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วิสัยทัศน

•

•

•

ดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางเสถียรภาพตอสังคมอยางมีจริยธรรม และมีกําไรพอสมควร

ดําเนินการในดานการประกันวินาศภัย โดยใหความคุมครองท่ีมีคุณคาและคุณภาพ

เพ่ือประโยชนตอผูเอาประกัน พนักงาน ผูถือหุน และสังคมโดยท่ัวไป

เปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจประกันวินาศภัย ซ่ึงเพียบพรอมดวยเครือขาย บุคคลากร

ท่ีมีคุณภาพ การบริการและเทคโนโลยีท่ีเปนเลิศ

พันธกิจ

• ใหการบริการท่ีดีและมีคุณภาพแกผูเอาประกันภัย ดวยความสุจริตและเปนธรรม

• คิดคนและพัฒนาการประกันภัยแบบตางๆ เสนอเปนบริการใหมๆ เพ่ือสนอง

ความตองการของสังคมใหไดมากท่ีสุด

• เสริมสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี เพ่ือสรางบรรยากาศของการทํางาน

รวมกันฉันทพ่ีนองในหมูพนักงาน ตลอดจนการจัดผลประโยชนและสวัสดิการท่ีดี

และเหมาะสมแกสภาพแวดลอมของสังคม

• สงเสริมและพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ เปนท้ังผูมีความรู ความสามารถ

และมีคุณธรรม เพ่ือเปนหลักพ้ืนฐานท่ีสําคัญของบริษัทและสังคม

• พัฒนาและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในระบบการทํางาน เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

สูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน

• พัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ดานของบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเนนท่ีคุณภาพของการบริการ และประหยัดคาใชจายอยางสมเหตุสมผล
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การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) ในชวงกวา 2 ปท่ีผานมา เปน

ความเส่ียงอุบัติใหมท่ีสงผลกระทบเปนวงกวางใน

หลายมิติไปทุกภูมิภาคท่ัวโลกท้ังดานสาธารณสุข

เศรษฐกิจ การศึกษา และการดํารงชีวิต นอกจากผูคน

ท่ัวไปตองปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินชีวิตประจําวัน

เพ่ือใหปลอดภัยจากโรคระบาดแลว ธุรกิจทุกประเภท

ก็ตองปรับตัวคร้ังใหญเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน วิถีชีวิตแบบ “ปกติใหม” หรือ

“นิวนอรมอล” สงผลใหพฤติกรรมการใชชีวิตเปล่ียนไป

อยางมาก และยังเปนตัวเรงใหระบบดิจิทัลเขามามี

บทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน ธุรกิจประกันภัยในฐานะ

ผูบริหารความเส่ียงยอมไดรับผลกระทบดังกลาวอยาง

หลีกเล่ียงไมได และตองพิจารณาปรับรูปแบบธุรกิจใหม

เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจไปไดในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ในป 2564 ผลการดําเนินงานของบริษัทยังคงเติบโตและมีกําไรอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนผลจากการเตรียมพรอมรับมือกับ

สถานการณดังกลาว โดยบริษัทไดกําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ มีการติดตามสถานการณอยางใกลชิด

เพ่ือพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณอยางทันทวงที นอกจากน้ัน บริษัทยังได

ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหตอบสนองตอความตองการและพฤติกรรมของลูกคาท่ีตางไปจากเดิม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ

ประกันภัยใหมีความคุมครองท่ีหลากหลาย ตรงตามความตองการของลูกคาแตละกลุม ขยายชองทางการขายเพ่ือใหเขาถึงลูกคา

ไดงายข้ึน รวมท้ังนําระบบเทคโนโลยีมาใชในข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การใหบริการ และการบริหารตนทุน

การดําเนินงาน

นอกจากการใหความสําคัญดานการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการแลว บริษัทยังคงมุงม่ันพัฒนาองคกรใหเติบโต

อยางยัง่ยนื โดยบริหารงานอยางโปรงใส ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

ทุกรูปแบบ ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน และยดึม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการ

ตลอดมา ซ่ึงสงผลใหบริษัทไดการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทยเปนคร้ังท่ี 3 และไดรับผลการ

ประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจําป 2564 อยูในระดับ

“ดีเลิศ” โดยคะแนนของทุกหมวดสูงกวาคะแนนเฉล่ียโดยรวม

ความกาวหนาของบริษัทตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เปนเคร่ืองยืนยันถึงความมุงม่ันตอวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท

ในการเปนบริษัทประกันวินาศภัยช้ันนํา ท่ีดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม เพ่ือสราง

เสถียรภาพตอสังคม และสรางประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกทาน

ท่ีเช่ือม่ันและใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอมา และขอใหความม่ันใจวาบริษัทจะพัฒนาการดําเนินงานทุกดาน เพ่ือใหบริษัท

เติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน

นายสุจินต หว่ังหลี

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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การเผชิญกับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีทวีความรุนแรงข้ึน

ตลอดปท่ีผานมา ถือเปนความทาทายคร้ังยิ่งใหญตอ

การดําเนินชีวิต และการดําเนินธุรกิจ ที่สงผลกระทบ

ใหเกิดการปรับตัวในทุกอุตสาหกรรม “นวกิจประกันภัย”

ไดเตรียมพรอมในทุกดานเพ่ือรองรับสถานการณ

ดังกลาวต้ังแตเร่ิมเกิดการแพรระบาดไมวาจะเปน

ดานการปฏิบัติงาน การขาย การบริการ หรือดานฐานะ

การเงิน บริษัทจึงผานวิกฤติการณดังกลาวไดอยาง

ราบร่ืนเปนท่ีนาพอใจ

นายปติพงศ พิศาลบุตร

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ

ผลประกอบการในป 2564 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นเปน 3,332 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 108 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน

รอยละ 72 ในภาวะวิกฤติที่ผานมาประชาชนใหความใสใจกับการบริหารความเสี่ยงดานสุขภาพ และการวางแผนเร่ืองคารักษาพยาบาล

สงผลใหเบี้ยประกันภัยสุขภาพของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 136 โดยบริษัทไดติดตามสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

อยางใกลชิด และพิจารณาปรับแผนการรับประกันภัยสุขภาพใหเหมาะสม เพ่ือใหคงความสามารถในการจายคาสินไหมทดแทน

ตามเงื่อนไขความคุมครองใหแกผูเอาประกันภัยไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้น บริษัทยังมีกําไรจากการประกันภัยรถยนตจากอัตรา

คาสินไหมทดแทนท่ีลดลงรอยละ 1 ซ่ึงไดรับอานิสงสจากมาตรการควบคุมโรคท่ีจํากัดการเดินทาง

นอกจากการวางแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาวแลว บริษัทยังไดทบทวนแผนกลยุทธเปนประจําทุกป เพ่ือใหมีความ

เหมาะสมกับสถานการณในแตละชวงเวลา โดยในปที่ผานมา บริษัทมงุเนนเรื่องการขยายตลาด เพิ่มชองทางจําหนายและผเูสนอขาย

เจาะกลุมเปาหมายใหม รักษาฐานลูกคาเดิม รวมท้ังพัฒนาผลิดภัณฑใหครอบคลุมกับความตองการของกลุมเปาหมายและทิศทาง

ของตลาด บริษัทไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชในกระบวนการออกกรมธรรม การรับเบี้ยประกันภัย และการ

จัดการสินไหมทดแทน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกใหลูกคา เพื่อใหไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินงานเพื่อผลประกอบการที่ดี ควบคูกับการดําเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอสังคม และ

ยึดม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน ในนามของฝายจัดการ ขอขอบคุณ

ผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และนักลงทุนทุกทาน ท่ีใหความไววางและเช่ือม่ันในคุณภาพและบริการของบริษัทดวยดี

เสมอมา

สารจากประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ
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ขอมูลสาํคัญทางการเงิน

จุดเด่นในรอบปี และสถิติผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 

หน่วย 2564 2563 2562 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 6,278.91 6,077.94 5,703.30 

หนี้สินรวม ล้านบาท 4,030.62 3,983.38 3,636.81 

ส่วนของเจ้าของ ล้านบาท 2,248.29 2,094.56 2,066.49 

สินทรัพย์ลงทุน ล้านบาท 3,407.38 3,243.03 3,045.13 

เงินปันผลต่อหุ้น* บาท 1.79 1.50 1.28 

จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว หุ้น 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

จํานวนหุ้นท่ีจดทะเบยีน หุน้ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใช้ได้ท้ังหมด** ล้านบาท 2,121.86 2,051.26 2,183.29 

เงินกองทุนท่ีต้องดํารงท้ังหมด** ล้านบาท 616.00 458.86 605.97 

ผลการดําเนินงาน 

เบี้ยประกันภัยรับ ล้านบาท 3,372.95 3,326.05 3,023.91 

เบี้ยประกนัภัยรับสุทธ ิ ล้านบาท 2,552.56 2,557.41 2,278.50 

เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธจิากการประกันภัยต่อ ล้านบาท 2,522.93 2,437.21 2,209.45 

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ ล้านบาท 233.79 193.85 182.36 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน ล้านบาท 1,602.00 1,440.97 1,434.81 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัรวม ล้านบาท 754.96 772.97 746.11 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย ล้านบาท 399.76 417.12 210.89 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ล้านบาท 353.29 338.19 361.11 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยหลังหักคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน ล้านบาท 46.47 78.93 173.91 

รวมรายไดจ้ากการลงทุน ล้านบาท 87.43 11.64 180.68 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ ล้านบาท 132.57 86.60 29.60 

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้ ล้านบาท (23.22) (15.27) 0.04 

กําไรสําหรับป ี ล้านบาท 109.35 71.33 29.64 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ี ล้านบาท 206.23 (10.60) 10.29 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.36 1.30 1.34 

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภยัค้างรับ วัน 55 53 54 
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ข้้อมููลสำำคััญทางการเงิน
จุุดเด่นในรอบปีี และสถิิติิผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธัันวาคม

งบการเงินติามวิธีัส่วนได้เสีย

หน่วย 2563 2562 2561

ฐานะการเงิน

สิินทรััพย์์รวัม ล้้านบาท  6,077.94  5,703.30  5,228.00 

หน้�สิินรวัม ล้้านบาท  3,983.38  3,636.81  3,120.82 

สิว่นของผู้้้ถืือห้้นของบรัิษััท ล้้านบาท  2,094.56  2,066.49  2,107.18 

เงินลง้ท้นในหล้ักทรััพย์์ ล้้านบาท  3,272.47  3,044.19  2,820.82 

เงินปัันผู้ล้ต่่อห้้น * บาท  1.50  1.28  1.79 

จำำานวนห้้นท้�ชำำารัะแล้้ว ห้้น  35,000,000  35,000,000  34,000,000 

จำำานวนห้้นท้�จำดทะเบ้ย์น ห้้น  35,000,000  35,000,000  34,000,000 

ผลปีระกอบการ

เบ้�ย์ปัรัะกันภััย์รัับทั�งสิิ�น ล้้านบาท  3,326.06  3,023.91  2,892.62 

เบ้�ย์ปัรัะกันภััย์รัับส้ิทธิิ ล้้านบาท  2,557.42  2,278.50  2,192.43 

เบ้�ย์ปัรัะกันภััย์ท้�ถืือเปั็นราัย์ได้ ล้้านบาท  2,437.21  2,209.45  2,094.44 

ราัย์ได้ค่่าจำ้างและ้ค่่าบำาเหน็จำ ล้้านบาท  193.85  182.36  197.96 

ค่่าสิินไหมทดแทนส้ิทธิิ ล้้านบาท  1,440.96  1,434.81  1,218.97 

ค่่าใชำ้จำ่าย์ในการรััับปัรัะกันภััย์รวัมค่่าใชำ้จำ่าย์ดำาเนินงาน ล้้านบาท  2,561.28  2,542.89  2,286.59 

กำาไร ั(ขาดท้น) จำากการรััับปัรัะกันภััยห์ล้งัหักค่่าใชำจ้ำา่ย์ดำาเนินงาน ล้้านบาท 78.93 (150.22) 6.83

กำาไร ั(ขาดท้น) จำากการัล้งท้นและ้ราัย์ได้อื�น ล้้านบาท  16.82  180.68  98.87 

กำาไรัก่อนค่่าใชำ้จำ่าย์ภาัษ้ัเงินได้ ล้้านบาท  86.60  29.60  104.68 

ภาัษ้ัเงินได้นิต่ิบ้ค่ค่ล้ ล้้านบาท  15.27 -0.04  18.17 

กำาไรัส้ิทธิิ ล้้านบาท  71.33  29.64  86.51 

อัติราส่วนสภาพคล่อง

อัต่รัาสิ่วนสิภัาพค่ล่้อง เท่า 1.30 1.34 1.43

อัต่รัาสิ่วนหม้นเว้ย์นเบ้�ย์ปัรัะกันภััย์ค่้างรัับ วัน 53 54 53

 งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 

หน่วย 2564 2563 2562 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

อัตราส่วนการเตบิโตของเบี้ยประกันภัยรับ ร้อยละ 1.41 9.99 4.54 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ร้อยละ 75.68 76.89 75.35 

อัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน ร้อยละ 63.50 59.12 64.94 

อัตราค่าใช้จ่ายเพ่ือการได้มาของธรุกิจ ร้อยละ 20.66 23.76 25.52 

อัตราค่าใช้จ่ายดาํเนินงานต่อเบีย้ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได ้ ร้อยละ 14.00 13.88 16.34 

อัตราต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ร้อยละ 98.16 96.76 106.80 

อัตรากําไรจากธุรกจิประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได ้ ร้อยละ 1.84 3.24 (6.80) 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 2.57 0.36 5.93 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของ ร้อยละ 5.04 3.43 1.42 

กําไรต่อหุ้น บาท 3.12 2.04 0.85 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 1.77 1.21 0.54 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่า 0.46 0.45 0.47 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับต่อส่วนเจ้าของ เท่า 1.50 1.59 1.46 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนเจ้าของ เท่า 1.79 1.90 1.76 

อัตราหนีส้ินจากการรับประกันภัยต่อส่วนเจ้าของ เท่า 1.26 1.26 1.25 

อัตราส่วนเงินสํารองเพ่ือการเสีย่งภัยต่อส่วนเจ้าของ เท่า 0.81 0.85 0.79 

อัตราส่วนเงินสํารองเพ่ือการเสีย่งภัยต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 28.96 29.26 28.80 

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** ร้อยละ 344.46 447.03 360.30 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับป*ี ร้อยละ 57.16 73.61 151.79 

* นําเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในเดือนเมษายน 2565
** ข้อมูลท่ียังไม่ได้รับรองจากผู้สอบบัญชี
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กอนคาใชจายในการดําเนินงาน

เบ้ียประกันภัยรับ

คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ในการจัดการสินไหมทดแทน
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คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน-สรรหา
และธรรมภิบาล

สํานักเลขานุการบริษัท

ฝายรับประกัน

แผนกอัคคีภัย แผนกสัญญา
ประกันตอ

แผนก
ภัยทางทะเล

แผนกดําเนิน
กรมธรรม

แผนก
ภัยยานยนต

แผนกคณิตศาสตร
ประกันภัย

แผนกประกันสุขภาพ
และภัยเบ็ดเตล็ดบุคคล

แผนก
ทะเบียนลูกคา

แผนกภัยเบ็ดเตล็ด
ทรัพยสิน

แผนกบริหาร
ผลิตภัณฑ

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

ฝายสนับสนุน
การตลาด

แผนกสนับสนุน
ขอมูลการตลาด

แผนกสนับสนุน
การตลาดสวนกลาง

แผนกตออายุ
สวนกลาง

แผนกสนับสนุนงาน
การตลาดสาขา

แผนกตัวแทน-
นายหนาบุคคล

แผนกตัวแทน-
นายหนานิติบุคคล

แผนกธุรกิจสถาบัน
การเงิน-งานเบ็ดเตล็ด

แผนกลูกคาพิเศษ
และบริการงานตรง

แผนกธุรกิจตัวแทน
จําหนายรถยนต

แผนกลูกคา
รายยอย

แผนกธุรกิจ
ยานยนต

แผนกนายหนา
ทางโทรศัพท

แผนกธุรกิจสถาบัน
การเงินรถยนต

ฝายบริหาร
ชองทางการขาย

ฝายปฏิบัติงาน
การตลาด

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-

สํานักงานใหญ

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคเหนือ

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคใต

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคอิสาน

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคกลาง/

ตะวันออก

สํานักบริหารภาพลักษณ
และส่ือสารองคกร

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

ฝายพัฒนาธุรกิจ

แผนกพัฒนาธุรกิจ

แผนกพัฒนา
ผลิตภัณฑ

แผนกลูกคาสัมพันธ
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รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

ฝายสินไหมทดแทน

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมรถยนต

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมท่ัวไป

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมทดแทน

แผนกสินไหมสุขภาพ

สํานักกรรมการ
ผูอํานวยการ

แผนกกฏหมาย

แผนกผูถือหุน
สัมพันธ

แผนกวางกลยุทธ

ฝายบริหารสินทรัพย

แผนกพิจารณา
การลงทุน

แผนกบริหาร
การลงทุน

แผนกกํากับดูแล
สินเช่ือ

ฝายธุรการ

แผนกสํานักงาน

แผนกจัดซ้ือ

แผนกประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนาองคกร

แผนกพัฒนาองคกร

แผนกทรัพยากร
บุคคล

แผนกฝกอบรม
และการพัฒนา

และบริการฝกอบรม
ตัวแทนนายหนา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

กรรมการผูอํานวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักกํากับการปฏิบัติงาน

สํานักบริหารความเส่ียง

ฝายระบบขอมูล

แผนกสารบรรณ

แผนกสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร

แผนกบริหารโครงการ
ระบบขอมูล

แผนกสนับสนุนระบบ

แผนกวิเคราะห
และพัฒนาระบบ

แผนกบริหารเครือขาย
และความม่ันคง

ฝายการเงิน

แผนกการเงินจาย

แผนกการเงินรับ

แผนกบริหารงาน
กลาง

แผนกบริหารจัดเก็บ
และจัดสง

แผนกบริหารภาษี
และงบประมาณ

แผนกบัญชีและ
รายงานทางการเงิน

แผนกการเงินสาขา

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
กรรมการอิสระของบริษัท 3 ทาน คือ
ศาสตราจารยพิเศษ หิรัญ รดีศรี ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
และนางวนิดา ชาญศิขริน ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดาน
การบริหารองคกร และบัญชีการเงิน

ในระหวางป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 10 คร้ัง โดยมีรายละเอียดในการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบดังน้ี

1. ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศรี ประธาน เขารวมประชุม   10  คร้ัง
2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการ  เขารวมประชุม   10  คร้ัง
3. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการ  เขารวมประชุม   10  คร้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหและกํากับดูแลตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุปรายงานการปฏิบัติหนาท่ีในรอบป 2564 ดังน้ี

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงินประจําป คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญผูบริหาร
ผูอํานวยการฝายการเงิน ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมารวมประชุมช้ีแจงตอบขอซักถามเก่ียวกับการจัดทํา
งบแสดงฐานะการเงิน ตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชในปจจุบัน เพ่ือใหม่ันใจวา
งบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรายงานถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และ
เช่ือถือได ขอสังเกตตาง ๆ ของผูสอบบัญชี ในการประชุมทุกคร้ังจะไดรับการพิจารณาและนํามาปรับปรุงใหถูกตองอยางเหมาะสม
เสมอ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมกับผูสอบบัญชี เปนการเฉพาะปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหม่ันใจวางบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยไมมีอุปสรรคและผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ รองกรรมการผูอํานวยการผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงาน
บัญชีใหการยืนยันวาระบบบัญชีของบริษัทเปนระบบท่ีมีประสิทธิผล เช่ือม่ันวาไดมีการรวบรวมและบันทึกรายการบัญชีครบถวน
ถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชในปจจุบัน จากผลการสอบทานรายงานและคําช้ีแจงของผูรับผิดชอบและผูสอบ
บัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ไดจัดทําข้ึนครบถวนถูกตองตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีใชในปจจุบัน และตามแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กําหนด

ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ  รดีศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2564
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2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยการทบทวนระบบการควบคุมภายในรวมกับผูสอบบัญชี และพิจารณาจากรายงานของสํานักตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ
ซ่ึงรายงานไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจําป ซ่ึงไดจัดทําตามผลการประเมินความเส่ียง ไดใหความเห็นชอบงบประมาณของ
สํานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความดีความชอบของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
และจากผลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม 

3. การสอบทานรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับและประกาศของหนวยงานกํากับดูแล ในป 2564 บริษัทมีรายการท่ีเก่ียวโยงกันเปนไป
ตามปกติธุรกิจ มีการกําหนดชองทางในการกํากับดูแล และทําแบบประเมินการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบ เพ่ือความม่ันใจ
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง เหมาะสม

4. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบัติตามกฏระเบียบขอบังคับและกฏหมาย คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ขอบังคับและกฏหมาย พบวา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไวและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ขอบังคับและกฏหมาย บริษัท
ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต และนํานโยบายตอตานการคอรรัปชันมาปฏิบัติใชได
อยางเหมาะสมกับธุรกิจ

5. การบริหารความเส่ียง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานกับผูบริหาร เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงและมีการ
ติดตามใหไดผลเพียงพอ และเสนอความเห็นใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุง เพ่ือใหการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล
รวมท้ังปฏิบัติตามขอกําหนดและแนวทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

6. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับ
กฏระเบียบใหมและสถานการณปจจุบัน พรอมท้ังไดมีการประเมินตนเอง ผลการประเมินอยูในระดับดี และใหมีการปรับปรุงอยูเสมอ

7. การแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีใน
ปท่ีผานมาซ่ึงผลเปนท่ีพอใจ และไดพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชีกับสอบทานคุณสมบัติของผูสอบบัญชีแลว เห็นวาถูกตอง
ตามหลักเกณฑสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสด์ิวาณิชย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสราง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แหง
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2565 พรอมท้ังคาสอบบัญชีประจําป และรายไตรมาส รวม
คาตอบแทนผูสอบบัญชีท้ังส้ินสองลานหาแสนหาพันบาท เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทยึดถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนสําคัญ มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล ระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินมีความถูกตองเช่ือถือได
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ พรอมท้ังมีการติดตามและประเมินสถานการณอยางสม่ําเสมอ
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คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
(“คณะกรรมการฯ”) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ในป 2564 ไดจัด
ใหมีการประชุม 2 คร้ังโดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังน้ี
1. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ  ประธานคณะ เขารวมประชุม 2 คร้ัง
2. นายนิพล ต้ังจีรวงษ      กรรมการ เขารวมประชุม 2 คร้ัง
3. นายพรพงษ พรประภา     กรรมการ เขารวมประชุม 1 คร้ัง

คณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากล่ันกรองเร่ืองการจายคาตอบแทน
ของกรรมการและผูบริหารระดับสูง การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดยอย และผูบริหารระดับสูง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการ และการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน พรอมท้ังนําเสนอแนวทาง
ท่ีเหมาะสมกับบริษัท และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ตอคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2564 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
เร่ืองตาง ๆ ดังน้ี

1. ดานการกําหนดคาตอบแทน
เสนอโครงสรางการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอยในรูปแบบเดิม คือบําเหน็จกรรมการและ

เบ้ียประชุม โดยพิจารณาจากรูปแบบการจายคาตอบแทนของบริษัทประกันภัยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุน ท้ังน้ี กรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทน 2 รูปแบบ ไดแก
คาบําเหน็จกรรมการท่ีสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท และคาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการท่ีเขาประชุม สวนกรรมการ
ชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพียงรูปแบบเดียวคือคาเบ้ียประชุม สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ ไดเสนอ
ปรับข้ึนตามอัตราการปรับเงินเดือนเฉล่ียของบริษัท

2. ดานการสรรหา
เสนอแตงต้ังกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับโครงสรางกรรมการ รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ท้ังน้ี ระหวางวันท่ี 9 กันยายน 2563 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับเลือก
เปนกรรมการบริษัท แตเม่ือครบเวลาปรากฏวาไมมีผูเสนอช่ือบุคคลใดเขารับการพิจารณา คณะกรรมการฯ จึงไดพิจารณาเสนอ
แตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระกลับเขารับดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถวน และไดปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ือผลประโยชนของบริษัทอยางเต็มกําลังความสามารถ สําหรับกรรรมการอิสระท่ีเสนอแตงต้ังน้ัน แมจะดํารงตําแหนงมา
เกินกวา 9 ป แตยังคงใหความเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินการของบริษัทไดอยางเปนอิสระ นอกจากน้ัน คณะกรรมการฯ
ไดเสนอแตงต้ังกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง รวมท้ังไดพิจารณาเสนอตอสัญญาวาจาง
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ

3. ดานธรรมาภิบาล
พิจารณาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ และพิจารณาขอเสนอแนะของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ

เพ่ือนํามาปรับใชกับการดําเนินงานของบริษัทอยางเหมาะสม และพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรม
ทางธุรกิจ นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย นโยบายการดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังนโยบายและมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงกําหนดใหทบทวนเปนประจําทุกป เพ่ือปรับปรุงแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคลอง
กับหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของในปจจุบัน นอกจากน้ัน ไดพิจารณาความคืบหนาในการดําเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

รายงานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ประจําป 2564
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการ
และผู บริหารของบริษัท 5 ท าน คือนายนิพล ต้ังจีรวงษ 
ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
นายป  ติ พ งศ   พิ ศ าล บุตร  นา งสาวอ นุ กู ล  ฐิ ติ กุ ล รั ตน 
นางนลินา โพธารามิก และนายอนรรฆ หว่ังหลี ดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ
ด านการบริหารองคกร การบริหารความเส่ียง การลงทุน
และบัญชีการเงิน

ในระหวางป 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มีการประชุม 5 คร้ัง โดยมีรายละเอียดในการเขารวมประชุมของ
กรรมการบริหารความเส่ียงดังน้ี
1. นายนิพล ต้ังจีรวงษ ประธาน เขารวมประชุม   5 คร้ัง
2. นายปติพงศ พิศาลบุตร กรรมการ เขารวมประชุม   5 คร้ัง
3. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน กรรมการ เขารวมประชุม   5 คร้ัง
4. นางนลินา โพธารามิก กรรมการ เขารวมประชุม   5 คร้ัง
5. นายอนรรฆ หว่ังหลี กรรมการ เขารวมประชุม   5 คร้ัง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหและกํากับดูแล
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขอสรุปรายงานการปฏิบัติหนาท่ีในรอบป 2564 ดังน้ี

1. กํากับดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชนสูงสุดและเปนไปตามกรอบและนโยบายบริหารความเส่ียงแบบองครวม (Enterprise Risk Management: ERM) และ
การประเมินความเส่ียงและความม่ันคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) รวมถึงกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีสถานะการเงินและเงินกองทุนท่ีม่ันคง และมีการบริหารจัดการความเส่ียง
อยางเพียงพอและเหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของบริษัทท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

2. กําหนดกรอบและนโยบายบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดและระดับความเส่ียงสูงสุดท่ีองคกรจะยอมรับ
และนําเสนอกรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงใหแกคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยครอบคลุมความเส่ียงท่ีสําคัญ
อยางนอยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด

3. กํากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทท่ีเก่ียวของกับความเส่ียง รวมถึงการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร เพ่ือทําใหม่ันใจวาบริษัทดําเนินกิจการภายใตนโยบายการบริหารความเส่ียงอยางถูกตอง และได
ประสิทธิผลตามท่ีคณะกรรมการใหนโยบายไว

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียงท่ีสําคัญ และดําเนินการเพ่ือใหม่ันใจไดวา
องคกรมีการจัดการความเส่ียงอยางเพียงพอและเหมาะสม

5. นําเสนอและติดตามสถานะความเส่ียง รวมถึงการเปล่ียนแปลงความเส่ียงในภาพรวมของบริษัท ติดตามความคืบหนา
ในการบริหารความเส่ียง ใหขอเสนอแนะในส่ิงท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเส่ียงและ
นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบไตรมาสละ 1 คร้ัง

6. จัดเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียง เพ่ือรับมือกับความเส่ียงกรณีฉุกเฉิน
7. ใหคําแนะนํากับฝายตาง ๆ ท่ีเปนหนวยงานบริหารความเส่ียง และพิจารณาแกไขขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบการบริหารความเส่ียง
8. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นายนิพล ต้ังจีรวงษ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจําป 2564
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คณะกรรมการลงทุนประกอบดวยสมาชิก

3 ทาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดาน

การลงทุน ไดแก นายปติพงศ พิศาลบุตร ดํารงตําแหนง

ประธานคณะกรรมการลงทุน นายนิพล ต้ังจีรวงษ และ

นายอนรรฆ หว่ังหลี ดํารงตําแหนงคณะกรรมการลงทุน

ในระหวางป 2564 คณะกรรมการลงทุน มี

การประชุม 4 คร้ัง โดยมีรายละเอียดในการเขารวม

ประชุมของกรรมการลงทุนมีดังน้ี

1. นายปติพงศ  พิศาลบุตร  ประธาน   เขารวมประชุม 4 คร้ัง

2. นายนิพล  ต้ังจรีวงษ      กรรมการ  เขารวมประชุม 4 คร้ัง

3. นายอนรรฆ   หว่ังหลี     กรรมการ  เขารวมประชุม 4 คร้ัง

คณะกรรมการลงทุนมีหนาท่ีบริหารเงินลงทุนของบริษัทภายใตกรอบนโยบายการลงทุน โดยคาดหวังผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได  โดยการประชุมคณะกรรมการลงทุน ในปท่ีผานมามีประเด็นสําคัญ ดังน้ี

1. คณะกรรมการลงทุนไดพิจารณาสถานการณดานการลงทุนในทุกมิติโดยเฉพาะดานผลตอบแทนและความเส่ียงในการ

ประชุมคณะกรรมการลงทุนในแตละคร้ัง เพ่ือใหไดผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง ในระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยปท่ีผานมา

สถานการณการลงทุนมีความผันผวนสูง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัท

จึงไดเนนลงทุนในตราสารระยะส้ันเพ่ือความคลองตัวในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง และลดความเส่ียงดานอันดับ

ความนาเช่ือถือของตราสาร สงผลใหอายุคงเหลือเฉล่ียของพอรตเงินลงทุนปรับลดลง เม่ือสถานการณดานการลงทุนเร่ิมคล่ีคลาย

คณะกรรมการลงทุนไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบริหารพอรตเงินลงทุน โดยพิจารณาปรับ KRI-Investment (Key Risk

Indicator) ผานการปรับอายคุงเหลือเฉล่ียของพอรตเงินลงทุน เดิมคณะกรรมการลงทุนไดมีการกําหนดอายุคงเหลือเฉล่ียของพอรต

เงินลงทุนไมเกิน 1.5 ป โดยมีการขยายอายุคงเหลือเฉล่ียของพอรตเงินลงทุนเปนไมเกิน 2 ป เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและ

เปดโอกาสรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

2. ตามกฏบัตรคณะกรรมการลงทุน ฉบับลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 กําหนดให “กรรมการลงทุนท่ีไมใชผูบริหาร มี

วาระการดํารงตําแหนง 3 ป อยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน” ซ่ึงในป 2564

กรรมการลงทุนท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ไดแก นายนิพล ต้ังจีรวงษ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวานายนิพล ต้ังจีรวงษ

เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงมีมติอนุมัติใหแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการลงทุนตอไป

อีกหน่ีงวาระ

นายปติพงศ พิศาลบุตร

ประธานคณะกรรมการลงทุน

รายงานคณะกรรมการลงทุน ประจําป 2564
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คณะกรรมการใหความสําคัญตอความรับผิดชอบในการดูแลบริษัทใหปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

กํากับดูแลรายงานทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป ซ่ึงรายงานดังกลาวไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใชดุลพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา

รวมท้ังการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนประโยชนตอผูถือหุน

และนักลงทุนท่ัวไป

คณะกรรมการไดจัดใหมีและดํารงไวซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือใหม่ันใจไดอยางมี

เหตุผลวาขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน ตลอดจนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการ

ทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

ท้ังน้ี คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ี ปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําปแลว

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสรางความ

เช่ือม่ันไดวางบการเงินของบริษัทประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีความเช่ือถือได ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวของ และถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นายสุจินต หว่ังหลี

ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

นายปติพงศ พิศาลบุตร

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ
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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกจิและผลการดําเนินงาน

1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท หลวงหลีประกันภัย จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2476 โดยบุคคลใน

ตระกูลหวั่งหลี มีวัตถุประสงคเพ่ือรับประกันวินาศภัย โดยในยุคแรกของการกอตั้งไดรับประกันเฉพาะดานอัคคีภัยและภัยทาง

ทะเล ตอมาวันที่ 15 สิงหาคม 2528 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด จากนั้นบริษัทไดรับอนุมัติให

เขาซื้อขายหลักทรัพยเปนวันแรกในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลาน

บาท และในป 2535 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 80 ลานบาท ตอมาเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2536 บริษัทไดแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

บริษัทมุงมั่นพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคงตอเนื่องตลอดระยะเวลา 88 ป โดยปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม 

350 ลานบาท ซึ่งเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวท้ังจํานวน และมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศท้ังในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 

รวม 24 แหง 

บริษัทดําเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง 

การประกันภัยรถยนต และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  

ธุรกิจการรับประกันภัย 

การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผานตัวแทน นายหนา นายหนานิติบุคคล และสาขาตาง ๆ ของ

บริษัท สัดสวนการรับประกันภัยโดยตรงเกินกวารอยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมท้ังสิ้น  

การรับประกันภัยตอและเอาประกันภัยตอระหวางบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยงในการ

รับประกันภัย   

ธุรกิจการลงทุน 

บริษัทมีการบริหารจัดการเงินเพ่ือใหสามารถจัดสรรสํารองประกันภัยใหเพียงพอตอภาระผูกพันท่ีมีตอเจาหน้ีตาม

สัญญาประกันภัย โดยการนําเงนิไปลงทุน ซึ่งประเภทและมูลคาเงนิลงทุนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม โดยบริษัทไดกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลากหลายประเภท เชน การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงิน

คลัง พันธบัตรรัฐบาล หุนกู การลงทุนในหุน และหนวยลงทุน  

1.1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดาํเนินงานของบริษัท 

ฝายบริหารไดทบทวนแผนกลยุทธและนโยบายเปนประจําทุกป โดยในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ

แผนกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทสําหรับป 2565 ที่เนนรักษาสัดสวนการเติบโตในธุรกิจประกันภัย สราง
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พันธมิตรทางการคาและสงเสริมการตลาดเชิงรุกผานชองทางออนไลน เพ่ือขยายชองทางการทําธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑใหมให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและโครงการภาครัฐ ตอยอดการพัฒนารูปแบบการใหบริการแบบดิจิทัล รวมทั้งมีการปรับ

กระบวนการทํางานและพัฒนาระบบการทํางานใหเปนรูปแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทันสมัยและรองรับการขยายตัว

ของบริษัท  

ทัง้นี้ เพื่อใหทุกคนในองคกรมีจุดมุงหมายเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังน้ี 

วิสัยทัศน 

 ดําเนินธรุกิจเพ่ือสรางเสถียรภาพตอสังคมอยางมีจริยธรรมและมีกําไรพอสมควร

 เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเพียบพรอมดวยเครือขาย บุคลากรท่ีมีคุณภาพ การบริการ และ

เทคโนโลยีท่ีเปนเลิศ

 ดําเนินการในดานการประกันวินาศภัย โดยใหความคุมครองที่มีคุณคาและคุณภาพ เพ่ือประโยชนตอ

ผูเอาประกันภัย พนักงาน ผูถือหุน และสังคมโดยท่ัวไป

พันธกิจ 

 ใหการบริการที่ดีและมีคุณภาพแกผูเอาประกันภยั ดวยความสุจริตและเปนธรรม

 คิดคนและพัฒนาการประกันภัยแบบตาง ๆ เสนอเปนบริการใหม ๆ เพ่ือสนองความตองการของสังคมใหไดมาก

ที่สุด

 พัฒนาระบบการบริหารงานในทุก ๆ ดานของบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนที่คุณภาพของการบริการ

และประหยัดคาใชจายอยางสมเหตุสมผล

 เสริมสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เพ่ือสรางบรรยากาศของการทํางานรวมกันฉันทพ่ีนองในหมูพนักงาน

ตลอดจนการจัดผลประโยชนและสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมแกสภาวะแวดลอมของสังคม

 สงเสริมและพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ เปนทั้งผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือเปนหลักพ้ืนฐานที่

สําคัญของบริษัทและสังคม

 พัฒนาและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในระบบการทํางาน เพ่ือเปนพื้นฐานสูความเปนเลิศในทุก ๆ ดาน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวง 3 ปท่ีผานมา 

2562 

เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 10 ลานบาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

1 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 350 ลานบาท 

2563 

 จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป 2562 ในอัตราหุนละ 1.2857 บาท สําหรับหุนจํานวน 35

ลานหุน โดยจายจากกําไรสะสมของป 2553

 ยกเลิกสํานักงานสาขาสุวรรณภูมิ โดยโอนยายงานไปอยูในความรับผิดชอบของสาขารังสิต ตามนโยบายบริหาร

จัดการสาขาของบริษัท
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 ปรับโครงสรางองคกรโดยจัดตั้งสํานักบริหารภาพลักษณและสื่อสารองคกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการดานภาพลักษณและการสื่อสารของบริษัท

2564 

 จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2563 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท สําหรับหุนจํานวน 35 ลานหุน โดยจาย

จากกําไรสะสมของป 2553 และป 2558

 ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO 27001 : 2013)

1.1.3 ขอมูลการใชเงินที่ไดจากการระดมทุน 

ในป 2564 บริษัทไมมีการระดมทุนจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี ้

1.1.4 ขอผกูพันท่ีบริษัทใหคํามั่นไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (ถามี) 

ไมม ี

1.1.5 ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอหลักทรัพย NKI 

ประเภทธุรกิจ ประกันวินาศภัย 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000862 

วันท่ีกอตั้ง วันท่ี 23 กันยายน 2476   

วันแรกที่ซื้อขายหุนใน SET วันท่ี 24 สิงหาคม 2533 

ทุนจดทะเบียน 350 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญ 35 ลานหุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 350 ลานบาท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 100/47-55 ช้ัน 25-27 อาคารสาธรนครทาวเวอร   

เลขที่ 90/3-6 ช้ัน 1 อาคารสาธรธานี 1  

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0 2664 7777 และ 1748    

โทรสาร 0 2636 7999   

เวบ็ไซต www.navakij.co.th    
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสรางรายได 

เบี้ยประกันภัยรับ   หนวย : ลานบาท 

เบี้ยประกันภัยรับ 
2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ประกันอัคคีภยั 640.29 18.98 656.92 19.75 620.18 20.51 

ประกันภัยทางทะเลและขนสง 98.42 2.92 83.63 2.51 78.38 2.59 

ประกันภัยรถยนต 1,951.01 57.84 2,007.20 60.35 1,767.67 58.46 

ประกันภัยเบ็ดเตลด็ 683.23 20.26 578.30 17.39 557.68 18.44 

เบีย้ประกันภัยรับรวม 3,372.95 100.00 3,326.05 100.00 3,023.91 100.00 

กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย  หนวย : ลานบาท 

กําไร (ขาดทุน) 

จากการรับประกันภัย 

2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ประกันอัคคีภัย 159.30 39.85 138.02 33.09 74.85 35.49 

ประกันภัยทางทะเลและขนสง 31.93 7.99 34.59 8.29 35.91 17.03 

ประกันภัยรถยนต 343.73 85.98 189.93 45.53 103.39 49.03 

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (135.20) (33.82) 54.58 13.09 (3.26) (1.55) 

รวมกําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย

กอนคาใชจายดําเนินงาน 

399.76 100.00 417.12 100.00 210.89 100.00 

คาใชจายดําเนินงาน 353.29 338.19 361.11 

รวมกําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย 46.47 78.93 (150.22) 
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รายไดจากการลงทุน  หนวย : ลานบาท 

รายไดจากการลงทุน 
2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายไดดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ 15.62 17.87 28.92 248.49 35.82 20.60 

เงนิปนผลรับจากตราสารทุน 52.88 60.48 33.03 283.76 58.32 33.53 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 7.54 8.62 7.44 63.94 29.62 17.03 

กําไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยน 

ประเภทเงินลงทุน 

- - - - 60.35 34.70 

เงนิลงทุนดอยคา - - - - (6.60) (3.79) 

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม 11.39 13.03 (57.75) (496.19) (3.60) (2.07) 

รวมรายไดจากการลงทุน 87.43 100.00 11.64 100.00 173.91 100.00 

1.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท ลักษณะของผลิตภัณฑ คือกรมธรรมประเภท

ตาง ๆ ที่ใหความคุมครองตอความเสียหายหรือความสูญเสียกับทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับชีวิตจากเหตุวินาศภัย 

กรมธรรมสวนใหญมีระยะเวลาคุมครอง 1 ปโดยแบงตามประเภทการรับประกันภัยดังน้ี  

ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการและการพัฒนานวัตกรรม 

การประกันภัยรถยนต 

ใหบริการรับประกันภัยความเสียหายจากการใชรถยนต เชน อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการชนหรือคว่ํา หรือรถสูญหาย 

การบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของผูขับข่ี ผูโดยสาร และบุคคลภายนอก ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก การ

ประกันตัวผูขับข่ี และการตอสูคดีทางแพง การประกันภัยรถยนต โดยแบงออกเปน 

- การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดใหเจาของรถซึ่งใชรถหรือมี

รถไวเพ่ือใช ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ แบงออกเปน 3 หมวดความคุมครอง ไดแก  ความคุมครองความเสียหายตอ

รถยนต ความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก และหมวดภัยเพิ่ม เชน การประกันตัวผูขับขี่ และอุบัติเหตุสวนบุคคล 

- การรับประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ แบบคุมครองเฉพาะภัยที่คุมครองความเสียหายตอรถยนตเฉพาะจากการ

ชนกับยานพาหนะทางบก 

- การรับประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก

การประกันอัคคีภัย 

ใหบริการรับประกันภัยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกทรัพยสินตาง ๆ เชน สิ่งปลูกสราง เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง 

เครื่องจักร และสต็อกสินคาที่อยูภายในอาคาร ที่มีสาเหตุจากไฟไหม ฟาผารวมถึงภัยอื่น ๆ ที่ผูเอาประกันสามารถเลือกซื้อ
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เพ่ิมเติม เชน ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยน้ําทวม ภัยแผนดินไหว เปนตน นอกจากนี้ ยังรับประกันการสูญเสียรายไดจากธุรกิจ

หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากอัคคีภัยและภัยอ่ืน ๆ ที่ไดเลือกซื้อเพ่ิมเติม ไดแก 

- การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย คุมครองทรัพยสินที่เอาประกันภัยท่ีไดรับความเสียหายจาก ไฟไหม ฟาผา

ภัยระเบิด และภัยธรรมชาติ 

- การประกันอัคคีภัยท่ีอยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) คุมครองทรัพยสินที่

เอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหายจากไฟไหม ฟาผา และระเบิด 

- การประกันภัยทรัพยสินคุมครองภัยกอการราย คุมครองทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหายทาง

กายภาพเนื่องจากภัยกอการราย รวมท้ังการถูกปาระเบิดหรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก 

- ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ท รั พ ย สิ น  คุ ม ค ร อ ง ภั ย จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ ค ว า ม ไ ม ส ง บ  คุ ม ค ร อ ง ท รั พ ย สิ น ที่

เอาประกันภัยไดรับความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากการนัดหยุดงาน (strike) หรือการจลาจล (riot) หรือการกระทําอันมี

เจตนาราย (malicious act) เพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม หรือการกอความวุนวายทางการเมือง (civil 

commotion) หรือการกอวินาศกรรม (sabotage) หรือการกอการราย (terrorism) 

การประกันภัยทางทะเลและขนสง 

ใหบริการรับประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุระหวางการขนสงสินคา ทั้งทางรถยนต รถไฟ เรือ 

เดินสมุทร หรือเครื่องบิน ทั้งในและตางประเทศ แบงเปน 2 ประเภท คือ การประกันภัยสินคาและการประกันภัย ตัวเรือ ท้ังนี้ 

การประกันภัยทางทะเลและขนสงท่ีเปนงานหลักของบริษัท ไดแก การประกันภัยสินคา 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

ใหบริการรับประกันภัยประเภทตาง ๆ นอกเหนือจากความคุมครองของการประกันภัยท่ีกลาวมาขางตน ไดแก 

- การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ใหความคุมครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพของ

ผูเอาประกันอันเนื่องมาจากอุบัติเหต ุ

- กรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) คุมครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ

หรือทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงคาปลงศพ กรณีที่เสียชีวติจากการเจบ็ปวย 

- การประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ใหความคุมครองการบาดเจ็บจากปจจัยภายนอกรางกายของ

ผูเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ซึ่งเปนผลใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 

รวมถึงคารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บนั้นดวย 

- การประกันภัยการเดินทางไปตางประเทศ คุมครองระหวางการเดินทางและขณะที่อยูในตางประเทศ โดยให

ความคุมครองคารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและการเจ็บปวย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เน่ืองจากอุบัติเหตุ คาใชจายในการเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน คาใชจายในการสงศพกลับประเทศ คาใชจายที่

เพ่ิมขึ้นจากการลาชาของการเดินทาง การสูญหายหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และ/หรือทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปา

เดินทาง การลาชาของกระเปาเดินทาง และความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก 

- การประกันสุขภาพสวนบุคคลและสุขภาพหมู คุมครองคาใชจายในการรักษาพยาบาล เชน คาหองคาอาหาร คา

ยารักษาโรค คาผาตัด และคาแพทย เปนตน 

- การประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนกรมธรรมที่รวมความคุมครองของการประกันภัยสุขภาพ

และการประกันภัยอุบัติเหตุเขาดวยกัน รวมถึงการชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อรักษาโรคมะเร็ง หรือ

โรคหัวใจ 
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- การประกันภัยชดเชยรายได คุมครองการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน โดยการจายคาชดเชยรายวัน ตามจํานวน

วันท่ีเขาพักรักษาตัวใหกับผูเอาประกันภัย การชดเชยรายไดขณะพักฟนที่บานภายหลังออกจากโรงพยาบาล รวมถึงการประกัน

อุบัติเหตุ และคาปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย  

- การประกันภัยโรคมะเร็ง คุมครองกรณีที่ผูเอาประกันภัยพบวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก ซึ่งจะจายคาทดแทนให

เปนจํานวนเงิน รวมถึงเงินชวยเหลือรายเดือนและคารกัษาพยาบาลผูปวยนอก หลังจากมีการผาตัดโรคมะเร็ง 

- การประกันภัยผูเลนกอลฟ คุมครองอุบัติเหตุของผูเอาประกันภัยระหวางการฝกซอมหรือเลนกอลฟ รวมถึง

อุปกรณกอลฟ และรางวัลพิเศษจากการตีโฮล-อิน-วัน และคุมครองบุคคลภายนอกท่ีไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายจาก

การเลนหรือฝกซอมของผูเอาประกันภัย 

- การประกันภัยโจรกรรม ใหความคุมครองทรัพยสินภายในสถานที่เอาประกันภัย ซึ่งสูญหายจากการลักทรัพย

การปลนทรัพย และชิงทรัพย 

- การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ใหความคุมครองความเสียหายหรือสูญเสียทรัพยสินที่เอาประกันภัย อัน

เน่ืองมาจากภัยทุกประเภทที่มิไดระบุยกเวนในกรมธรรม 

- การประกันความเสี่ยงภัยจากวิศวกรรมตามสัญญา ใหความคุมครองทรัพยสินตามโครงการกอสรางเครื่องจักรที่

นํามาติดตั้ง ความรับผิดจากการดําเนินงานกอสรางหรือการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน รวมถึง

ความรับผิดตอบุคคลภายนอกจากการดําเนินงานกอสรางหรือติดตั้งน้ัน ๆ 

- การประกันภัยเครื่องจักร คุมครองทรัพยสินที่เปนเครื่องจักร อาทิ เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องจักรเฉพาะทาง

ตาง ๆ ที่เสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยางไมคาดคิด อาทิ ความบกพรองจากการออกแบบ ขาดความชํานาญ ไฟฟาลัดวงจร 

การระเบิดในทางฟสิกส หรือการถูกกลั่นแกลง 

- การประกันภัยหมอกําเนิดไอน้ํา คุมครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของหมอไอนํ้าและถังอัด

ความดันท่ีเกิดจากความบกพรองหรือการใชงานตาง ๆ และอันตรายที่เกิดแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น 

- การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมายที่ผูเอาประกันภัยมีตอ

บุคคลภายนอก สําหรับการบาดเจ็บตอรางกาย หรือการสูญเสียชีวิต หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสิน 

- การประกันเงิน คุมครองความเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ภายในตูหรือหองนิรภัย และ

ภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนสงตามเสนทางที่ระบุไว 

- การประกันความซื่อสัตยของลูกจาง คุมครองจํานวนเงินที่นายจางสูญเสียไป เน่ืองมาจากการฉอโกง ยักยอก

หรือทุจริตของลูกจางในหนาที่ตามที่ระบุไว 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง คุมครองความรับผิดตามกฎหมายท่ีผูเอาประกันมีตอบุคคลภายนอก อันเกิดจาก

อัคคีภัย หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง หรือการจัดเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงในสถานที่ประกอบการ 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาที่ ไมปลอดภัย คุมครอง

ผูประกอบการ สําหรับความรับผิดตามกฏหมายที่เกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย อันอาจจะเกิดจากความบกพรองของสินคา 

- ประกันภัยรานทอง คุมครองทรัพยสินทองคํา กรณีปลนทรัพย ชิงทรัพย วิ่งราวทรัพย และยังคุมครองอาคาร

ตูนิรภัย กระจก เฟอรนิเจอร จากการปลนทรัพยและชิงทรัพยในสถานที่เอาประกันภัย 

- ประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส

O-A (1 ป) และ รหัส O-X (5 ป) คุมครองประกันสุขภาพผูปวยนอก และผูปวยในสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตรา

ประเภทคนอยูช่ัวคราว ตลอดระยะเวลาที่พํานักในราชอาณาจักร 
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- การประกันภัย Covid-19 เปนการประกันภัยท่ีคุมครองภาวะโคมา ที่เกิดจากโควดิ  คารักษาพยาบาล  และการ

ชดเชยรายไดจากการรักษาตัวในดรงพยาบาล  (ปจจุบันไดยุติการขายแลว) 

- การประกันภัยการแพวัคซีน Covid-19 เปนการประกันภัย คารักษาพยาบาลผูปวยในท่ีเกิดจากภาวะการแพ

วัคซีน Covid-19 

- การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการรับประกันภัยตอตามประเภทภัยที่ระบุไวขางตน ปจจุบันบริษัทรับประกันภัยตอจาก

บริษัทประกันในประเทศ ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีเพียงเล็กนอย 

การประกันภัยตอ 

การทําประกันภัยตอเปนการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัยของบริษัทใหอยูในสัดสวนท่ีกําหนดไวตาม

พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีบริษัทรับประกันภัยทรัพยสินท่ีมีทุนประกันภัยสูง บริษัทจะพิจารณาทํา

ประกันภัยตอกับบริษัทรับประกันภัยตอ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับประกันภัยของบริษัทลงการประกันภัยตอแบงเปน 2 

ลักษณะ ดังน้ี 

- การประกันภัยตอแบบเฉพาะราย เปนการทําประกันภัยตอแบบรายตอราย โดยบริษัทผูเอาประกันภัยตอจะตอง

แจงรายละเอียดของภัยแตละภัยท่ีตองการทําประกันภัยตอ ใหบริษัทผูรับประกันภัยตอพิจารณาและอนุมัติเปนคราว ๆ ไป 

- การประกันภัยตอตามสัญญา เปนการทําประกันภัยตอที่บริษัทผูเอาประกันภัยตอและบริษัทผูรับประกันภัยตอ

ไดมีการตกลงไวลวงหนา โดยทัง้สองฝายจะตกลงในรายละเอียดของภัยที่บริษัทรับประกันภัยตอจะสามารถรับประกันภัยตอได

ภายในระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีการพิจารณาแตละภัยอีก หากลักษณะของภัยนั้น ๆ เปนไปตามที่

ระบุไวในสัญญา 

การพิจารณากําหนดสัดสวนการรับประกันภัยไวเองและรับประกันภัยตอ บริษัทจะพิจารณาจากเงินกองทุนของ

บริษัท ลักษณะภัย และระดับความเสี่ยงภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย โดยกําหนดการคัดเลือกบริษัทประกันภัยตอไวใน 

กลยุทธการประกันภัยตอของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอในประเทศและตางประเทศที่มี

สถานะทางการเงินที่มั่นคงเปนเกณฑ โดยพิจารณาการจัดอันดับความนาเช่ือถือสําหรับบริษัทรับประกันภัยตอโดย S&P หรือ 

AM Best 

การวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาดานผลิตภัณฑ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมออนไลน

มากขึ้น ทิศทางของอุตสาหกรรมประกันภัย มีแนวโนมท่ีจะนําเสนอขายผลิตภัณฑบนออนไลนมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑจึง

เนนไปที่ความไมซับซอนของการพิจารณารับประกันภัย เบี้ยประกันภัยไมสูงมาก และยังคงเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวเน่ืองกับ

สถานการณของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 อาทิ ประกันโควดิ-19, ประกันแพวัคซีน หรือการรวมตั้งแต 2 ผลิตภัณฑขึ้นไป 

เพื่อความหลากหลาย สรางจุดเดนของผลิตภัณฑใหมีความเฉพาะ ท่ีผานมาบริษัทไดพยายามคิดคนผลิตภัณฑที่สามารถ

สนองตอบความตองการของลูกคา เบ้ียประกันที่แขงขันกับบริษัทประกันภัยคูแขง แตยังคงยึดหลักใหความสําคัญกับผูบริโภค

เปนหลัก ไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุดเชนกัน รวมถึงกระบวนการการนําเสนอขายผลิตภัณฑที่ความคุมครองไมซับซอน 

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทางของบริษัท สําหรับผลิตภัณฑที่สามารถออกกรมธรรมอิเล็คทรอนิกสตอไป 
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การพัฒนาดานการบริการ 

บริษัทไดนํา Robotic Process Automation (RPA) มาใชในกระบวนการบันทึกขอมูลความสมบูรณของการจัดการ

สินไหมทดแทน และกระบวนการตรวจสอบปดรายการเรียกรองสินไหมรถยนต เพ่ือชวยกระบวนการดานบันทึกขอมูล 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การออกรายงานผล เพื่อลดระยะเวลาการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพใหการทํางานมีความ

แมนยําและเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบ Claim Online ใหเปนชองทางสําหรับผูใหบริการที่เปนคูสัญญาของ

บริษัท จัดสงเอกสารเสนอรายการจัดซอม งานบริการ และเอกสารเบิกคาบริการ โดยมีรายงานสถานะการติดตามการทํางาน

ไดชัดเจนและมีความปลอดภัย  เพ่ือเปนเครื่องมือทดแทนการนําสงเอกสารผานชองทางโทรสารหรืออีเมล  

การพัฒนาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เขามาชวยทํางานในขั้นตอนตาง ๆ เพ่ือลด

ระยะเวลาและความผิดพลาดในการทํางาน นอกจากนี้บริษัทไดพัฒนาระบบการออกกรมธรรมอิเล็คทรอนิกส (E-Policy) เพื่อ

เพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดสงกรมธรรมใหกับลูกคา  

(2) การตลาดและการแขงขัน

แมวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2564 ปรับตัวดีขึ้นกวาไตรมาส 3 จากการขยายตัวของการอุปโภคบริโภค

ภาคเอกชน การใชจายและการลงทุนภาครัฐ การสงออกสินคา และการผลิตดานการเกษตร รวมไปถึงการทองเที่ยวที่เริ่มเปด

ประเทศรับนักทองเท่ียวเขามาในประเทศตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐในบางพ้ืนที่ เศรษฐกิจไทยโดยรวมทั้งป 2564 

ขยายตัวรอยละ 1.6 ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 6.2 ในป 2563 แมวาการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จะมีความรุนแรงกวาป 2563 และสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงปจจัยทางการเมือง

และเสถียรภาพของรัฐบาลในเชิงการบริหารท่ีสงผลตอความเชื่อมั่นของภาคเอกชน โดยดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของผูบริโภค

เปนตัวบงบอกเรื่องดังกลาวไดเปนอยางดี ท้ังนี้ ภาครัฐไดเรงแกไขสถานการณโดยออกมาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ

ประชาชน ผูมีรายไดนอย รวมถึงผูประกอบการรายยอยหรือ SME ผานโครงการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการ

หมุนเวยีนสภาพคลอง  

สําหรับป 2565 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนไดแก แนวโนมการฟน

ตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก แรงขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ การกลับมาขยายตัวของอุปสงคภาคเอกชนใน

ประเทศ และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวท่ีต่ําผิดปกติในป 2564 โดยคาดการณวาการใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั้ง

ภาคเอกชนและภาครัฐ การลงทุนรวม และมูลคาการสงออกจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากคาดวาจะสามารถควบคุมการระบาดให

อยูในวงจํากัดไดภายใตมาตรการเขมขนของภาครัฐ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะไดรับปจจัยสนับสนุนจากแนวโนมการฟน

ตัวจากภาคการสงออก รายไดเกษตรกร รายไดจากการทองเที่ยวท้ังจากนักทองเที่ยวตางชาติและนักทองเที่ยวชาวไทย และ

มาตรการเยียวยาผลกระทบและกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศของภาครัฐ  

(ก) การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการท่ีสําคัญ 

นโยบายการตลาดในปท่ีผานมา 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2564 มีอัตราการเติบโตรอยละ 4 เบี้ยประกันรับตรงจํานวน 

262,746 ลานบาท หากพิจารณาในแตละประเภทภัย จะพบวาอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของแตละประเภทภัยสอดรับ

กับสภาวะการณเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ อันเกิดจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่เห็นเดนชัดคืออัตรา
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การเติบโตของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดภายใตกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 ของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ในป 2564 มีอัตรา

การเติบโต และอัตราการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูเอาประกันภัยเมื่อเทียบกับป 2563 อยูในอัตราที่คอนขางสูงมาก

โดยเฉพาะอัตราการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตกรมธรรมโควิด–19 ที่มีกวา 4 หมื่นลานบาท เมื่อเทียบกับคาเบ้ีย

ประกันภัยรับในป 2564 ที่มีเพียง 1 หมื่นลานบาท และบริษัทประกันภัยหลายแหงยังคงตองใหความคุมครองภายใตกรมธรรม

ดังกลาวมาจนถึงเดือนเมษายน 2565 ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ไดวางมาตรการกํากับดูแลบริษัทประกันภัยอยางใกลชิด เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบกับผูเอาประกันภัยที่ยังคงถือครองกรมธรรม

ดังกลาว และในภาคธุรกิจประกันภัยเองก็ปรับรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเสนอขายใหประชาชนที่สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการ 

เพื่อใหความคุมครองในชวงสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สายพันธุใหม ที่ยังคงตอเนื่องมาในป 2565 

คาดการณวาการประกันภัยเบ็ดเตล็ดในป 2565 คงมีอัตราการเติบโตท่ีลดลงจากป 2563 และป 2564 พอสมควร 

นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของการประกันรถยนตภาคสมัครใจก็เติบโตเชนกัน เนื่องจากอัตราการใชรถยนตลดลงในชวงที่มี

การแพรระบาด สงผลใหจํานวนอุบัติเหตุและการเรียกรองคาสินไหมทดแทนลดลงดวย สวนการประกันอัคคีภัยที่มีเบี้ยประกัน 

10,355 ลานบาท และการประกันภัยทางทะเลและขนสงที่มีเบี้ยประกัน 6,317 ลานบาท ก็สอดรับกับสภาวการณทาง

เศรษฐกิจไทยในป 2564 ในชวงไตรมาสท่ี 2 เปนตนมาที่อัตราการสงออกเพิ่มขึ้นตอเน่ืองจนถึงสิ้นป 2564  ทั้งนี้ การเติบโต

ของแตละประเภทภัยจะแตกตางกันไป โดยเปนผลทัง้จากปจจัยและมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงนโยบายในการดําเนิน

ธุรกิจของภาคเอกชนเปนองคประกอบควบคูกัน ทั้งนี้ คาดการณวาการประกันภัยทางทะเลและขนสงในป 2565 จะมีแนวโนม

ขยายตัวดีขึ้นกวาป 2564 อันเปนผลจากตลาดคูคาเปาหมายในตางประเทศเริ่มผอนปรนมาตรการปดประเทศเนื่องจาก

สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําใหผูประกอบการสงออกสินคาสามารถสงสินคาไปในตลาดตางประเทศ

เพ่ิมขึ้นไดอยางตอเนื่องมากกวาป 2564 หรือการประกันภัยเบ็ดเตล็ดภายใตนโยบายของภาครัฐ ที่พยายามสรางแรงกระตุนให

เกิดรายไดจากภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเนนการทองเที่ยวในประเทศและมุงสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว

ตางชาติใหเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ภายใตมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐท่ีผอนปรนพิเศษใหกับกลุม

นักทองเท่ียวตางชาติ ที่คาดวาจะดําเนินการไดในไตรมาสที่ 1 ของป 2565 ที่เปนการปรับเปลี่ยนมาตรการจากป 2564 ในชวง

