ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
2) ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั หิ ลักการในการท�ำรายการระหว่างกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั โดยมอบอ�ำนาจให้ฝา่ ย
บริหารและหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบอ�ำนาจจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้มีอ�ำนาจในการตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกรรมปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น รายการด้านการประกันภัย หรือด้านการลงทุน โดยบริษัทก�ำหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายทุกคนต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลใช้ส�ำหรับตรวจสอบ
การท�ำรายการระหว่างกัน ส�ำหรับรายการอืน่ ทีต่ อ้ งขออนุมตั ติ ามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนของกฎหมาย ฝ่ายบริหารจะน�ำเรือ่ งดังกล่าวเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามล�ำดับ และดูแลให้มีการเปิดเผยรายการให้
ครบถ้วน โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการแต่อย่างใด
3) นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ตามนโยบายของหน่วยราชการที่ต้องการให้บริษัทประกันภัยท�ำประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อ
ของไทย และสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยรวมตัวกันท�ำประกันภัยต่อและรับประกันภัยช่วงต่อ-คืนกับบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด
(มหาชน) นอกจากส่วนหนึ่งเป็นการท�ำตามข้อตกลงกันระหว่างบริษัทประกันภัยที่จะท�ำประกันภัยต่อกับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในการเก็บสถิติและข้อมูลของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ท�ำให้แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันยัง
คงมีอยู่ในอนาคต
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ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
นายสุจินต์ หวั่งหลี
79 ปี
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
ต�าแหน่ง

2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน
2521-2559
2512-2556
บริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน
2550-2557
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2548-2554
2534-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน
2525-ปัจจุบัน
2511-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
กรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวติ
กรรมการอิสระ บมจ. วโรปกรณ์
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
กรรมการอิสระ
บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
ที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
ประธานกรรมการ
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
กรรมการ บจ. อาควา อินฟินิท
ประธานกรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ
กรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา
กรรมการ บมจ. โรงแรมราชด�าริ
ประธานกรรมการ บจ. เลค รัชดา
ประธานกรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
กรรมการ บจ. นุชพล
กรรมการ บจ. เดอะ เพ็ท
ประธานกรรมการ บจ. สาธรธานี
กรรมการ บจ. หวั่งหลี

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
51 ปี
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการลงทุน/
ประธานคณะกรรมการบริหาร/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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
อายุ
ต�าแหน่ง
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ปี 2546

Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2557-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการลงทุน/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร/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-

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร (ต่อ)
บริษัทอื่น
2550-ปัจจุบัน
2540-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ธนพิศาล
กรรมการ บจ. ประไพและบุตร
กรรมการ บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
กรรมการ บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)

2530-ปัจจุบัน

องค์กรอื่น
2553-ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ธ�ำรงทรัพย์
กรรมการ บจ. ธนนนทรี
กรรมการ บจ. ดนรัตน์
กรรมการ บจ. บ้านอโยธยา
กรรมการ บจ. อาควา โฟลว์
กรรมการ บจ. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
86 ปี
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 สิงหาคม 2542
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
25 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
-ไม่มีการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2552
Successful Formulation &
Execution of Strategy
ปี 2543
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2542-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. นวกิจประกันภัย
อายุ
ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2544-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2548-2555
บริษัทอื่น
2542-ปัจจุบัน
องค์กรอื่น
2552-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยคม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ดุสิตธานี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีซี่บาย
กรรมการ บจ. เอื้อรดี
ประธานกิตติมศักดิ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์
76 ปี
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ปี 2556
Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนRole of the Compensation Committee
ปี 2552
สรรหาและธรรมาภิบาล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537
ปี 2546
Director Accreditation Program
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
23 เมษายน 2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
ปี 2544
Role of the Chairman Program
University of Kansas
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
165,332 หุ้น หรือร้อยละ 0.52
อายุ
ต�ำแหน่ง

บมจ. นวกิจประกันภัย
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นายประมนต์ สุธีวงศ์ (ต่อ)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2555-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
บมจ. นวกิจประกันภัย
2537-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. นวกิจประกันภัย
2553-2555
ประธานคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554-ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย

2552-ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2542-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
องค์กรอื่น
2552-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
ประธานกรรมการ
บจ. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน
ที่ปรึกษา อนุกรรมการสรรหาบริษัทจด
ทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
78 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
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
อายุ
ต�ำแหน่ง
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รายงานประจำ�ปี 2558

ปี 2547

Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2546
Finance for Non-Finance Director/
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2545
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2555-ปัจจุบัน
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ
ธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจประกันภัย
2542-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. นวกิจประกันภัย
2553-2555
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553
ประธานกรรมการสรรหา
บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีบริษัทอื่น
2546-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. อลีนกิจสยาม
2545-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. โตโยต้าเพชรบูรณ์
ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า
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