ไตรมาสที่ 4 หรือนโยบายกระตุนการทองเท่ียวใหกับคนไทยในกลุมตาง ๆ ท่ีมีกําลังซื้อ เชน โครงการไทยเท่ียวไทย โครงการ

ทองเที่ยวสําหรับคนวัยเกา ที่ภาคธุรกิจตาง ๆ รวมถึงภาคธุรกิจประกันวินาศภัยใหการสนับสนุนเปนอยางดี สวนการประกัน

อัคคีภัยอาจผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี ณ ปจจุบัน ยังคงมีทรัพยสินคงคางรอการซื้อ

ขายของป 2564 ในจํานวนพอสมควร และอัตราการปลอยสินเชื่อในป 2564 ของสถาบันการเงินที่มีอัตราขยายตัวนอย 

เนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคใหมมีจํากัด ประกอบกับการระบาดในป 2563 – 2564  ยังคงสงผลกระทบตอเนื่องกับลูกคา

สินเช่ือเดิม รวมทั้งสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะของภาครัฐ ตามนโยบายของธนาคารแหง

ประเทศไทยที่ประกาศขอความรวมมือเพ่ือชวยเหลือกลุมลูกคาสินเช่ือสถาบันการเงินในป 2563-2564 และสุดทายคาดวา

โอกาสในการขยายตัวของการประกันภัยรถยนตในป 2565 จะเนนไปในตลาดรถไฟฟาหรือ EV เพ่ือสอดรับกับทิศทางคนรุน

ใหมท่ีมุงเนนการประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะ ดังจะเห็นไดจากการนําเสนอผลิตภัณฑใหมของคายผูผลิตรถยนตตาง ๆ ในชวง

ปลายป 2563–2564 ที่มีการนําเสนอรถไฟฟาจากหลากหลายคายผูผลิตทั้งยุโรป จีน  เกาหลี หรือญี่ปุน โดยเฉพาะไตรมาสที่ 

4 ของป 2564 มียอดจําหนายที่สูงข้ึนกวาในไตรมาสที่ 2 และ 3 ที่มียอดจําหนายติดลบติดตอกัน อนึ่ง ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา 

พฤติกรรมการบริโภคและการดําเนินชีวิตของคนรุนใหมที่มีบทบาทสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งรูปแบบการใชชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไป สงผลตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยดวยเชนกัน บริษัทประกันภัยหลายแหงไดพัฒนา

ปรับปรุงรปูแบบผลิตภัณฑ การนําเสนอ รวมถึงบริการตาง ๆ ใหตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายใหมากที่สุด โดย

อาจกลาวไดวา “ดิจิทัล” ไมใชเปนเพียงระบบ แตจะกลายเปนวัฒนธรรมของผูบริโภครุนใหมอยางเต็มรูปแบบไปในไมชานี้ 
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 บริษัทไดเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดประกันภัยในป 2565 โดยการพัฒนาและปรับรูปแบบผลิตภัณฑ 

รวมถึงบริการหลังการขายใหม ๆ ท้ังประเภทรถยนตและประเภทที่ไมใชรถยนต เพ่ือนําเสนอใหกับแหลงงานเปาหมายทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือตอบสนองความตองการของแหลงงาน คูคา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งเปนการดําเนินงาน

ตอเนื่องจากป 2563 - 2564 โดยเนนการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการหลังการขายในรูปแบบดิจิทัลเปนหลัก เพื่อใหสอดรับ

กับตลาดคนรุนใหม อยางไรก็ดี บริษัทยังคงรักษาบริการในรูปแบบเดิมไวในระดับหนึ่ง สําหรับกลุมลูกคาหรือคูคาที่ยังพึงพอใจ

กับการบริการดังกลาว 

ลักษณะคูคา กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนาย และชองทางการจําหนาย 

ผลประกอบการป 2564 ของบริษัทในภาพรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2563 โดยในแตละชองทางจําหนาย

มีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตางกัน ขึ้นอยูกับนโยบายของคูคาและของบริษัทที่กําหนดข้ึนเพ่ือบริหารจัดการความ

เสี่ยงตามประกาศหรือคําสัง่ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภับ (คปภ.) แตการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอภาพรวมทางเศรษฐกิจตอเนื่องจากป 2563 – 2564 

และกระทบไปยังแหลงงานเปาหมาย คูคา รวมถึงลูกคาเดิมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนั้น ในป 2565 สายงานที่กํากับ

ดูแลดานชองทางการจําหนายและสายงานขายไดวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน โดยวิเคราะหนโยบายของคูคาในป 2565 ท่ีอาจ

ยังคงไดรับผลกระทบเชิงลบตอเนื่องมาจากป 2563-2564 โดยไดปรับแนวทางดําเนินการที่สอดรับกับสถานการณใหเหมาะสม

ทั้งนโยบายราคาและนโยบายการรับประกันภัย นอกจากนั้น บริษัทไดวางนโยบายภายในซึ่งไดรวบรวมขอมูลและขอความเห็น

จากสวนงานตาง ๆ เพื่อกําหนดมาตรการดําเนินงานใหเหมาะสมกับแนวทางการแขงขันในตลาดของลูกคาเปาหมายแตละกลุม

และคูคาแตละประเภทธุรกิจใหมีความแตกตางกันออกไป เพ่ือใหบริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงในแตละชองทางจําหนาย 

นอกจากนั้น บริษัทยังมุงเนนการประสานงานและดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนชองทางจําหนายหรือหนวยงาน

สนับสนุน ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

แนวทางที่ 1 การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับตลาดรถยนต หรือ Motor 

1. กลุมงานรถยนตที่มีนวัตกรรมยานยนตใชพลังงานไฟฟา หรือ EV และเปนหนึ่งในนโยบายที่ภาครัฐใหการ

ผลักดันเพ่ือใหมีการใชรถยนตพลังงานไฟฟาภายในประเทศไดตามเปาหมายที่กําหนดไว คายรถยนตตาง ๆ รวมถึงตัวแทน

จําหนายอิสระ ไดทยอยนําเขามาจําหนายเพื่อสรางโอกาสในเชิงธุรกิจและทดแทนพลังงานน้ํามัน ท้ังยังเปนการลดมลภาวะ

ของโลกที่ทุกประเทศตางใหความสําคัญ โดยป 2565 จึงถือเปนโอกาสที่จะสรางและเพ่ิมฐานกลุมลูกคาเปาหมายใหม ซึ่งยังมี

กําลังการซื้อ ผานชองทางจําหนายตาง ๆ ไมวาจะในสวนกลางหรือในภูมิภาค ซึ่งเช่ือวาฐานลูกคากลุมนี้ จะเปนฐานลูกคาท่ี

สามารถตอยอดในการนําเสนอผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ควบคูกันได เนื่องจากเปนฐานลูกคาที่มีอํานาจการใชจายพอสมควรเชนกัน 

สวนกลุมลูกคาเปาหมายของตลาดรถยนตอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ดําเนินการตอเนื่องมากอนหนานี้ ก็ยังคงวางแผนและขยายฐาน

ลูกคาใหสอดรับกับสภาพการแขงขันของตลาด ในทุกชองทางจําหนาย 

2. การผลักดันและปรับรูปแบบการนําเสนอขายผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือรองรับตลาดดิจิทัล และสอดรับกับ

แหลงงานและกลุมงานเปาหมายตาง ๆ ของทุกชองทางจําหนาย ท่ีการเสนอขายแบบดิจิทัลไดรับการตอบรับในอัตราที่เติบโต

ชวงการแพรระบาดของ Covid–19 ที่ผูบริโภคใหความสนใจและเลือกใชบริการซื้อกรมธรรมผาน Online มากขึ้นตามลําดับ 

รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่บริษัทไดพัฒนาและนําเขามาใชแทนท่ีการดําเนินงานแบบเดิม เพื่อรองรับการใหบริการคูคาหรือ

กลุมเปาหมายตาง ๆ ใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และกระชับยิ่งขึ้น และยังเปนการลดตนทุนการดําเนินการตาง ๆ ของ 

บริษัทฯ ในชวงสภาวการณเศรษฐกิจเชนนี้ดวย 
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3. เนนการสื่อสารประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกรสูสาธารณชนโดยนําเสนอผลิตภัณฑและบริการดาน

ประกันภัยผานเว็บไซตและสื่อตาง ๆ เพ่ือใหแหลงงานเปาหมาย ลูกคาตาง ๆ ของทุกชองทางจําหนายรวมไปถึงบุคคลที่สนใจ

ติดตอเขามาใชบริการมากยิ่งข้ึน 

กลุมเปาหมายฐานลูกคาสวนภูมิภาค 

1. ในป 2564 กลุมงานรถยนตในสวนภูมิภาคถือไดวามีการขยายตัวคอนขางมาก ทั้งในชองทางตัวแทนจําหนาย

รถยนต (Dealer) ชองทางตัวแทน นายหนา รวมไปถึงชองทางนายหนานิติบุคคลประเภทการเสนอขายทางโทรศัพท (Tele 

Broker) ที่มีการใหบริการในสวนภูมิภาคดวยเชนกัน และในป 2565 แผนงานและโครงการตาง ๆ ที่ทุกชองจําหนายได

นําเสนอไวกับแหลงงานตาง ๆ แบบตอเนื่อง ก็คาดวาจะทําใหภาพรวมของกลุมงานรถยนตในสวนภูมิภาค มีอัตราการเติบโต

และขยายตัวเพ่ิมขี้นเชนเดียวกับป 2564 ที่ผานมาเชนกัน  

2. กลุมงานลูกคาทั่วไปยังคงดําเนินการในลักษณะเดียวกับสวนกลาง คือเนนการสื่อสารประชาสัมพันธ

ภาพลักษณขององคกรสูสาธารณชนในสวนภูมิภาคใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการขยายฐานลูกคาและบุคคลทั่วไปใหเขามา

ใชบริการดานตาง ๆ ของบริษัท รวมไปถึงการใหคําแนะนําหรือปรึกษาดานประกันภัยทุกประเภทแกบุคคลท่ีสนใจดวย 

แนวทางที่ 2 การขยายฐานกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับตลาดท่ีไมใชรถยนตหรือ Non Motor 

การขยายฐานคูคาประเภทตัวแทนนายหนาทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคลใหมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน โดยมุงเนนไปใน

กลุมเปาหมายที่มีฐานลูกคาทําประกันประเภท Non Motor พรอมกันนี้ ในป 2565 จะมีการปรับเปลี่ยนการเสนอขาย

ผลิตภัณฑในแบบดิจิทัล ใหตัวแทน นายหนา ท้ังประเภทบุคคลและนิติบุคคล นําไปเสนอใหกับกลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการทําตลาดและการเขาถึงบริการตาง ๆ ของบริษัทฯ ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

การขยายฐานลูกคาประเภทสินเชื่อประเภทตาง ๆ ที่ผานชองทางจําหนายสถาบันการเงินหรือ Bank Non Motor ทั้ง

ลูกคาประเภทบุคคลทั่วไปและผูประกอบการรายยอย เนื่องจากในป 2563 – 2564 กลุมงานสินเช่ือนี้ไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดโควิด-19 และการปรับนโยบายทางธุรกิจของสถาบันการเงินคูคา สงผลใหปริมาณและโอกาสไดงานในป 2564 

ลดลงจากเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น ในป 2565 จึงตองปรับทิศทางและแผนงานเพ่ือใหสอดรับกับแหลงงานและกลุม 

เปาหมายใหมในสวนคูคาประเภทสถาบันการเงนิที่ไมใชธนาคาร (Non Bank) โดยเนนเพิ่มกลยุทธการนําเสนอผลิตภัณฑและ

การบริการในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใหสอดรับกับประเภทสินเช่ือที่ลูกคาใชบริการไมวาจะสวนกลางหรือภูมิภาค โดยเฉพาะ 

กลุมเปาหมายประเภทสหกรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในสวนภูมิภาค ที่ถือวายังพอมีโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับงาน

ประกันและถือเสมือนเปนสถาบันการเงนิ เชนกัน 

แนวทางที่ 3 การรักษาฐานลูกคากลุมเดมิในปตออายุกรมธรรมใหมีอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

การวางแผนบริหารจัดการฐานขอมูลลูกคาสําหรับการตออายุกรมธรรมทุกประเภท ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

โดยใชระบบรวมศูนยสั่งการเพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

การปรับแกขอจํากัดหรือเงื่อนไขการตออายุกรมธรรมบางประการเพ่ิมปริมาณงานตออายุหรือเปนทางเลือกใหกับ 

ผูเอาประกันภัยใหคงใชบริการกับบริษัทตอไป 

การรักษาฐานและเพิ่มอัตราการตออายุกรมธรรมของทุกชองทางจําหนาย ไมวาจะเปนการดําเนินงานโดยทางตรงหรือ

ทางออม 
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การนําระบบดิจิทัลมาปฏิบัติการเพ่ือติดตามการใหบริการตออายุกรมธรรมกับฐานลูกคาของบริษัทในทุกชองทาง

จําหนาย โดยประสานงานรวมกับคูคาที่พรอมใหความรวมมือนําเสนอบริการดานการตออายุกรมธรรม เนนการบริหารเพ่ือลด

ตนทุนและเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ใหกับคูคาและผูเอาประกันควบคูกันไป 

การเพิ่มชองทางบริการรับชําระคาเบี้ยประกันภัยใหกับผูเอาประกันผานระบบคิวอารโคด (QR Code) นอกเหนือจาก

การชําระผานเคาเตอรรับชําระเงนิ และการใหบริการรับชําระผานบัตรเครดิต เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถเขาถึง

บริการไดทันใจ 

(ข) สภาพการแขงขัน 

ธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2564 

ธุรกิจประกันวินาศภัยป 2564 เปนปที่ภาคธุรกิจตองฝาฟนกับภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยจากปจจัยตาง ๆ สถานการณ

การแพรระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงและมีการระบาดระลอกใหมตั้งแตปลายเดือน

มีนาคม 2564 ที่ผานมา เกิดการแพรระบาดทั่วทุกภูมิภาค สงผลทําใหเบี้ยประกันภัย COVID-19 มีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ 

รัฐบาลในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยไดมีการประกาศ Lockdown ชวงไตรมาส 2/2564 ทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวลง 

สงผลใหเบี้ยประกันภัยไมเติบโต แมวาจะมีอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ท่ีดีขึ้นในบางประเภทการประกันภัย 

เชน การประกันภัยรถยนต เนื่องจากประชาชนเดินทางนอยลง ตอมาชวงไตรมาส 3 ป 2564 มีการเรงฉีดวัคซีนใหกับ

ประชากร เพื่อใหประชาชนสามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดภายใตมาตรการปองกันการ

ติดเช้ือแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ถึงอยางไรก็ตามยังคงมีการแพรระบาดของ COVID-19 สายพันธุใหม

เกิดขึ้น นั่นคือ สายพันธุเดลตา จึงทําใหอัตราการติดเช้ือของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น เฉลี่ยอยูท่ี 15,000 คนตอวัน หรือคิดเปน

รอยละ 2.8 แมวาการเรงฉีดวัคซีนในชวงไตรมาส 4 ป 2564 ทําใหแนวโนมของการแพรระบาดโควิดสายพันธุเดลตาใน

ประเทศไทยลดลง แตชวงเดือนธันวาคม 2564 ไดพบการกลายพันธุของ COVID-19 ทําใหมีการแพรระบาดของโควิดสายพันธุ

โอมิครอนที่ทวีปแอฟริกาใต ซึ่งมีการแพรระบาดอยางรวดเร็วในทวีปยุโรป และเนื่องจากมีนโยบายการเปดประเทศ สงผลใหผู

ที่เดินทางมาจากตางประเทศเปนกลุมเสี่ยงนําเช้ือเขามาภายในประเทศ ทําใหมีการแพรระบาดอีกระลอกหนึ่ง ซึ่งสงผลให

ธุรกิจประกันวินาศภัยไดรับผลกระทบ คือ มีอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของ COVID-19 เพ่ิมข้ึน โดย

คาดการณวาจะมีคาสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 ณ เดือนธันวาคม 2564 อยูที่ประมาณ 40,000 ลานบาท ในขณะที่

เบ้ียประกันภัย COVID-19 อยูท่ีประมาณ 10,562 ลานบาท ประกอบกับมีนโยบายเปดประเทศแลวจึงทําใหมีอัตราคาสินไหม

ทดแทนจากการประกันภัยประเภทอ่ืนเพ่ิมเขามา  

จากปจจัยท่ีกลาวมาสงผลใหอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ป 2564 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมของธุรกิจประกัน

วินาศภัยอยูที่ 262,746 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.97 หรือคิดเปนมูลคา 10,030 ลานบาท เมื่อเทียบจากชวงเดียวกันปกอน 

ซึ่งแบงเปนประเภทประกันภัยรถยนต (Motor) 147,406 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.94 หรือคิดเปนมูลคา 1,368 ลานบาท 

และประเภทประกันภัยท่ีไมใชรถ (Non-motor) 115,339 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.12 หรือคิดเปนมูลคา 8,662 ลานบาท 

โดยมีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ไดแก การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 128,772 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.10 รองลงมา 

คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 98,667 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.16 ตามดวยการประกันอัคคีภัย 10,355 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 1.84 และการประกันภัยทางทะเลและขนสง 6,317 ลานบาท ที่ขยายตัวในอัตราเรงท่ีรอยละ 19.43 มีอัตรา 

ผูถือกรมธรรมประกันภัยตอประชากรอยูที่รอยละ 39.47 มีเบี้ยประกันวินาศภัยตอจํานวนประชากร 3,906 บาท มีสินทรัพย

ลงทุนของธรุกิจประกันวินาศภัย 340,000 ลานบาท ปรับตัวลดลงรอยละ 0.12 นอกจากนี้ ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราสวน

ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) รอยละ 263.36 ซึ่งยงัมีคาสูงกวาที่กฎหมายกําหนด 
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แนวโนมธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2565 

แนวโนมธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2565 คาดการณวาเบ้ียประกันภัยรับรวมจะอยูที่ 267,100 – 269,800 ลานบาท 

เติบโตประมาณรอยละ 1.5-2.5 ตอป ใกลเคียงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่คาดวาจะเติบโตรอยละ 3.5-4.5 ตอป 

อยางไรก็ด ีเบ้ียประกันยังจะต่ํากวาชวงกอนโควดิท่ีเติบโตเปน 2 เทาของ GDP เนื่องจากตัวแปรสําคัญ คือ การแพรระบาดของ

โควิดสายพันธุโอมิครอน ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและธุรกิจประกันวินาศภัยในชวงไตรมาส 1-2 ของป 2565 

สงผลใหครึ่งปแรกการใชรถยนตคงนอยลง และทําใหเบ้ียประกันภัยตอผลิตภัณฑมีแนวโนมลดลงดวย ขณะเดียวกันเบี้ยใหม

จากประกันภัยโควิดป 2565 จะหายไปประมาณรอยละ 2-3 ของเบี้ยรวม ทําใหเบี้ยประกันสุขภาพติดลบ จากท่ีมีขอมูลวิจัย

จากบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) ซึ่งคาดการณวาการจายสินไหมทดแทนประกันโควิดอาจจะพุงทะลุ 1 แสน

ลานบาท ในกรณีโอมิครอนนั้น จากกรณีการระบาดของสายพันธุเดลตาจนถึงสิ้นป 2564 คาดวาธุรกิจประกันวินาศภัยตองจาย

คาสินไหมทดแทนประมาณ 40,000 ลานบาท ซึ่งเปนแบบเจอจายจบสูงถึง 34,000 ลานบาท ที่เหลืออีก 6,000 ลานบาท เปน

คารักษาพยาบาล/โคมา/คาชดเชยรายวัน โดยหากในป 2565 มีการระบาดของโอมิครอน คาสินไหมทดแทนของประกันภัย 

โควดิอาจสูงถึง 110,000-180,000 ลานบาท เน่ืองจากสถิติผูติดเชื้อโอมิครอนเร็วกวาเดลตาประมาณ 3-4 เทา โดยอัตราการ

ติดเช้ือโควิดของผูมีประกันภัยโควิดโดยรวมอยูที่รอยละ 3.8 สูงกวาการติดเชื้อของประชากรไทยทั้งหมดซึ่งอยูที่รอยละ 2.8 

โดยป 2565 คาใชจายเคลมประกันสุขภาพและประกันโควิดอาจเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากอาการท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยโควิด (Long 

COVID) จะทําใหอวัยวะภายในไมแข็งแรง ซึ่งจะมีผลตอการเจ็บปวยในอนาคตและสงผลตอการรับประกันภัยสุขภาพ  

ทั้งน้ี คาดการณวาป 2565 การประกันภัยรถยนต จะมียอดขายกลับมาสูระดับปกติที่ 8.6 แสนคัน และการแขงขันของ

ธุรกิจประกันภัยรถยนตนาจะยังคงมีความรุนแรงทั้งดานราคาและการใหบริการ คาดวาจะมีเบ้ียประกันภัยรถยนตเติบโต 

รอยละ 6.0 ประกันภัยทรัพยสิน (ประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด) จะเติบโตในอัตราที่เทากันท่ีรอยละ 

8.0 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยอยูในชวงฟนตัว กําลังซื้อของผูคนรวมถึงธุรกิจ SME ก็จะทยอยฟนตัวตามไปดวย ประกอบกับ 

การเพ่ิมขึ้นของอัตราเบ้ียจากการหดตัวของ Reinsurance Capacity และภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ คาดวาจะยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่องในป 2565 เนื่องมาจากการตระหนักถึงความสําคัญของ

ประกันสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเติบโตของเบ้ียประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพในป 2564 นั้น สวนหนึ่งมาจาก

การเติบโตของเบี้ยประกันภัย COVID-19 ซึ่งการระบาดระลอกลาสุดท่ีมีผูติดเช้ือเปนจํานวนมากและกอใหเกิดการเรียกรองคา

สินไหมทดแทนสูง ทําใหบริษัทประกันวินาศภัยหลายบริษัทไดหยุดการขายกรมธรรมประกันภัย COVID-19 ประเภทเจอจาย

จบและคารักษาพยาบาล และเปลี่ยนเปนการขายความคุมครองการเจ็บปวยจากภาวะโคมาจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

และการแพวัคซีนแทน ในป 2565 บริษัทประกันวินาศภัยจะตองกลับมาทบทวนเรื่องของการตออายุกรมธรรมและความ

คุมครองที่กําหนดไวเดิมรวมถึงการขายกรมธรรมใหมควบคูกัน นอกจากนี้แลว ยังจะตองมีการทบทวนและปรับเพ่ิมอัตราเบี้ย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพใหสะทอนถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ในสวนของเบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรงสําหรับประกันภัย COVID-19 นั้น นาจะลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับป 2564 ทั้งนี้ คาดการณวาเบี้ยประกันภัย

อุบัติเหตุโดยรวมและท่ีไมรวม COVID-19 นั้น จะมีอัตราการเติบโตรอยละ -0.9 และรอยละ 4.0 ตามลําดับ ในขณะที่

ประกันภัยสุขภาพโดยรวม COVID-19 และที่ไมรวม COVID-19 นั้น จะมีอัตราการเติบโตรอยละ -8.4% และรอยละ 15.0 

ตามลําดับ ประกันภัยทางทะเลและขนสง คาดการณวาเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนสงจะมีการเติบโตที่รอยละ 15.0 จาก

สถานการณการคาโลกที่เริ่มมีแนวโนมฟนตัวในป 2564 และการคาดการณขององคการคาโลกวา การคาโลกในป 2565-2566 

จะเติบโตตอเนื่องที่อัตราโดยเฉลี่ยรอยละ 6.2 จะเปนปจจัยท่ีทําใหการสงออกของไทยมีการขยายตัวตามไปดวย ประกันภัย

การเดินทาง คาดการณวาเบี้ยประกันภัยการเดินทางในป 2565 จะเติบโตอยูที่รอยละ 20.0 เนื่องจากมีแนวโนมที่ดีขึ้นตามการ
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ฟนตัวดานการทองเที่ยวจากการฉีดวัคซีนอยางทั่วถึงของหลายประเทศทั่วโลกจนสามารถเปดประเทศไดแบบสมบูรณ และมี

การเดินทางระหวางประเทศไดตามปกติ  

ดังนั้น ป 2565 ธรุกิจประกันวินาศภัยยังตองเผชิญกับความทาทายและปจจัยความเสี่ยงจากภายนอกท่ีมีนัยตอธุรกิจท่ี

ตองเฝาระวัง ติดตามอยางใกลชิด และปรับตัวใหเทาทัน จึงอาจทําใหตองปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจดังนี้ 1) ปรับตัวรองรับ

ชีวติวิถีใหม (New normal) ของคนไทย 2) บริหารคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากขึ้น และ 

3) หาโอกาสสรางสรรคประกันภัยใหม ๆ เพ่ือตอบโจทยผลกระทบโควิด-19 อัตราดอกเบี้ยต่ํา และการเขาสูสังคมดิจิทัล

ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 

ฝายวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)        

บริษัทวางแผนที่จะขยายตัวใกลเคียงกับอัตราการเติบโตที่ธรุกิจประกันวินาศภัยไดคาดการณไวในป 2565 โดยคํานึงถึง

ปจจัยและผลกระทบตาง ๆ ของตลาดที่มีการแขงขันคอนขางสูงในแตละชองทางจําหนาย ภายใตความผันแปรทางเศรษฐกิจ 

การเมือง รวมไปถึงผลกระทบตอเนื่องจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  ซึ่งการวางแนวทางดําเนินงานตาง ๆ จะเนนไปใน

ทิศทางท่ีสอดรับและสัมพันธกันระหวางคาเบ้ียประกันภัยกับตนทุน การดําเนินงานเพื่อใหผลประกอบการของแตละแหลงงาน

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ขณะเดียวกันก็มีการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในดานบริการเพื่อใหสอดรับกับ

ทิศทางธรุกิจรุนใหมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการนําระบบดิจิทัลเขามาปรับใชและใหบริการสําหรับบุคคลที่เปนฐานลูกคา

บริษัทและประชาชนท่ัวไปที่สนใจผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เพ่ือใหเขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงการบริการหลัง

การขายที่ดีของทุกชองทางจําหนาย 

กลยุทธทางการแขงขัน 

การวางแผนงานของแตละชองทางจําหนายในป 2565 มุงเนนความสัมพันธระหวางกลุมงานเปาหมาย กับการบริหาร

ตนทุนอยางรัดกุม ปรับกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานใหกระชับยิ่งข้ึน รวมไปถึงการบริหารบุคลากรและนําระบบ

เครื่องกลเขามาเพิ่มศักยภาพรองรับการบันทึกขอมูลในระบบใหรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา การปรับรูปแบบเสนอขาย

ผลิตภัณฑแบบดิจิทัลใหสอดรับกับสภาวการณแขงขัน และสอดรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในชวงการแพร

ระบาดของ Covid-19 เพื่อใหผลประกอบการโดยภาพรวมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยบริษัทใหความสําคัญกับประเด็น

ตาง ๆ ดังน้ี 

1. การพิจารณาคัดเลือกกลุมงานเปาหมายท่ีมีความสุมเสี่ยงนอย เพ่ือใหผลประกอบการของทุกชองทางจําหนาย

บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

2. การปรับกลไกราคาคาเบ้ียประกันภัยใหสอดรับกับกลุมลูกคาเปาหมายในแตละชองทางจําหนาย ใหเหมาะสม

กับสภาพการแขงขันในตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดอยางตรงเปาหมาย 

3. การปรับโครงการสงเสริมการขายของแตละชองทางจําหนาย ใหมีความสัมพันธกันระหวาง เปาหมายที่กําหนด

กับตนทุนคาใชจาย เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

4. การพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑเพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละตลาด ที่มีความ

เปลี่ยนแปลงและแตกตางกันในแตละชองทางจําหนาย รวมไปถึงการใหบริการหลังการขายที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดอยาง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยการนําระบบดิจิทัลเขามารองรับการใหบริการอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

5. การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและความสามารถเพิ่มข้ึน เพ่ือรองรับการแขงขันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปสู

ธุรกิจดิจิทัล สอดรับกับแหลงงานและคูคาเปาหมายที่มีการพัฒนาระบบบริการเปนระบบดิจิทัลเชนกัน 
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

แนวทางการดําเนินงานในป 2564 บริษัทจะเนนปรับรูปแบบของผลิตภัณฑและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ

และพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมายในแตละแหลงงานที่มีความแตกตางและเปลี่ยนแปลงไปในแตละชองทางจําหนาย ทั้งใน 

สวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปหลังจากการเกิด 

โรคระบาดรุนแรงในป 2563 ทั้งยังสงผลตอรูปแบบการแขงขันของตลาดประกันภัย เชนแบบผลิตภัณฑประกันภัยที่ตรงกับ 

ความตองการและเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ ลักษณะการนําเสนอที่เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางรวดเร็ว และเบี้ย 

ประกันภัยที่เหมาะสมแตยังแขงขันกับคูแขงได จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ สรุปไดวาการประกันภัยในป 2564 ตอง 

เปนการนําเสนอทั้งผลิตภัณฑและบริการที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคในรูปแบบออนไลน (Online) มากขึ้น เพ่ือเขาถึง 

กลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายไมยึดติดกับตราสินคาเชนในอดีตท่ีผานมา แตเนนเขาถึงไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และพิจารณาคาเบี้ยประกันภัยเปนปจจัยหลัก  

ที่มา:  ขอมูลจาก คปภ. ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

เบ้ียประกันภัยรับตรง (พันบาท)
รวมทุกประเภทภัย 3,332,365

สวนแบงผลิตภัณฑ
(รอยละ)

983,794

1,936,990

319,952
91,629

29.52

58.13

9.6
2.75

อัตราขยายตัว (รอยละ)
รวมทุกประเภทภัย รอยละ 1.15

อัคคีภัย

สวนแบงการตลาด (รอยละ)
รวมทุกประเภทภัย รอยละ 1.27

10.93

22.6-3.24

-3.33

1.31

1.45

1.00
3.09

ภัยทางทะเลและขนสงภัยรถยนต ภัยเบ็ดเตล็ด
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(4) ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกจิ

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และ สัญญาเชาอาคาร

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพยถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทมีมูลคารวม 204.85 ลานบาท 

ประกอบดวย 

ท่ีดินและอาคาร รวมท้ังสวนปรับปรุงอาคาร            189.44 ลานบาท 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน   9.68 ลานบาท 

ยานพาหนะ   5.73 ลานบาท 

ท่ีดินและอาคารของสํานกังานใหญและสาขาท่ีบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์  

ทรัพยสิน / ท่ีต้ัง พ้ืนท่ี มูลคาตามบัญช ี

(หนวย:ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

สํานักงานใหญ  

อาคารชุดเลขท่ี 100/47-55 ช้ัน 25, 26 และ 27 

อาคารสาธรนครทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

พ้ืนท่ีสํานักงาน 

4,344.66 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีจอดรถยนต 

788.50 ตารางเมตร 

อาคารชุด      137.89 ไมม ี

สํานักงานฝายสนิไหมทดแทน  

อาคารชุดเลขท่ี 90/4-6 ช้ัน 1 อาคารสาธรธานี 1 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

523.39 ตารางเมตร      อาคารชุด        20.44 ไมม ี

สํานักงานสาขาขอนแกน  

และท่ีพักสําหรับพนักงาน 

อาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน 2 คูหา พรอมท่ีดิน  

เลขท่ี 110-110/1 ถนนศรีจันทร  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

365 ตารางเมตร ท่ีดิน          0.46 ไมม ี

สํานักงานสาขาเชียงใหม 

และท่ีพักสําหรับพนักงาน 

อาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน จํานวน 2 คูหา พรอมท่ีดิน

เลขท่ี 96 ถนนสามลาน ตาํบลพระสิงห อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 50200 

355 ตารางเมตร ท่ีดิน          0.53 ไมม ี
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ทรัพยสิน / ท่ีต้ัง พ้ืนท่ี มูลคาตามบัญช ี

(หนวย:ลานบาท) 

ภาระผูกพัน 

สํานักงานสาขาหาดใหญ  

และท่ีพักสําหรับพนักงาน 

อาคาร 3 ช้ัน จํานวน 2 คูหา พรอมท่ีดิน 

เลขท่ี 14, 16 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร 1   

ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา 90110 

 307 ตารางเมตร อาคาร             5.29 

ท่ีดิน          1.16 

ไมม ี

สํานักงานสาขามกุดาหาร  

และท่ีพักสําหรับพนักงาน 

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 2 คูหา พรอมท่ีดิน 

เลขท่ี 33/19-20 ถนนชยางกูร ข. ตําบลมุกดาหาร 

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 

448 ตารางเมตร อาคาร             6.10 

ท่ีดิน          0.48 

ไมม ี

สํานักงานสาขาเพชรบูรณ 

อาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน จํานวน 2 คูหา พรอมท่ีดิน  

เลขท่ี 199/16-17 หมูท่ี 2 ถนนสระบุร-ีหลมสัก  

ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ 67000 

354 ตารางเมตร อาคาร             3.39 

ท่ีดิน          2.75 

ไมม ี

อาคารสํานักงานและสาขาท่ีเชา เพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพยสิน / ท่ีต้ัง สรุปเง่ือนไขการเชา 

สํานักงานสาขารังสิต 

หอง G87/1 ช้ัน Ground  

เลขท่ี 94  ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสติ  

ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี  

จังหวัดปทุมธานี 12130 

สัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน - ระยะเวลา 3 ป  

ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2567 

พ้ืนท่ี 52.18 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขานครปฐม 

อาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน จํานวน 2 คูหา   

เลขท่ี 560 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2567  

พ้ืนท่ี 320 ตารางเมตร  

สํานักงานสาขาปราณบุรี 

อาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน จํานวน 2 คูหา 

เลขท่ี 498/4 หมูท่ี 2 ถนนเพชรเกษม   

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 
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ทรัพยสิน / ท่ีต้ัง สรุปเง่ือนไขการเชา 

ตําบลวังกพง อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

77120 

พ้ืนท่ี 336 ตารางเมตร 

สํานักงานบริการลกูคา 

เลขท่ี 90/3 ช้ัน 1 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

สัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน - ระยะเวลา 3 ป  

ตั้งแต 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2565 

พ้ืนท่ี 157 ตารางเมตร 

โกดังกาญจนาภิเษก 1 

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 45/1856 ซอยดีเค 16 ถนนกาญจนาภเิษก  

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

สัญญาเชาอาคาร - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2566 

พ้ืนท่ี 147 ตารางเมตร 

โกดังกาญจนาภิเษก 2 

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 102 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-2/1   

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 10150 

สัญญาเชาอาคาร - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 

พ้ืนท่ี 147 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขาพัทยา  

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 72/150 หมูท่ี 4 ถนนสุขุมวิท  

ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565  

พ้ืนท่ี 288 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขาพิจิตร 

อาคารพาณิชย 2 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 4/196-197 ถนนสระหลวง  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 

พ้ืนท่ี 320 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขาพิษณุโลก 

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 444/13 ถนนสีหราชเดโชชัย  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 

พ้ืนท่ี 156 ตารางเมตร 
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ทรัพยสิน / ท่ีต้ัง สรุปเง่ือนไขการเชา 

สํานักงานสาขานครสวรรค    

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 1002/2 หมูท่ี 10 ตําบลนครสวรรคตก 

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 กันยายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2567  

พ้ืนท่ี 262.64 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขานครราชสมีา  

และท่ีพักสําหรับพนักงาน 

อาคารพาณิชย 3 ช้ัน จํานวน 2 คูหา  

เลขท่ี 230/11-12 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 30000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ 2566 

พ้ืนท่ี 288 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขาอุบลราชธานี   

อาคารพาณิชย 3 ช้ัน จํานวน 3 คูหา, 1 ช้ัน จํานวน 1 คูหา 

เลขท่ี 324 , 326  ถนนพิชิตรังสรรค ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 6 เดือน 

ตั้งแต 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565  

พ้ืนท่ี 780.40 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขาอุดรธานี  

อาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน จํานวน 2 คูหา 

เลขท่ี 419/7-8 ถนนรอบเมือง ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 41000  

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2566 

พ้ืนท่ี 532 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขารอยเอ็ด 

อาคารพาณิชย 3 ช้ัน จํานวน 2 คูหา  

เลขท่ี 36/2-3 ถนนเทวาภิบาล  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2566 

พ้ืนท่ี 384 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขานครศรีธรรมราช 

อาคารพาณิชย 3.5 ช้ัน จํานวน 2 คูหา  

เลขท่ี 187 ถนนพัฒนาการคูขวาง  

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2565 

พ้ืนท่ี 294 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขาสุราษฎรธาน ี

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 141/124 หมูท่ี 5 ถนนกาญจนวิถี   

ตําบลบางกุง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 

พ้ืนท่ี 256 ตารางเมตร 
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ทรัพยสิน / ท่ีต้ัง สรุปเง่ือนไขการเชา 

สํานักงานสาขาภูเก็ต  
และท่ีพักสําหรับพนักงาน 

อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 2 คูหา  

เลขท่ี 58/7-8 หมูท่ี 6 ถนนเทพกระษัตรี  

ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2566 

พ้ืนท่ี 640 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขากระบ่ี 

อาคารพาณิชย 3 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 434/50 ถนนอุตรกิจ  

ตําบลกระบ่ีใหญ อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 81000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2565 

พ้ืนท่ี 212 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขายอยจนัทบุรี 

อาคารพาณิชย 3 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 59/14 ถนนพระยาตรัง  

ตําบลวัดใหม อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2566 

พ้ืนท่ี 170 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขายอยเชียงราย 

อาคารพาณิชย 3 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 418/5 หมูท่ี 5 ถนนกลางเวียง  

ตําบลริมกก อําเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2566 

พ้ืนท่ี 240 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขายอยชมุพร  
และท่ีพักสําหรับพนักงาน 

อาคารพาณิชย 2 ช้ัน จํานวน 1 คูหา  

เลขท่ี 177 หมูท่ี 3  

ตําบลวังไผ  อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2567 

พ้ืนท่ี 128 ตารางเมตร 

สํานักงานสาขายอยระยอง 

อาคารพาณิชย 3 ช้ัน จํานวน 1 คูหา   

เลขท่ี 4/20  หมูท่ี 4 ตําบลทับมา อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 21000 

สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง - ระยะเวลา 3 ป 

ตั้งแต 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2567  

พ้ืนท่ี  162  ตารางเมตร 
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บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

 บมจ. ฟอลคอนประกันภัย บริษัท ทีเคไอ ประกันภัย 

จํากัด

บริษัท ทีเคไอ ประกันชีวิต 

จํากัด

รอยละ 12 รอยละ 32.5 รอยละ 32.5 
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นโยบายการลงทุนในบริษัทรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม ดังน้ี 

1. เงินลงทุนใน TKI General Insurance Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทมีเงินลงทุนรอยละ 32.50 ของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดท่ีจําหนายแลวจํานวน 8 ลานหุน 

2. เงินลงทุนใน TKI Life Insurance Co., Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทประกันชีวิตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว บริษัทมีเงินลงทุนรอยละ 32.50 ของจํานวนหุนสามัญท้ังหมดท่ีจําหนายแลวจํานวน 8 ลานหุน 



บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ประกันวินาศภยั 

ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท  

ประกอบดวยหุนสามญั 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 33/4 ชั้น 24-25 อาคารเอ เดอะไนนทาวเวอร ถนนพระราม 9 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศัพท  0 2676 9888  

โทรสาร  0 2676 9898 

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัท 1,200,000 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 10 บาท  

คิดเปนรอยละ 12 ของจํานวนหุนชําระแลว 

บริษัท ทีเคไอ ประกันภัยทั่วไป จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกันวินาศภยั 

ทุนจดทะเบียน 16,000,000,000 กีบ  

ประกอบดวยหุนสามญั 8 ลานหุน มูลคาหุนละ 2,000 กีบ 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 16,000,000,000 กีบ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ Level 4, Zone A office Unit, The Iconic, Unit 11, Phonxay Road, 

Phonxay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, 01000, 

Lao PDR 

โทรศัพท  +856 21 417707

โทรสาร  +856 21 417705

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัท 2,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2,000 กีบ

คิดเปนรอยละ 32.50 ของจํานวนหุนชําระแลว

บริษัท ทีเคไอ ประกันชีวิต จํากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต 

ทุนจดทะเบียน 16,000,000,000 กีบ  

ประกอบดวยหุนสามญั 8 ลานหุน มูลคาหุนละ 2,000 กีบ 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 16,000,000,000 กีบ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ Level 4, Zone A office Unit, The Iconic, Unit 11, Phonxay Road, 

Phonxay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, 01000, 

Lao PDR 

โทรศัพท  +856 21 417707

โทรสาร  +856 21 417705

จํานวนหุนที่ถือโดยบริษัท 2,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2,000 กีบ

คิดเปนรอยละ 32.50 ของจํานวนหุนชําระแลว

แบบ 56-1 One Report 2564 38



1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

ไมม ี

1.3.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุน 

ไมม ี

1.3.4 ผูถือหุน 

ผูถือหุนรายใหญ 

ผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

ลําดับ ผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน (รอยละ) 