นายพรพงษ์ พรประภา
65 ปี
2539-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
2539-ปัจจุบนั
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2550
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
24 เมษายน 2557
2538-ปัจจุบนั
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
California State University
2538-ปัจจุบนั
ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
258 หุ้น หรือร้อยละ 0.0008
2537-ปัจจุบนั
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มีประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2536-ปัจจุบนั
2555-ปัจจุบัน
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหา
และธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจประกันภัย 2533-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย 2529-ปัจจุบนั
2553-2555
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. นวกิจประกันภัย
2527-ปัจจุบนั
2550-2553
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. นวกิจประกันภัย
2525-ปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี2525-ปัจจุบนั
บริษัทอื่น
2525-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. สยามคันทรีคลับ
2523-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล
2512-ปัจจุบนั
พร็อพเพอร์ตี้
2548-ปัจจุบัน
รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ 		
บจ. สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก
2542-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แหลมฉบัง 			
อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล
2539-ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. เอ็กเซดดี้ ฟริคชัน่ แมททีเรียล
อายุ
ต�ำแหน่ง

ประธานกิตติมศักดิ/์ กรรมการ
บจ. เควายบี (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ/กรรมการ 		
บจ. สยามชิตะ		
ประธานกรรมการ/กรรมการ 		
บจ. ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี
ประธานกรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์
บจ. สยามคาลโซนิค
ประธานกิตติมศักดิ/์ กรรมการ 		
บจ. เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย)
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส/
กรรมการ บจ. สยามกลการ
กรรมการ บจ. ภูภริ มย์
ประธานกรรมการ/กรรมการ
บจ. สยามอะไหล่
ประธานกรรมการ/กรรมการ
บจ. สยามริคเก้นอินดัสเตรีย้ ล
กรรมการ บจ. สมบัตถิ าวร
กรรมการ บจ. สยามไฟว
กรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา
กรรมการ บจ. ยูนเิ วอร์แซลมายนิง่
ประธานกรรมการ/กรรมการ
บจ. สยามอินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอร์เรชัน่
กรรมการ บจ. ทุนถาวร
กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย
กรรมการ บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์
กรรมการ บจ. สยามค้าอะไหล่
กรรมการ บจ. สยามยูเนีย่ นคอนเทนเนอร์

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

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2546-ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553
กรรมการสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีบริษัทอื่น
2555-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ Alpharia Pte. Ltd.
2547-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
TGL Development Pte. Ltd.
2538-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. หวั่งหลี
กรรมการผูจ้ ดั การ Tan Guan Lee Co., Ltd.
2536-ปัจจุบัน
2549-2553
กรรมการ Splott Pte. Ltd.

บมจ. นวกิจประกันภัย
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นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
64 ปี
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
Director Certification Refresher Program
ปี 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2545
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อายุ
ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 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
-ไม่มีบริษัทอื่น
2549-2557
ที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

นายท�ำนุ หวั่งหลี
78 ปี
กรรมการ
29 เมษายน 2535
25 เมษายน 2556
อนุปริญญา E.M.I. Electronic College,
London ประเทศอังกฤษ
สัดส่วนการถือหุ้น
408,310 หุ้น หรือร้อยละ 1.28
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2549
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2535-ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีบริษัทอื่น
ประธานกรรมการ บจ. ธนาทิพย์
กรรมการ บจ. พลาพัชร
กรรมการ บจ. หวั่งหลี

นายวุฒิชัย หวั่งหลี
74 ปี
กรรมการ
29 เมษายน 2535
23 เมษายน 2558
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
570,775 หุ้น หรือร้อยละ 1.78
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2554
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2535-ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2553
กรรมการสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีบริษัทอื่น
2551-ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เจ้าพระยารีสอร์ท
2531-ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ บจ. ชัยทิพย์
2512-ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ บจ. หวัง่ หลี
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
บจ. บ้านสาธรเหนือ
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
บจ. หวั่งหลีพัฒนา

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
43 ปี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
บริษัทอื่น
29 เมษายน 2546
2557-ปัจจุบัน
23 เมษายน 2558
2557-ปัจจุบัน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
2554-ปัจจุบัน
Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 2553-ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
218,228 หุ้น หรือร้อยละ 0.68
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
2552-ปัจจุบัน
ปี 2550
Director Accreditation Program
2549-ปัจจุบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548-ปัจจุบัน
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2546-ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด

-ไม่มีกรรมการ บจ. พิพัฒนสิน
กรรมการ บจ. พูลพิพิฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ บจ. รังสิตพลาซ่า
กรรมการ บจ. ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์เซอร์วสิ เซส
กรรมการ บจ. จิตติพัฒน์
กรรมการ บจ. ธนนนทรี
กรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
กรรมการ บจ. รังสิตไอ.ที.
กรรมการ บจ. สมฤดี

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

-ไม่มีกรรมการ บจ. ปฐวีวัฒนา
กรรมการ บจ. พูลพิพัฒน์
กรรมการ บจ. พูลวณิชย์
กรรมการ บจ. พจนกิจ
กรรมการ บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
กรรมการ บจ. พิพัฒนสิน
กรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
กรรมการ บจ. ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์เซอร์วสิ เซส
ผู้จัดการ บจ. บ้านสวนหมาก

นางสาวจารุวรรณ จับจ�ำรูญ
45 ปี
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2558
2557-ปัจจุบัน
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
-ไม่มีการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
2557-ปัจจุบัน
ปี 2554
Company Secretary Program
2552-2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2558-ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทอื่น
อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
บมจ. นวกิจประกันภัย
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท
บมจ. นวกิจประกันภัย
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักก�ำกับการปฎิบัติงาน
บมจ. นวกิจประกันภัย
เลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายธุรการ
บมจ. นวกิจประกันภัย
-ไม่มี-ไม่มี-

บมจ. นวกิจประกันภัย
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ผู้บริหาร ตามค�านิยาม ก.ล.ต
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
อายุ
ต�าแหน่ง
วันที่เริ่มงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทา� งานบริษทั จดทะเบียนอืน่
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น

53 ปี
รองกรรมการผู้อ�านวยการ-การเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ปี 2545
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ไม่มีกรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
-ไม่มี-ไม่มี-

นางนลินา โพธารามิก
อายุ
ต�าแหน่ง
วันที่เริ่มงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี
2557-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
ประสบการณ์ท�างานบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประสบการณ์ท�างานบริษัทอื่น

45 ปี
รองกรรมการผูอ้ า� นวยการ-รับประกัน/สนับสนุนสาขา
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ปี 2552
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ไม่มีกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
-ไม่มี-ไม่มี-

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

นายอนรรฆ หวั่งหลี
อายุ			
ต�ำแหน่ง			
			
วันที่เริ่มงาน			
วุฒิการศึกษาสูงสุด			
			
สัดส่วนการถือหุ้น			
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
2558-ปัจจุบัน			
2557-ปัจจุบัน			
ประสบการณ์ท�ำงานบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประสบการณ์ท�ำงานบริษัทอื่น
2558-ปัจจุบัน			
2554-ปัจจุบัน			
2551-2553			

39 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-บริหารสินทรัพย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน
ปี 2557
M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
45,782 หุ้น หรือร้อยละ 0.14
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย
กรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย
-ไม่มีกรรมการ บจ. นวสากล
กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บจ. มาโค เทคโนโลยี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ำกัด

นายอนิญช์ หวั่งหลี
อายุ			
ต�ำแหน่ง			
วันที่เริ่มงาน			
วุฒิการศึกษาสูงสุด			
สัดส่วนการถือหุ้น			
ประสบการณ์ท�ำงานบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558-ปัจจุบัน			
ประสบการณ์ท�ำงานบริษัทอื่น
2557-ปัจจุบัน			
2557-ปัจจุบัน			
2556-ปัจจุบัน			

37 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-สินไหมทดแทน
ปี 2552
M.B.A. Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา
76,917 หุ้น หรือร้อยละ 0.24
กรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
กรรมการ บจ. พูลวณิชย์
กรรมการ บจ. เอสแอนด์ยู
กรรมการ บจ. สหพิทักษ์สิน

นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์
อายุ		
ต�ำแหน่ง		
วันที่เริ่มงาน		
วุฒิการศึกษาสูงสุด		
สัดส่วนการถือหุ้น		
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปี
มิถุนายน 2558-มกราคม 2559			
ประสบการณ์ท�ำงานบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประสบการณ์ท�ำงานบริษัทอื่น
2553-2558			

43 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ-ระบบข้อมูล
ปี 2558
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ไม่มีผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย
-ไม่มีรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
บมจ. นวกิจประกันภัย
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รายงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการ”)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ จ�านวน 3 คน ได้แก่ นายประมนต์ สุธวี งศ์ นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ และนายพรพงษ์ พรประภา มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 กรรมการทัง้ 3 คนจะสิน้ สุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง ซึง่ จะต้องเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการทดแทน หรือเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไป
ในปี 2558 คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประชุม 2 ครัง้ โดยนายประมนต์ สุธวี งศ์
และนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 2 ครัง้ และนายพรพงษ์ พรประภา เข้า
ร่วมประชุม 1 ครัง้ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งส�าคัญในด้านต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยสรุปได้ดงั นี้

ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2558 เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
2558 โดยจ่าย (1) บ�าเหน็จกรรมการจ�านวนร้อยละ 5 ของเงินปันผล และ (2) เบี้ยประชุมส�าหรับกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา
โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. พิจารณาเสนอปรับค่าตอบแทนประจ�าปี 2558 ของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ และที่ปรึกษาคณะ
กรรมการบริหาร ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ด้านการสรรหากรรมการ

1. พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก 1 วาระ
เนื่องจากไม่มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นอย่างอื่น
2. พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกในปี 2557
3. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ งและกรรมการลงทุนให้สอดคล้องกับกฎบัตรทีป่ รับแก้ไขตามข้อก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากับดูแล

ด้านธรรมาภิบาล
1. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปิดเผยข้อมูลตามข้อเท็จจริง
2. พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน โดยบริษทั ได้รบั การรับรองฐานะ
สมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

(นายประมนต์ สุธีวงศ์)
ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน คือ
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประมนต์
สุธวี งศ์ และนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและการบริหารองค์กร

ดังนี้

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 11 ครัง้ โดยมีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธาน
เข้าร่วมประชุม 11
ครั้ง
2. นายประมนต์
สุธีวงศ์
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 11
ครั้ง
3. นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 11
ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ก�ากับดูแลตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบและตามหลักบรรษัทภิบาล โดยขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรจสอบรายงานการเงินประจ�าปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีมาร่วม
ประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดท�างบแสดงฐานะการเงินตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรายงาน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ข้อสังเกตต่างๆ ของผู้สอบบัญชีในการประชุมทุกครั้งจะได้รับการพิจารณาและน�ามาปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษัทอย่างเหมาะสมเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
มัน่ ใจว่างบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ได้จดั ท�าขึน้ โดยไม่มอี ปุ สรรคและผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ รองกรรมการผูอ้ า� นวยการผูด้ า� รง
ต�าแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีให้การยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึก
รายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน จากผลการสอบทานรายงานและค�าชี้แจงของผู้รับ
ผิดชอบและผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นครบถ้วนถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบันและตามแบบที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)ก�าหนด

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายãน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูส้ อบ
บัญชีและพิจารณาจากรายงานของส�านักตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งรายงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ การควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีซึ่งได้จัดท�าตามผล
การประเมินความเสี่ยง ให้ความเห็นชอบงบประมาณของส�านักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความดี
ความชอบของผูอ้ า� นวยการส�านักตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

บมจ. นวกิจประกันภัย
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3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศของทางราชการ
และหน่วยงานก�ากับดูแล
ในปี 2558 บริษทั มีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นไปตามปกติธรุ กิจ มีการก�าหนดช่องทางในการก�ากับดูแล และท�าแบบประเมินการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพือ่ ความมัน่ ใจในการก�ากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอ เหมาะสม

4. การบริหารความเสี่ยง
บริษทั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่
สอบทานกับผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีการจัดท�าแผนการบริหารความเสีย่ งและมีการติดตามให้ได้ผลเพียงพอ และเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อก�าหนดและแนวทางของ คปภ.

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินการปฏิบตั งิ านตนเอง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และให้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าป 2558
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ผลเป็นทีพ่ อใจ และได้พจิ ารณาความ
เป็นอิสระและสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กา� หนด คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลข
ทะเบียน 4499 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 4951 แห่งบริษทั ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ส�าหรับปี 2559 พร้อมทัง้ เสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปีและราย
ไตรมาส รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทง้ั สิน้ 1.974 ล้านบาท เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ยึดถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นส�าคัญ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสม มีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล ระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างสม�่าเสมอ

(ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบในการดูแลบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี และก�ากับ
ดูแลรายงานทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�าปี ซึง่ รายงานดังกล่าวได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือก
ใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�า่ เสมอ ใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�า รวมทัง้
การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการได้จดั ให้มแี ละด�ารงไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�าเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�าคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ได้วา่ งบการเงินของบริษทั ประจ�าปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชือ่ ถือได้ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
และถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ

ปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานประจําป 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
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รายงานประจําป 2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บมจ. นวกิจประกันภัย

67
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งบกําไรขาดทุน
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายงานประจําป 2558

บมจ. นวกิจประกันภัย

71

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
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รายงานประจําป 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

74

รายงานประจําป 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจําป 2558

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท

ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
วันที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน SET
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

NKI
ประกันวินาศภัย
0107536000862
วันที่ 23 กันยายน 2476  
วันที่ 24 สิงหาคม 2533
320 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 32 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
320 ล้านบาท
เลขที่ 100/47-55 ชั้น 25-27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์  
เลขที่ 90/3-6 ชั้น 1 อาคารสาธรธานี 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(66) 2664 7777 (ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 1748)  
(66) 2636 7999  
www.navakij.co.th
office_president@navakij.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ถือหุ้นทางตรง)

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

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
                                                       
                                                      
ผู้สอบบัญชี
                                                       
                                                       

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

บมจ. นวกิจประกันภัย
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