1. กลุมนายสุจินต หวั่งหลี (1) 4,941,330 14.12 

2. บริษัท สหพิทักษสิน จํากัด 2,494,372 7.13 

3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จํากัด 1,777,435 5.08 

4. นายณฐพล ศรีจอมขวัญ 1,648,944 4.71 

5. บริษัท สยามกลการ จํากัด 1,414,000 4.04 

6. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข 1,130,546 3.23 

7. กลุมนางสายจิตต หวั่งหลี (2) 1,014,622 2.90 

8. บริษัท หวั่งหลี จํากัด 952,408 2.72 

9. บริษัท วิสุทธิพาณิชย จํากัด 876,372 2.50 

10. MR. CHAN CHI KEUNG 779,739 2.23 

 ผูถือหุนอื่น 17,970,232 51.34 

หมายเหต ุ

(1) กลุมนายสุจินต หวั่งหลี ประกอบดวย 1) นายสุจินต หวั่งหลี ถือหุนจํานวน 3,522,485 หุน 2) นางรุจิราภรณ

หวั่งหลี ถือหุนจํานวน 1,225,000 หุน 3) ดร.ศรัณฐ หวั่งหลี ถือหุนจํานวน 193,845 หุน

(2) กลุมนางสายจิตต หวั่งหลี ประกอบดวย 1) นางสายจิตต หวั่งหลี ถือหุนจํานวน 639,244 หุน 2) นางสาวจิตตินันท

หวั่งหลี ถือหุนจํานวน 238,685 หุน 3) นายณัฐชัย หวั่งหลี ถือหุนจํานวน 136,693 หุน

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลว 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 350 ลานบาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว 350 

ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 35 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

บริษัทไมมีการออกหลักทรัพยอ่ืนใดที่ไมใชหุนสามัญ 
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1.5 การออกหลักทรัพยอื่น 

บริษัทไมมีการออกหลักทรัพยอ่ืน 

1.6 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท

ตองไมมีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัท โดยตองไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และคณะกรรมการอาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว และรายงานใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบ 

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

รายการ 2564 2563 2562 

อัตรากําไรสุทธิตอหุน (บาท) 3.12 2.04 0.85 

อัตราเงนิปนผลตอหุน (บาท) 1.7857 1.50 1.2857 

 จายเปนเงินสดตอหุน (บาท) 1.50 1.50 1.2857 

 จายเปนหุนปนผลตอหุน (บาท) 0.2857 - - 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (รอยละ) 57.16 73.61 151.79 

หมายเหต ุ

 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวิธสีวนไดเสีย

 การคํานวณกําไรสุทธิตอหุน ไดปรบัปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุน

ปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเริ่มตนของปแรกที่เสนอรายงาน
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1  นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง 

 บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนอยางมาก ดังน้ัน 

เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ

บริษัท (ERM & ORSA) ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พรอมท้ังสื่อสารสาระสําคัญของนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงใหทุกหนวยงานทราบและนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด  

 บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเช่ือมโยงสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจและแผนธุรกิจ 3 ป โดย

ไดมีการกําหนดความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญตามกิจกรรมหลักของบริษัท ไดจัดทําทะเบียนความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยง 

และติดตามความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงใหไดรับการแกไข และลดความเสี่ยงลงมาอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk 

Appetite) ภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนด และไมสงผลกระทบตอเงินกองทุนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ 

2.2  ปจจัยความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ความเส่ียงดานกลยุทธ 

1. ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจประกันภัย

การแขงขันของธุรกิจประกันวินาศภัยในปจจุบันมีความรุนแรงข้ึน โดยเห็นไดจากอัตราการกระจุกตัวของบริษัท

ขนาดใหญและขนาดกลางมีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ันการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีสงผลตอการเปดเสรีทางการคา

ของธุรกิจประกันภัย ทําใหการดําเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน จากการท่ีบริษัท

ประกันภัยตางประเทศหรือบริษัทประกันภัยในประเทศซึ่งมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมี

ผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา ทําใหบริษัทเหลาน้ีมีสวนแบงตลาดเพ่ิมสูงข้ึน และดวย

ศักยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกรง ทําใหบริษัทเหลาน้ันมีความสามารถในการรับประกันภัยไดสูงข้ึน ตลอดจนมีอํานาจใน

การแขงขันท้ังดานราคา กลยุทธ และคุณภาพในการใหบริการ สงผลใหบริษัทประกันภัยตองปรับตัวและอยูในภาวะ

แขงขันอยางรุนแรง ดังน้ันบริษัทไดตระหนักเปนอยางดีถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ เน่ืองจากความเสี่ยงดังกลาวสงผล

กระทบตอความเสี่ยงในดานความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

1) เนนรักษากลุมลูกคาเดิมของบริษัท และเนนการทําธุรกิจประกันภัยรถยนตท่ีมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง

โดยมีอัตราสวนแบงการตลาดในเบ้ียประกันภัยรวมของบริษัทในอัตราสวนท่ีสูงกวาการรับประกันวินาศภัยอ่ืนท่ีมิใชการ

ประกันภัยรถยนต 

2) ขยายฐานการตลาดไปยังกลุมลูกคารายยอย และมีผลิตภัณฑ Micro-insurance เพ่ือรองรับความตองการ

ของลูกคา 
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3) ปรับกลยุทธทางการแขงขันโดยการหาชองทางการตลาดใหมท่ีมีศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑประเภทใหม 

ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและความตองการของลูกคา ใหสามารถตอบรับกับสภาพตลาดท่ีเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือรองรับสถานการณดังกลาว 

2. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกกลุมลูกคาเปาหมายท่ีเหมาะสมกับกลยุทธของบริษัทและเทคโนโลยีท่ีรองรับ

ผลิตภัณฑใหมใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกคาเฉพาะกลุม

การคัดเลือกกลุมลูกคาเปาหมายมีสวนสําคัญอยางมากสําหรับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน วาจะประสบผลสําเร็จ

มากนอยเพียงใด บริษัทจะไดกําไรหรือขาดทุนจากการทําธุรกิจ ดังน้ัน การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ี

บริษัทใหความใสใจ เพ่ือบริหารจัดการตนทุน รวมถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหเหมาะสมกับกลยุทธของบริษัทท่ีกําหนด เพ่ือ

สรางฐานลูกคาท่ีดีใหมีจํานวนมากข้ึนในอนาคต และสรางความสามารถในการแขงขันในธุรกิจอยางยั่งยืน นอกจากน้ี

เทคโนโลยีมีสวนสําคัญท่ีจะสามารถนํามาชวยคิด วิเคราะห วางแผน และตัดสินใจได โดยการประมวลผลจากฐานขอมูล

ขนาดใหญ และสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต ใหเปนไปตามสถานการณตาง ๆตามเปาหมายของบริษัทได 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

1) กําหนดเปาหมายของผลิตภัณฑใหม เปาหมายของเบ้ียประกันภัย และเปาหมายอัตราสวนคาสินไหมทดแทน

2) มุงเนนเจาะตลาดในผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถสรางผลกําไรและมีแนวโนมการเติบโตดี

3) มีการหาชองทางการตลาดใหม วิเคราะหโอกาสและความตองการของลูกคาในผลิตภัณฑใหมในตลาด

4) มีการติดตามอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัย และอัตราสวนคาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามเปาหมาย

ตามท่ีบริษัทตั้งไว และประเมินผล 

ความเส่ียงดานประกันภัย 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความถี่ของความเสียหายท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

 เปนผลกระทบจากปจจัยภายนอก ท้ังจากสภาพทางภูมิศาสตร ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยกอการราย 

และภัยจากการโจรกรรม อาจนํามาสูปริมาณความเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินท่ีบริษัท 

รับประกันภัยไว และสงผลใหบริษัทมีอัตราความเสียหายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากกวาท่ีคาดการณไว ความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผล

ใหบริษัทมีรายไดคาเบ้ียประกันภัยรับนอยกวาคาสินไหมทดแทนท่ีจะตองจาย หรือประมาณการเงินสํารองคาสินไหม

ทดแทนไวไมเพียงพอ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเงินกองทุนตามความเสี่ยงดานการรับประกันภัยของบริษัท 

2. ความเสี่ยงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม

 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกระทําอันไมสุจริตของผูเอาประกันภัย ท่ีมุงหวังผลประโยชนจากการทําประกันภัย ทําให

บริษัทตองจายคาสินไหมทดแทนจํานวนสูงเกินความเปนจริง อาจสงผลใหบริษัทมีอัตราความเสียหายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากกวา

ท่ีคาดการณไว และอาจสงผลตอความเสี่ยงดานสภาพคลองของบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

1) วิเคราะหอัตราคาเสียหาย และอัตราคาเสียหายรวมกับคาใชจาย โดยกํากับและควบคุมใหอยูในอัตราท่ีบริษัท

ไดกําหนด 

2) พิจารณาคัดเลือกกลุมลูกคา ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของภัยท่ีจะรับประกันภัยใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ซึ่งจะมีความสอดคลองกับระดับของอัตราความเสียหายท่ียอมรับได และมีการวิเคราะหและพิจารณาถึงสัดสวนของความ
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เสี่ยงภัยท่ีควรเก็บไวเอง และสัดสวนท่ีจะประกันภัยตอใหเหมาะสม  เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพในการทํากําไรและรองรับความ

เสี่ยงท่ีบริษัทพิจารณาแลววาไมควรเก็บความเสี่ยงภัยเหลาน้ันไวเอง  

3) บริษัทยังไดซื้อการประกันภัยตอแบบความเสียหายสวนเกิน (Excess of Loss Insurance) ซึ่งจะชวยควบคุม

ความเสี่ยงภัยท่ีบริษัทรับไวเอง เพ่ือปองกันไมใหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมท้ังระดับของ

เงินกองทุนของบริษัทเกิดความผันผวนและไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากภาวะวิกฤติ เชน กรณีเกิดมหันตภัย ซึ่งสงผล

กระทบมากเกินกวาท่ีบริษัทยอมรับได ตามท่ีบริษัทไดกําหนดไวตามนโยบายบริหารความเสี่ยง  

ความเส่ียงดานตลาด 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพยลงทุน จากความผันผวนดานอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศ อัตราดอกเบ้ีย ราคาตราสารทุน ราคาสินคาโภคภัณฑ และราคาหลักทรัพย จากการ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกตาง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

การกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายประเภทและกระจายการลงทุน หลายประเภทธุรกิจ เพ่ือลดความ 

ผันผวนของมูลคาเงินลงทุนโดยรวมของบริษัท โดยมีการติดตามและวิเคราะหความผันผวนของราคาตราสารท่ีลงทุน เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในประเภทหลักทรัพยเก็งกําไร 

ท่ีมีความเสี่ยงของความผันผวนของราคาสูง โดยใหน้ําหนักการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ และมีผลตอบแทนท่ีแนนอน 

ท้ังน้ี บริษัทมีคณะกรรมการลงทุนท่ีจะพิจารณาและกําหนดนโยบายการลงทุน ซึ่งเพ่ิมเติมจากขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) เพ่ือลดผลกระทบของความเสีย่งท่ีบริษัทจะสูญเสีย

เงินลงทุน และมีการพิจารณาทบทวนสัดสวนการลงทุนอยางสมํ่าเสมอ 

ความเส่ียงดานเครดิต 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไวกับบริษัท และมีโอกาสท่ีจะถูกปรับลดอันดับความ

นาเช่ือถือ 

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทมีสินทรัพยอยูในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพยเกินกวารอยละ 50 ของสินทรัพยท้ังหมดของบริษัท ดังน้ัน 

ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนจากผูออกตราสารท่ีบริษัทลงทุนไว ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

พิจารณาลงทุนโดยดูจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือหรือ Credit Rating  ท่ีไมตํ่ากวา A- ของผูออกตราสารท่ี

ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือโดยสถาบันภายนอกท่ีมีมาตรฐาน เชน TRIS และ FITCH และกําหนดนโยบายท่ีจะ

ลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือระดับ Investment Grade ท่ีบริษัทกําหนดเทาน้ัน พรอมกับมีการติดตาม

ขาวสารการปรับอันดับความนาเช่ือถือของตราสารท่ีบริษัทลงทุน เพ่ือพิจารณาแนวโนมธุรกิจของบริษัทท่ีออกตราสาร 

และกําหนดใหมีการติดตามทบทวนวงเงินลงทุนรวมในแตละรายท่ีเหมาะสม ภายใตนโยบายการลงทุนของบริษัทอยาง

สมํ่าเสมอ 
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2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยตอ

หากบริษัทรับประกันภัยตอไมสามารถชําระคาสินไหมทดแทนใหบริษัทไดตามเวลากําหนด และ/หรือตามจํานวน

ท่ีระบุไวในสัญญาประกันภัยตอ จะสงผลตอความเสี่ยงดานสภาพคลองแกบริษัท  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยตอท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือท่ีไมตํ่ากวา A- ท้ังน้ี ภายหลังจากการทําสัญญา

ประกันภัยตอ จะมีการติดตามการปรับอันดับความนาเช่ือถือของบริษัทประกันภัยตอตางประเทศเปนประจําทุกเดือน 

และบริษัทประกันภัยตอในประเทศเปนประจําทุกไตรมาส  

ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีบริษัทไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เน่ืองจากไมสามารถ

เปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินกองทุนไดแตดวยตนทุนท่ีสูง

เกินกวาท่ีจะยอมรับได โดยอาจมีสาเหตุจากการมีเงินลงทุนและสินทรัพยท่ีไมสามารถทําการซื้อขายในจํานวน ราคา และ

เวลาท่ีตองการ รวมถึงการเกิดภัยพิบัติในวงกวาง เชน วิกฤติอุทกภัยป 2554 ท่ีบริษัทตองสํารองจายเงินคาสินไหม

ทดแทนใหผูเอาประกันภัย กอนท่ีจะเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยตอได ซึ่งกระทบตอความเสี่ยงดานสภาพคลอง แลวยัง

กอใหเกิดผลกระทบตอความเสี่ยงดานอ่ืนของบริษัทตามมา เชน ช่ือเสียง ภาพลักษณ ความเช่ือมั่นของลูกคา คูคา 

ประชาชน และอุตสาหกรรม  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

1) พิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลอง เชน ตราสารหน้ีภาครัฐหรือตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีความเสี่ยง

ดานเครดิตตํ่า การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและกําหนดสัดสวนและระยะเวลาการลงทุนใหสอดคลองและเหมาะสม

กับระยะเวลาการชําระหน้ีสินและภาระผูกพันของบริษัท การบริหารลูกหน้ี เจาหน้ี การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ 

และการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพย โดยคํานึงถึงโครงสรางอายุคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสิน ใหอยูในระดับของ

ปริมาณและระยะเวลาท่ีสอดคลองกับสถานการณท้ังภายในและภายนอกบริษัท  

2) ดํารงเงินกองทุนท่ีมาจากสวนของผูถือหุน ใหครอบคลุมภาระหน้ีสิน และใหมีสัดสวนท่ีเพียงพอตอความเสี่ยง

ทางธุรกิจและจากการดําเนินงาน รวมท้ังจัดใหมีแหลงสํารองสภาพคลองจากสถาบันการเงินไวเปนแผนสํารองกรณีเกิด

ภาวะฉุกเฉิน  

3) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและลําดับช้ันการรายงานของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารสภาพคลองอยาง

ชัดเจน และกําหนดใหมีระบบการรายงานขอมูลท่ีสามารถเตือนภัยใหผูบริหารทราบ หากมีกิจกรรมใดท่ีฝาฝนนโยบาย 

หรือตัวช้ีคาใดมีระดับเขาใกลขีดจํากัด ซึ่งไดกําหนดไวโดยกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว ทันกาล และถูกตองแมนยํา  

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

1. ความเสี่ยงดานบุคลากร

เน่ืองจากจํานวนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานธุรกิจประกันภัยมีจํานวนคอนขางจํากัด 

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดย 

 สนับสนุนใหมีการจัดอบรมในองคกรและใหทุนพนักงานไปอบรมและศึกษาตอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว 
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2. ความเสี่ยงดานกระบวนการปฏิบัติงาน

 เกิดจากความไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ท่ีอาจมีการแบงแยกหนาท่ีการทํางานไม

เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไมสามารถตรวจสอบผูละเมิดพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย

อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ทําใหผูบริหารบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะถูกโทษปรับ และบริษัทมีความเสี่ยงท่ีช่ือเสียงจะ

เสียหาย  

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดย 

1) สนับสนุนและสรางคานิยมตอการทํางานท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลอยางตอเน่ือง

2) กําหนดคูมือ วิธีปฏิบัติงาน อํานาจดําเนินการ และความรับผิดชอบอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและมี

การปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

3) เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมตอการบริหารความเสี่ยงในองคกรและตอการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย           

มีจริยธรรม คํานึงถึงความถูกตอง ความรอบคอบ 

4) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผูท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงอยางสมํ่าเสมอ 

3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เน่ืองจากขอมูลการดําเนินงาน ขอมูลสถิติตาง ๆ และขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับลูกคาของบริษัท อาจมีการ 

สูญหาย หรือรั่วไหลไปสูบุคคลภายนอกหรือคูแขงขัน รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Risk) ท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งสงผล

กระทบทางลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงจากการหยุดดําเนินการอันเน่ืองมาจากการเกิดพิบัติภัยกับ

ศูนยคอมพิวเตอรหลักของบริษัท ทําใหไมสามารถใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจได หรือขอมูลสูญหายบางสวน

หรือท้ังหมด 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 การสรางระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูล จัดใหมีระบบสํารองขอมูล และมาตรการรองรับความเสี่ยงของ

ศูนยคอมพิวเตอรหลัก เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดข้ึน บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

ท่ีอาจกระทบตอการดําเนินงาน โดยไดจัดทําแผนสํารองเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง ซึ่งทุกหนวยงานตองทบทวน

และทดสอบแผนดังกลาวเปนประจําทุกป  

 นอกจากน้ี บริษัทมีขอกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอยางชัดเจน ในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

และระบบขอมูล เพ่ือปองกันการสูญหาย หรือรั่วไหลของขอมูล โดยครอบคลุมดานตาง ๆ ไดแก  

1) ซอฟทแวร ระบบความปลอดภัย และการรักษาขอมูล โดยไดจัดใหมีระบบตรวจสอบระบบการปองกัน

ไวรัสคอมพิวเตอร ไฟรวอลล และการติดตั้งแพทชของผูผลิตโปรแกรมเพ่ือปดจุดออนหรือชองโหวในระบบ และจัดใหมี

ระบบสํารองขอมูลเปนประจํา  

2) ฮารดแวรและระบบเครือขาย ซึ่งไดจัดใหมีการใชบริการศูนยคอมพิวเตอรสํารองของบริษัทเพ่ือเปนศูนย

สํารองกรณีเกิดภัยพิบัติ 
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3) กายภาพของศูนยคอมพิวเตอร โดยไดจัดใหมีระบบสํารองไฟไวใชในกรณีฉุกเฉินระยะสั้น รวมท้ังระบบ

สํารองไฟจากเครื่องผลิตไฟฟา ในกรณีท่ีไฟฟาจากสถานีจายไฟดับเปนระยะเวลานาน มีระบบปองกันไฟไหมและอุปกรณ

ดับเพลิงท่ีไมสงผลกระทบกับระบบอิเล็กทรอนิกส  

4) ระบบบริหารบุคคล เชน การกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน การจํากัดขนาดของเมลท่ีสามารถสงออกนอกบริษัท

และรายงานการสงเมลออกนอกบริษัท เปนตน 

5) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจัดใหมีการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูตรวจสอบจากภายนอก

เปนครั้งคราว เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการทํางานใหไดมาตรฐานตามหลักสากลอยางตอเน่ือง 

4. ความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก

 เกิดข้ึนจากเหตุปจจัยภายนอกและสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ/หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท เชน 

ความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก ความเสี่ยงจากการแขงขันในตลาด ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจาก

อุบัติภัยตาง ๆ ท่ีไมคาดคิด เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 พิจารณาคัดเลือกลักษณะกลุมลูกคา รวมท้ังลักษณะธุรกิจ และลักษณะภัยท่ีดีเขามาสูบริษัท และเพ่ิมความ

ระมัดระวังในภัยท่ีบริษัทมีสถิติของการเกิดความเสียหายจากการขาดจริยธรรมและศีลธรรมของผูเอาประกันภัย กอนท่ี

บริษัทจะตัดสินใจรับประกันภัย หากมีกรณีบงช้ีวามีความเสี่ยงภัยคอนขางสูง บริษัทอาจปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึง

บริษัทไดมีการตรวจสอบประวัติของผูเอาประกันภัยตามหลักการบริหารความเสี่ยง อันเปนการปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

5. ความเสี่ยงดานการฉอฉล

เกิดจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําโดยทุจริตหลอกลวง เพ่ือใหไดรับประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 

ไมวาผูไดรับประโยชนจากการฉอฉลจะเปนบุคคลท่ีกระทําการฉอฉลเอง หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของก็ตาม ซึ่งในท่ีน้ีหมาย

รวมถึงการฉอฉลภายใน (Internal Fraud) และการฉอฉลภายนอก (External Fraud) ท้ังน้ีไดถูกกําหนดเปนสวนหน่ึง

ของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 บริษัทมีการระบุเหตุการณและแหลงท่ีมาของความเสี่ยงดานการฉอฉลภายในและการฉอฉลภายนอกท่ีครอบคลุม

ถึงการดําเนินงานท่ีอาจสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน ช่ือเสียง หรือการดํารงอยูของบริษัท 

 บริษัทมีการกําหนดวิธีการและประเมินความเสี่ยงดานการฉอฉล โดยประเมินจากโอกาสและความรุนแรงของ

ผลกระทบจากการฉอฉล เพ่ือแสดงใหเห็นถึงระดับความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงตามความสําคัญ อันจะชวยให

บริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉลไดอยางเหมาะสม 

 บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉล เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยดําเนิน

มาตรการอยางนอย ดังตอไปน้ี 

1) จัดทํามาตรฐานคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน โดยตอง

ประเมินคุณสมบัตแิละความเหมาะสมของบุคลากรเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ใหสอดคลองกับตําแหนงและหนาท่ี

ความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
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2) จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการรับลูกคาและจัดกลุมลูกคา โดยการจัดกลุมลูกคา ตองแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะของลูกคาท่ีมีความผิดปกติได รวมถึงมาตรการในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer 

Due Diligence: CDD) ตามประเภทการรับประกันภัย และมาตรการดําเนินการกรณีตรวจพบความผิดปกติ 

3) จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารจัดการการชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน ตามสัญญา

ประกันภัยท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงดานการฉอฉลในการเรียกรองการชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัย  

4) จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนประกันวินาศภัย

และนายหนาประกันวินาศภัย พรอมท้ังตรวจสอบประวัติ ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณอยางพอเพียง โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย

ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการยับยั้งและปองกันการฉอฉลโดยตัวแทนประกันวินาศภัยและ

นายหนาประกันวินาศภัย 

5) ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือแนวโนมการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังพฤติกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสี่ยงของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย เพ่ือตรวจหาการฉอฉลโดยตัวแทนประกันวินาศภัยและ

นายหนาประกันวินาศภัย 

6) ในกรณีท่ีบริษัทมีการใชบริการจากบุคคลภายนอก บริษัทไดมีการจัดทํานโยบายการใชบริการจาก

บุคคลภายนอกและกําหนดแนวทางการคัดเลอืกผูใหบรกิารอยางเหมาะสมกอนท่ีจะทําสญัญาใหม หรือทบทวนสัญญาเกา 

รวมท้ังติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงจากการฉอฉลจากการใชบริการจากผูใหบริการ 

บริษัทมีการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการแจงเบาะแสการฉอฉล โดยกําหนดแนวทางการคุมครองผูรองเรียน

หรือผูแจงเบาะแส เพ่ือสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสยีท้ังจากภายในและภายนอกองคกรแจงเบาะแสในกรณีท่ีอาจเกิดการ

ฉอฉล ท้ังน้ี บริษัทจะตองกําหนดใหมีชองทางการแจงเบาะแสท่ีชัดเจน และจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนหรือผู

แจงเบาะแสไวเปนความลับของบริษัท 

เมื่อสงสยัหรือตรวจพบวามีการฉอฉล บริษัทมีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการสืบสวนสอบสวนท่ีเปน

อิสระจากกิจกรรมท่ีตองสงสัยวามีการฉอฉล เพ่ือดําเนินการคนหาขอเท็จจริง จัดการและเยียวยาความเสียหายจากการ

ฉอฉล โดยตองรายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมท้ังผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละหน่ึงครั้ง หากในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงาน และพบการฉอฉลหรือการ

กระทําใดซึ่งสงผลกระทบรายแรงตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยไมชักชา ตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ใหกรรมการตรวจสอบรายงานการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน คปภ. 

บริษัทมีการจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับการฉอฉลภายในและการฉอฉลภายนอก เพ่ือประโยชนในการติดตามการ 

ฉอฉลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉลของบริษัท 

บริษัทมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักงาน คปภ.กําหนด อยางนอยปละหน่ึงครั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงดานการฉอฉล 
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บริษัทมีการจัดทําสรุปรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงดานการฉอฉลท่ีผานการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามประกาศการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

6. ความเสี่ยงเกิดจากการทุจริตคอรรัปชัน

 เกิดจากการกระทําเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายใหแกตนเองและผูอ่ืน เชน การยักยอก

ทรัพย การฉอโกง การทุจรติในการรายงาน การบิดเบือนขอมูล การนําขอมูลความลับของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหา

ประโยชน เปนตน รวมถึงการติดสินบน ไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง 

หรือ รับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสม กับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือผูมีหนาท่ี ไมวา

จะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่ง

ธุรกิจ หรือผลประโยชน อ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณี ท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 มีมาตรการ นโยบาย ขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดยสื่อสารใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรเรื่องความซื่อสัตย ตระหนักถึงความสําคัญ

ของมาตรการน้ีและมีความเขาใจแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด รวมท้ังจะสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก เชน ลูกคา คูคา ผูมีสวน

ไดเสีย และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของกับบริษัทหรืออาจสงผลกระทบกับบริษัท เพ่ือใหรับทราบแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และสนับสนุนใหคูคาของบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจแบบโปรงใสและไมของเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน

เชนเดียวกับบริษัท 

7. ความเสี่ยงดานการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาอยางเปนธรรม

เกิดจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมของการใหบริการลูกคาของบริษัท ทําใหลูกคาไมไดรับการปฏิบัติอยางเปน

ธรรม 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 มีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมท่ีกําหนดเรื่องของการดําเนินธุรกิจของบริษัท การทํางานของ

พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย รวมท้ังธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับประกาศ คปภ. วาดวยการ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหนาท่ีของ

ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร 

8. ความเสี่ยงดานขอมูลสวนบุคคล

 เกิดจากการนําขอมูลสวนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล เพ่ือ

ประโยชนสวนตน หรือในทางการคา หรือเพ่ือประโยชนในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในการกระทําความผิดตาง ๆ 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย และปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติคุมครองสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ความเส่ียงดานช่ือเสียง 

 ความเสี่ยงอันเกิดจากการเสื่อมถอยของช่ือเสียงและภาพลักษณองคกร สงผลตอความเช่ือมั่นและความมั่นคงของ

บริษัท รวมท้ังเก่ียวของกับการรับรู (Perception) ของสาธารณชน และความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 คํานึงถึงเปาหมายเชิงกลยุทธและช่ือเสียงของบริษัท โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมจากคณะกรรมการ

และผูบริหารระดับสูงเปนสําคัญ เพ่ือใหไดรับขอมูลจากหลายแงมุมและหลากหลายประสบการณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

การประเมินความเสี่ยงดานช่ือเสียงของบริษัทท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีอุปกรณคอมพิวเตอร ฐานขอมูล ระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรมตาง ๆ ระบบสารสนเทศ

ของบริษัท กอใหเกิดความเสียหายหรือการกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบ

คอมพิวเตอร หรือโปรแกรมไมพึงประสงค โดยมุงหมายใหเกิดการประทุษรายตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร 

หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเปนภยันตรายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบตอการทํางานของคอมพิวเตอร 

ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน การโจรกรรมขอมูล การลักลอบเขามาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือ

เปนความเสี่ยงของการท่ีขอมูลดังกลาวอาจเกิดมีการสูญหายหรือรั่วไหลไปสูบุคคลภายนอกหรือคูแขงขัน ซึ่งจะสงผล

กระทบทางลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากน้ีความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Risk / 

Cybersecurity) เปนความเสี่ยงหน่ึงท่ีบริษัทใหความสําคัญ และรวมอยูในความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน่ืองจากสงผลกระทบตอการสรางความนาเช่ือถือของขอมูลใหกับบริษัท (Trust Building) ความเสี่ยงทางดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศน้ี รวมไปถึงการท่ีบริษัทมีความเสี่ยงจากการธุรกิจหยุดชะงักอันเน่ืองมาจากการเกิดพิบัติภัยกับศูนย

คอมพิวเตอรหลักของบริษัท ทําใหไมสามารถใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจได หรือมีขอมูลสูญหายบางสวน

หรือท้ังหมดดวย ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย ขาดความนาเช่ือถือและสรางความเสื่อมเสียแกบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

มีการจัดการความเสี่ยงโดยมีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk 

Management Policy) และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) ท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานสากลและประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง 

หลักเกณฑการกํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2563 

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ และบริษัทมีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยการสรางระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลตาม

กรอบการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกํากับดูแลความเสี่ยง (IT Audit – Risk Based 

Supervision) เพ่ือปฏิบัติสําหรับรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Risk Management) และ ความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไซเบอร (Cybersecurity) โดยจัด

ใหมีระบบสํารองขอมูล และมาตรการรองรับความเสีย่งของศูนยคอมพิวเตอรหลกั เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดข้ึน 

บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจกระทบตอการดําเนินงานโดยไดจัดทําแผนการทํา

ธุรกิจตอเน่ือง (Business Continuity Plan) รวมถึงไดทําการทดสอบแผนดังกลาวอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป และ

รายงานผลการดําเนินงานของการทดสอบการซอมมือ เพ่ือรองรับแผนการทําธุรกิจตอเน่ืองใหคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงไดทราบและพิจารณาปรับปรุง เพ่ือเตรียมความพรอมตอ เหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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ความเส่ียงดานมหันตภัย 

 ความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดความเสียหายข้ึนโดยฉับพลันและรายแรง ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียเปนจํานวนมาก เชน 

ความเสียหายจากแผนดินไหว อุทกภัย เปนตน ตามท่ีปจจุบันมีภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญเกิดข้ึน ซึ่งถือเปนปจจัย

สําคัญอยางหน่ึงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 ไดวิเคราะหและพิจารณาจัดทําสญัญาประกันภัยตอลวงหนา ผานผูรับประกันภัยตอท่ีมีฐานะการเงินมั่นคง ซึ่งเปน

วิธีปฏิบัติในการโอนและกระจายความเสี่ยงภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย อันจะชวยจํากัดจํานวนความเสียหายใหอยูใน

ขอบเขตท่ีบริษัทสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยไมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัท 

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม 

 หมายถึงความสูญเสียจากความเสี่ยงท่ียังไมปรากฏข้ึนในปจจุบัน แตอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต เน่ืองจาก 

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยางชา ๆ มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงตํ่า แตเมื่อเกิดข้ึนแลว

จะสงผลกระทบอยางรุนแรง  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 ติดตามและพิจารณาจากการศึกษาและหลักฐานตาง ๆ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการระบุและบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหครอบคลุมกับตนทุนความเสียหาย หรือคัดเลือกภัยของลูกคาใหรัดกุมมากข้ึน รวมถึง

มีการปรับปรุงการพิจารณาภาวะวิกฤติใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

ความเส่ียงภายในกลุมบริษัท 

 หมายถึงภาระผูกพัน ความรับผิด และความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตอสมาชิกของกลุมบริษัทท่ีอยูในเครือเดียวกัน ท่ี

สงผลตอความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ซึ่งในปจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมทุนในธุรกิจประกันภัยตางประเทศ 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 กําหนดและควบคุมใหเปนไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการลงทุนและการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน และ

ขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามปกติของบริษัท  

ความเส่ียงดานการจัดการสินทรัพยและหนี้สิน 

 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ราคาตราสารทุน และราคาอสังหาริมทรัพย ท่ีสงผลให

จํานวนสินทรัพยไมเพียงพอตอจํานวนหน้ีสินและภาระผูกพันท่ีสําคัญของบริษัท โดยเฉพาะเงินสํารองคาสินไหมทดแทน 

เงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได และเบ้ียประกันภัยรับลวงหนา และระยะเวลาของสินทรัพยยาวนานกวา

ระยะเวลาหน้ีสิน ซึ่งจะสงผลตอสภาพคลองเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

 มีการจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน โดยกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงการลงทุน ซึ่งสอดคลองกับกรอบ

นโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนของบริษัท ซึ่งผานการพิจารณาของท่ีประชุม

คณะกรรมการลงทุน เพ่ือใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและนํามาปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการกําหนด
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และควบคุมสัดสวนสินทรัพยและหน้ีสิน การกําหนดสัดสวนลงทุนในหลักทรัพย สัดสวนเงินสด และสินทรัพยสภาพคลอง

ตามแผนการลงทุนและแผนการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

ความเส่ียงดานการกระจุกตัว 

 ความเสี่ยงท่ีมูลคาสินทรัพยกระจุกตัวในแตละประเภท การลงทุนในตราสารทุนท่ีกระจุกตัว รวมถึงการกระจุกตัว

ในสวนของผูรับประกันภัยตอท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

ดังน้ัน ถาบริษัทลงทุนแบบกระจุกตัวเฉพาะในตราสารทุนหน่ึง ๆ ท่ีใหผลตอบแทนท่ีดี อาจสงผลใหบริษัทเกิดเสียความ

เสียหายอยางมาก เมื่อมูลคาของตราสารทุนน้ัน ๆ ลดลง หรือบริษัทขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกลาว  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

กระจายการลงทุนในการบริหารสินทรัพย และจํากัดสัดสวนท่ีจะลงทุน แยกตามประเภทความเสี่ยงของ

หลักทรัพย ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว เพราะจะสงผลกระทบในภาพรวมของบริษัท และทํา

ใหบริษัทมีความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ เชน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการประกันภัยตอ รวมถึงความเพียงพอ

ของการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท 

2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยตอ

การโอนความเสี่ยงไปใหบริษัทรับประกันภัยตอเพียงบริษัทเดียวหรือเพียงกลุมเดียว ตั้งแตรอยละ 50 ของจํานวน

เงินเอาประกันภัยตอท้ังหมด อาจสงผลใหไมไดรับชําระคาสินไหมทดแทนเปนจาํนวนมาก ในกรณีท่ีบริษัทรับประกันภัย

ตอลมละลาย หรือไมสามารถชําระหน้ีใหกับบริษัทได 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

มีนโยบายในการกําหนดและคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดใหจํานวน

เงินเอาประกันภัยตอของบริษัทประกันภัยตอบริษัทหน่ึง ๆ มีสัดสวนไมเกินรอยละ 45 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตอ

ท้ังหมดของบริษัท 

ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎระเบียบ และการกํากับการปฏิบัติงาน 

หมายถึง การท่ีบริษัทไมปฏิบัติตาม ละเมิด หรือละเลย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบของ

บริษัท หรือประกาศของหนวยงานท่ีกํากับดูแลไดระบุไว  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย 

1) สงเสริมใหพนักงานตระหนักวาการปฏิบัติตามกฎเกณฑเปนภาระความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

ทุกระดับ 

2) สื่อสารและทําความเขาใจกฎเกณฑท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานใหพนักงานทุกสวนรับทราบ

3) จัดเก็บและติดตามขอมูลเก่ียวกับกฎ ขอบังคับ ใหทันเหตุการณและสะดวกตอการใชงาน

4) พัฒนาคูมือการทํางานของแตละหนวยงานและระบุเรื่องสําคัญท่ีพนักงานไมสามารถละเลยหรือละเมิดกฎท่ี

บริษัทไดระบุไว ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการละเมิดกฎหมายท่ีสําคัญ เชน กฎหมาย ปปง  
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยแนวทางการบริหารจัดการดานความยั่งยืนของ “นวกิจ” 

สะทอนอยูในวิสัยทัศนของบริษัท ที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางเสถียรภาพตอสังคมอยางมีจริยธรรม ใหความคุมครองที่มี

คุณคาและคุณภาพตอผูเอาประกันภัยและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งเสริมสรางการเปนบริษัทช้ันนําในธุรกิจประกันวินาศ

ภัย โดยยึดมั่นในคานิยมองคกรท้ังสี่ประการ ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค จิตสํานึกแหงความรับผิดชอบสูง ความรวมแรง

รวมใจ และการใหบริการท่ีเปนเลิศ โดยคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับธุรกิจ 

นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญกับการบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และผูมีสวนไดเสีย ในหวงโซ

คุณคาธุรกิจ โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของ 

กําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง   

ในป 2564 นี้ถือเปนปแหงการเริ่มตน โดยบริษัทไดจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีหนาที่หลักในการ

ดําเนินกิจกรรมดานความยั่งยืน เพ่ือใหการดําเนินงานของธุรกิจเติบโตอยางมั่นคงยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ (value chain) 

3.2.1 หวงโซคุณคาธุรกิจ 

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการใหบริการดานการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท กิจกรรมหลักในหวงโซคุณคุณคาธุรกิจ

คือการออกแบบและพัฒนากรมธรรมใหตอบสนองกับความตองการของลูกคา บริษัทมุงม่ันที่จะพัฒนาองคกรใหทันสมัยควบคู

กับการใหความสําคัญดานความรับผิดชอบตอสังคม จึงพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเน่ือง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมในปจจุบัน และตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคดิจิทัล เชน การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต

กรมธรรม เพ่ือลดข้ันตอน ลดการใชกระดาษ และลดระยะเวลาการทํางาน รวมทั้งนําสงกรมธรรมใหผูเอาประกันภัยไดรวดเร็ว

ขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑและชองทางการขายใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน  
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ขอมูลหวงโซคุณคาของธุรกิจในกิจกรรมหลัก 

การบริหารปจจัยการผลิต การปฏิบัติการ การกระจายสินคาและบริการ การตลาดและการขาย การบริการหลังการขาย 

- การพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย

และการกําหนดเบ้ียประกันภัย

- การพิจารณารับประกันภัย

- พัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

- กําหนดเงื่อนไขความคุมครองและ

อัตราเบ้ียประกันภัยที่เปนธรรม ไม

เอาเปรียบลูกคา

- มีคณะกรรมการผลติภัณฑกํากับ

ดูแลการออกผลติภัณฑใหม และ

การกําหนดอัตราเบีย้ประกันภัยให

มีความเหมาะสม เปนธรรม และ

เกิดประโยชนสูงสุดตอลูกคา

รวมทั้งเปนไปตามหลักเกณฑที่

กฎหมายกําหนด

- พิจารณารับประกันภัยอยาง

รอบคอบ โดยคํานึงถึงความ

สามารถในการรับเสี่ยงภยัไวเอง

- ออกกรมธรรมทีม่ีเงื่อนไขความ

คุมครองถูกตองตรงตามที่ไดเสนอ

ขายใหลูกคา

- มีสํานักงานสาขาในหลายภูมภิาค

เพ่ือความสะดวกในการเสนอขาย

และใหบริการ

- มีชองทางการเสนอขายกรมธรรมที่

หลากหลาย เพ่ือเขาถึงกลุม

เปาหมายตางๆ

- มีผูเสนอขาย เชน ตัวแทน และ

นายหนาที่มีความรูและ

ประสบการณจํานวนมาก

- กําหนดของทางการขายกรมธรรม

ทีเ่หมาะสมกับลักษณะและความ

ซับซอนของกรมธรรม

- จัดอบรมใหผูเสนอขายเขาใจ

ผลิตภัณฑอยางถองแท เพ่ือ

นําเสนอใหลูกคาไดอยางถูกตอง

- ทําสื่อโฆษณาที่มีขอความตามจริง

และชัดเจน ไมสรางความเขาใจผดิ

ในสาระสําคัญของกรมธรรม

พรอมท้ังมีคําเตือนใหลูกคาทํา

ความเขาใจรายละเอียดกอน

ตัดสินใจทําประกันภัย

- มีเจาหนาทีร่ับแจงอุบัติเหตุตลอด

24 ช่ัวโมง

- มีคูคาและผูใหบริการ เชน อูซอมรถ

และโรงพยาบาลจํานวนมาก

ครอบคลุมหลายภูมภิาค

- มีระบบการจัดการสินไหมทีม่ี

คุณภาพ และเปนธรรม

- มีกระบวนการใหบริการลูกคา กรณี

ตองการเปลีย่นแปลงหรือยกเลิก

กรมธรรม

- มีระบบและกระบวนการจัดการ

เรื่องรองเรียน

- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ของลูกคา เพื่อนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการดานสินไหมทดแทน
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3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคณุคาของธุรกิจ 

บริษัทใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมในหวงโซคุณคาธุรกิจ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

ในแตละกลุมอยางชัดเจน แสดงไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีชองทางการสื่อสารและกิจกรรมการ

มีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย ทําใหบริษัทไดรับฟงขอคิดเห็น ขอกังวล และความคาดหวัง มุมมองความคิดใหมๆ โดยบริษัทจะ

นําประเด็นตาง ๆ ที่ไดไปพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหดียิ่งข้ึน  

บริษัทสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในรูปแบบที่แตกตางกันไปสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม ดังนี ้

ผูมีสวนไดเสีย การสื่อสาร/การมีสวนรวม ความคาดหวัง การตอบสนอง 

ผูถือหุน 1. การประชุมสามญัผูถือหุน

ประจําป

2. รายงานประจําป

3. การเปดเผยขอมลูตาง ๆ ผาน

ชองทางการสื่อสารขององคกร

และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

1. การมีผลกําไรและ

ผลตอบแทนที่ดี

2. การเติบโตทางธุรกิจอยาง

มั่นคงและยั่งยืน

1. จายเงินปนผลอยาง

ตอเนื่องสอดคลองกับผล

การดําเนินงาน

2. ดําเนินธรุกิจตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน

ลูกคา 1. การประชาสัมพันธใหขอมูล

เก่ียวกับผลิตภณัฑและบริการ

อยางถูกตองครบถวน ชัดเจน

ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ

ขององคกร

2. การสํารวจความพึงพอใจของ

ลูกคา จัดใหมีชองทางการ

รองเรียน แนะนําการใหบริการ

1. ไดรับผลิตภณัฑท่ีดี ราคา

เหมาะสม มตัีวเลือกที่

หลากหลาย

2. การไดรบับริการท่ีดี การ

ตอบสนองความตองการ

ของลูกคาอยางรวดเร็ว

1. ออกแบบผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพ มีความ

หลากหลาย และมีราคาที่

เหมาะสม

2. จัดใหมีสาํนักงานบริการ

ลูกคาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกลูกคา

รวมถึงรับเรื่องรองเรียน

คูคา 1. การพบปะเยีย่มเยียน และ

ประชุมหารืออยางสม่ําเสมอ

เพ่ือกระชับความสัมพันธ

รับทราบปญหาในการ

ดําเนินงาน รวมท้ังรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ

2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการ

ประกันวินาศภยัและผลิตภณัฑ

ประกันภัย

1. การปฏิบัตติามสัญญา

ทางการคาอยางถูกตอง

โปรงใสเปนธรรม

2. ไดรับการประสานงานและ

การบริการที่สะดวกและ

รวดเร็ว

3. มีระบบงาน และข้ันตอน

การทํางานที่มี

ประสิทธภิาพ ไมซับซอน

1. จัดทําขอตกลงโดย

คํานึงถึงผลประโยชน

รวมกัน และปฏิบัตติาม

สัญญาทางการคาอยาง

เครงครดั

2. แจงใหคูคาทราบถึง

ขั้นตอนและระยะเวลาใน

การดําเนินการ
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ผูมีสวนไดเสีย การสื่อสาร/การมีสวนรวม ความคาดหวัง การตอบสนอง 

พนักงาน 1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม

2. การจัดอบรมพนักงานทั้ง

ภายในและภายนอก

3. การจัดกิจกรรมใหพนักงาน

เชน การแตงกายตามเทศกาล

ตาง ๆ เพ่ือรวมสนุกชิงรางวลั

4. การตรวจสุขภาพและฉดีวคัซนี

ประจําป

5. การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ

เชน อินทราเน็ต อีเมล ไลน

และกลุมเฟซบุค

6. จัดทําแบบประเมินความพึง

พอใจของพนักงานประจําป

1. การจายคาตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสม

2. สภาพแวดลอมที่ดีในการ

ทํางาน

3. ความมั่นคงและ

ความกาวหนาในอาชีพ

4. ความเทาเทียม เปนธรรม

โปรงใส

5. การพัฒนาความรู

ความสามารถในการทํางาน

6. ความสมดุลระหวางการ

ทํางานและชีวิตสวนตัว

1. กําหนดคาตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสม

เพียงพอ โดยเทียบเคยีง

กับธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน

2. กําหนดแนวปฏิบติั

เก่ียวกับความปลอดภัย

ในสถานที่ทํางาน รวมถึง

การสรางสภาพแวดลอม

ที่ดีในการทํางาน

3. มีการจัดแผนอบรมเพ่ือ

การพัฒนาและเติบโตใน

สายอาชีพอยางตอเนื่อง

4. ปฏิบัติตอพนักงานของ

บริษัทอยางเปนธรรม

โดยมรีะเบยีบบริหารงาน

บุคคล

คูแขง 

ทางการคา 

1. การแจงขาวสารผานทางชอง

ทางการการสื่อสารตางๆของ

บริษัท

1. การแขงขันทางการคาที่

เปนธรรม

1. แขงขันทางการคาตาม

กตกิาและมารยาททาง

ธุรกิจ

เจาหนี ้ 1. การพบปะพูดคุยกันตามวาระ

ตางๆ

1. การชําระหนี้คืนตามเวลา 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตก

ลงอยางเครงครดั

ชุมชน สังคม 

และ

สิ่งแวดลอม 

1. กิจกรรมชวยเหลือสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัท

1. มีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม

1. ปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน

ใสใจเรื่องสังคมและ

สิ่งแวดลอม

2. จัดกิจกรรมชวยเหลือ

สังคมและสิ่งแวดลอม

ในป 2564 คณะทํางานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนไดวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซธุรกิจกลุมแรกคือพนักงาน โดย

จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานเพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจและความคาดหวังของพนักงาน เพื่อพิจารณา 

แนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทไดสํารวจความพึงพอใจใหครอบคลุมทั้ง 7 ดาน ไดแก 

1.บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน 2. หนาที่ความรับผิดชอบ 3. โอกาสและความกาวหนาทางอาชีพ 4. คานิยม
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องคกร (Core Value) 5. ความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีตอองคกร 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 7. สวัสดิการ 

โดยกําหนดระดับคะแนนความพึงพอใจ 4 ระดับ คือ 1 พึงพอใจนอยที่สุด ถึง 4 พึงพอใจมากที่สุด  

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานประจําป 2564 ทั้ง 7 หัวขอ เฉลี่ยอยูในระดับ 3 คือ พึงพอใจมาก  โดยใน

ดานความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร มีผลการประเมินอยูในระดับ 4 คือ พึงพอใจมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงความ

เขมแข็งขององคกรท่ีสรางความเช่ือมั่นใหกับพนักงานเปนอยางมาก บริษัทไดรวบรวมขอคิดเห็นในเรื่องที่พนักงานเห็นวาตอง

ปรับปรุง จัดเปนหมวดหมู และสงใหฝายที่เก่ียวของไดวิเคราะหและพิจารณาแนวทางแกไข ทั้งนี้ บริษัทมีความมุงมั่นท่ีจะ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความกาวหนาในอาชีพอยางสูงสุด  

3.3 การจัดการดานความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดลอม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 

ธุรกิจหลักของบริษัทเปนการใหบริการ แมจะไมไดสรางผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอม แตบริษัทก็ตระหนักถึง

ความสําคัญของความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม บริษัทไดปลูกจิตสํานึกใหพนักงานรวมกันปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงาน

และลดการใชทรัพยากร เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอน เชน 

-  ใหนํากระดาษที่ใชงานหนาเดียวมาใชซ้ํา

- พิมพเอกสารเฉพาะที่จําเปนเทานั้น

-  ปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาพักกลางวัน และกอนเลิกงาน 30 นาที

-  ดับไฟฟาทุกครั้งท่ีออกจากหองทํางานหรือหองประชุม และดับไฟฟาชวงเวลาพักกลางวัน

- เปลี่ยนหลอดไฟฟาภายในบริษัทเปนหลอดไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน

- รณรงคใหพนักงานปดหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งท่ีไมใชงาน

- รณรงคใหพนักงานใชบันไดในบริษัท เพื่อขึ้นลงระหวางชั้น 26-27 แทนการใชลิฟทของอาคาร

-  กําหนดใหรถยนตของบริษัทเติมน้ํามันแกสโซฮอลเทานั้น

3.3.2 ผลการดาํเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

1. การจัดการดานพลังงานและน้ํา

บริษัทปลูกจิตสํานึกและรณรงคเรือ่งการลดใชน้ําและไฟอยางตอเนือ่ง สงผลใหป 2564 บริษัทมีปรมิาณการใชน้ํา

และไฟฟาทีล่ดลงดังรายละเอียดตามตาราง 

ป 2564 ป 2563 รอยละท่ีเปลี่ยนแปลง 

หนวย บาท หนวย บาท หนวย บาท 

คาน้ําประปา 3,395 54,409.50 5,614 90,289.50 -39.53 -39.74

คาไฟฟา 601,619 2,768,636.56 635,019 2,839,725.51 -5.26 -2.50
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2. การจัดการดานกระดาษ

ธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจที่ใชทรัพยากรกระดาษสิ้นเปลืองมาก โดยเฉพาะใชในการออกกรมธรรม และ

จดหมายตาง ๆ บริษัทรณรงคใหพนักงานใชกระดาษอยางรูคุณคาดวยการใชกระดาษสองหนา การสงเอกสารประชุม

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการจัดทํากรมธรรมอิเล็กทรอนิกส  

ป 2564 ป 2563 รอยละท่ีเปลี่ยนแปลง 

หนา บาท หนา บาท หนวย บาท 

การพิมพงานทั่วไป 730,052 154,843.90 2,262,116 575,809.10 -67.73 -73.11

การพิมพกรมธรรม 7,467,911 992,446.76 4,729,978 653,777.44 57.88 51.80 

หมายเหตุ ป 2564 มีอัตราการพิมพกรมธรรมสูงในชวงการรับประกนัภัยโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

3. โครงการดานสิ่งแวดลอม

ในป 2564 บริษทัไดจัดทําโครงการดานสิ่งแวดลอมดังน้ี

กิจกรรม รายละเอียด เปาหมายการพฒันา 

อยางย่ังยืนตาม SDGs 

การจัดทํากรมธรรม

อิเล็กทรอนิกส 

จัดทํากรมธรรมอิเล็กทรอนิกส และจัดสงใหลูกคาผานทางชองทาง

อิเล็กทรอนิกสทีลู่กคาแจงความประสงคไว ซึ่งชวยลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาการพิมพเอกสาร สงผลใหลูกคาไดรับกรมธรรมเร็วข้ึน 

ทั้งยังลดการใชกระดาษ และทรัพยากรอื่นที่ใชในกระบวนการ

พิมพกรมธรรม นอกจากนั้น ยังลดการใชเช้ือเพสิงในการจัดสง

กรมธรรมดวย 

เปาหมายที่ 12 Responsible 

Consumption and 

Production (แผนการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยนื 

กาวทีส่มบูรณ สงเสริมใหพนักงานแยกขยะ เพ่ือเก็บรวบรวมขยะอลูมเินียม เชน 

หวงจากฝาขวดน้ําดืม่, ฝากระปองน้ําอัดลม, ฝาขวดเครื่องดื่มแบบ

ฝาเกลียว และกระปองน้ําอัดลม นําไปบริจาคใหแกมูลนิธิขาเทียม 

ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพ่ือนําไปทําขาเทียม

ใหกับผูปวย 

เปาหมายที่ 3 Good Health 

and Well-being (สรางเสริม

สุขภาพและชีวติท่ีด)ี   

เปาหมายที่ 12 Responsible 

Consumption and 

Production (แผนการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยนื)    

บริจาคหนังสือและ

เสื้อผามือสอง 

เชิญชวนผูบริหารและพนักงานบรจิาคหนังสือทุกประเภทท่ีไมอาน

แลว และเสื้อผาที่ไมไดใชงาน เพื่อนําไปบริจาคใหมลูนิธิกระจกเงา 

เปาหมายที่ 4 Quality 

Education (การศึกษาที่เทา

เทียม) 
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กิจกรรม รายละเอียด เปาหมายการพฒันา 

อยางย่ังยืนตาม SDGs 

เปาหมายที่ 11 Sustainable 

Cities and Communities 

(การพัฒนาชุมชนและสังคมที่

ยั่งยนื) 

รณรงคใชพวงหรีด

กระดาษแทนพวง

หรีดดอกไมสด 

เปลี่ยนจากการสงพวงหรีดดอกไมสดเปนการสงพวงหรดีกระดาษ

ที่ทําจากวัสดุรไีซเคิลและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการแสดง

ความเสยีใจ และเลือกสั่งพวงหรีดจากบริษัททีส่นับสนุนการสราง

โอกาส และสรางงานใหคนในชุมชน นอกจากนั้น ผูจําหนาย   

พวงหรีดยังบริจาคเงินรอยละ 10 – 40 ของคาพวงหรดีใหองคกร

การกุศลดวย 

เปาหมายที ่1 No Poverty 

(ขจัดความยากจน) 

เปาหมายที ่11 Sustainable 

Cities and Communities 

(การพัฒนาชุมชนและสังคมที่

ยั่งยนื) 

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1  นโยบายและแนวปฏิบัตดิานสังคม 

บริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของทุกกลุม 

โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน พรอมท้ังกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับ

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล  

การเคารพดานสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมท้ังหามองคกรและพนักงานเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิด

สิทธิมนุษยชน และตั้งมั่นอยูบนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ การคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานกับบริษัท จะไม

จํากัดเช้ือชาติ ศาสนา และเพศ ใหความเทาเทียมกันและไมใหมีการกดขึ่ตลอดจนการลวงละเมิดทางเพศ ไมจํากัดสิทธเิสรีภาพ

ทางความคิดและการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง ที่ไมกระทบหรือนําความเสียหายมาสูองคกร 

การปฏิบัตติอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม โดยจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการทําหนาท่ีดูแล

พนักงานใหไดรับสิทธิตามกฎหมายที่เทาเทียมกัน พรอมทั้งกําหนดข้ันตอนการรองทุกข เพื่อใหพนักงานที่ประสบปญหาใน

เรื่องตาง ๆ ไดใชสิทธใินการรองเรียน  
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3.4.2 ผลการดาํเนินงานดานสังคม 

ในป 2564 บริษัทไดจัดทําโครงการดานสังคมดังนี ้

กิจกรรม รายละเอียด เปาหมายการพฒันา 

อยางย่ังยืนตาม SDGs 

การใชแอปพลิเคชันบน

โทรศัพทเคลื่อนทีสํ่าหรับบริการ

ประกันสุขภาพและประกันอุบติัเหตุ 

เขารวมใชบริการโมบายแอปพลิเคชัน

ของผูใหบริการภายนอก เพื่อใหผูเอา

ประกันภัยคนหาขอมลูตาง ๆ ตาม

กรมธรรมประกันสุขภาพและ

ประกันภัยอุบัติเหตุไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว เชน ความคุมครองตาม

กรมธรรม ประวติัการเรียกรองคา

สินไหมทดแทน รายช่ือ แผนที ่และ

หมายเลขโทรศัพทของโรงพยาบาลใน

เครือขาย   รวมถึงบริการตาง ๆ ดาน

การแพทย 

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

การสื่อสารขอมลูความรูกับสังคม เพ่ือเปนความรูใหกับผูมสีวนไดเสยี ให

ตระหนักถึงขอมลูและความสาํคัญใน

เรื่อง  ตาง ๆ ที่ไดมีการสื่อสาร โดยมี

การใหความรูในเรื่องดังตอไปนี ้

1. การใหขอมูลเตือนภัยการสวมรอย

ขายประกัน ภยัคุมครองโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019

2. การใหขอมูลพฤติกรรมไมควรทํา

กรณีจงใจใหตนเองติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 และบทลงโทษ

3. การใหขอมูลโรคภยัที่เกิดจากยุง

และวิธีปองกัน

4. การใหขอมูลวธิกีารปองกันสาเหตุ

ไฟไหมบาน

5. การใหขอมูลประโยชนจากการ

รับประทานอาหารเจชวยสงเสรมิ

สุขภาพ

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

เปาหมายที่ 11 Sustainable Cities 

and Communities (การพัฒนา

ชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน)         
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กิจกรรม รายละเอียด เปาหมายการพฒันา 

อยางย่ังยืนตาม SDGs 

6. การใหขอมูลสาเหตุของการเกิด

โรคมะเร็ง

7. การใหขอมูลการดูแลรถยนต เพ่ือ

ลดความเสีย่งอันตราย และยดือายุ

การใชงาน

8. การใหขอมูลเบื้องตนของการ

ประกันอัคคีภยัสําหรับที่อยูอาศัย

ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัส      

โคโรนา 2019 และวัคซีนไขหวัดใหญ 4 

สายพันธุ 

เพ่ือสรางภมูิคุมกันหมูใหกับพนักงาน 

บุคคลในครอบครัวของพนักงาน คูคา 

ชุมชน และสังคม เพ่ือลดความรุนแรง

ของโรคและอัตราการเสยีชีวิต 

1. สํารวจความตองการเขารับการฉีด

วัคซีนของพนักงาน และ

ผูเก่ียวของ เพ่ือทราบจํานวนวคัซนี

ที่ตองการทั้งหมด

2. ติดตอประสานงานหนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของเพ่ือ

จัดหาวัคซีน

3. แจงกําหนดการ วัน เวลา สถานที่

สําหรับการจัดกิจกรรมใหบุคคลที่

เก่ียวของทราบ และเขารวม

กิจกรรมโดยพรอมเพรยีงกัน

4. พนักงานที่เขารับการฉีดวคัซีน

บันทึกขอมูลการรบัวัคซีนในระบบ

ของบริษัท

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

โครงการบรจิาคโลหิต เชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปรวม

บริจาคโลหิตรวมกับศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย กลุมบรษิัท 

พูลผล จาํกัด และสาธรธานี คอม

เพล็กซ ซึ่งไดรับบรจิาคโลหิตจํานวน 

188,400ซีซี จากผูบริจาค 471 คน 

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสขุภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   
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กิจกรรม รายละเอียด เปาหมายการพฒันา 

อยางย่ังยืนตาม SDGs 

โครงการบริจาครางกาย อวัยวะ และ

ดวงตา 

เชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปรวม

บริจาครางกาย อวัยวะ และดวงตา 

เพ่ือมอบใหกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ศูนยรับบรจิาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

และศูนยดวงตาสภากาชาดไทย 

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

Give Blood and keep the world 

beating 

มอบเงินสนับสนุนจัดทําเสื้อวันผูบริจาค

โลหิตโลก 2564 ใหกับสภากาชาดไทย 

ในโครงการ “Give Blood and keep 

the world beating” ใหโลหิต ชวย

โลกพนวิกฤต เพ่ือขอบคุณผูท่ีมา

บริจาคโลหิตในชวงที่โลหติขาดแคลน 

ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภา   

กาชาดไทย เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 

2564 

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

โครงการหนาวน้ีทําดีเพ่ือพอ 2565 สนับสนุนเงินจํานวน 20,000 บาท 

ใหกับสภากาชาดไทย เพ่ือนําไปจดัซื้อ

สิ่งของจําเปนสําหรับสงเสรมิสุขภาพ

อนามัย และคณุภาพชีวติของ

ประชาชนใหดีข้ึน 

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี 

บริจาคเงนิจัดซื้อเครื่องชวยหายใจ

ผูปวย โควดิ-19 

มอบเงินบริจาคใหกับโรงพยาบาล  

พระนั่งเกลา ผานสมาคมประกันวนิาศ

ภัยไทย เพ่ือจดัซื้อเครื่องชวยหายใจ  

ซึ่งขาดแคลนเนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา

ทีรุ่นแรงข้ึน 

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

เขารวมโครงการ “ประกันภัยรวมใจ

มอบวัคซีนตานโควิดสูประชาชน” 

รวมบริจาคเงินสําหรับจดัซื้อวัคซีน     

ซิโนฟารมเพ่ือกระจายใหกับประชาชน 

กลุมผูพิการ ผูเปราะบางและผูที่ไม

สามารถเขาถึงวัคซีนปองกันโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการความ

รวมมือระหวางสํานักงาน

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

เปาหมายที่ 11 Sustainable Cities 

and Communities (การพัฒนา
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กิจกรรม รายละเอียด เปาหมายการพฒันา 

อยางย่ังยืนตาม SDGs 

คณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

สมาคมศษิยเกาสถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง และหนวยงาน

เครือขาย  

ชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน) 

เขารวมโครงการรับประกันภัยพืชผล บริษัทไดรวมรับประกันพืชผลใน

โครงการประกันภยัขาวนาป และ

โครงการประกันภยัขาวโพดเลี้ยงสตัว 

เพ่ือคุมครองความเสียหายหรือสญูเสยี

ตอพืชผลที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจาก

ภัยตามที่ระบไุวในกรมธรรม เชน น้ํา

ทวม ภัยแลง ลมพายุ เปนตน โดยผูที่

จะทําประกันภัยพืชผล จะตองเปนผูที่

ผลิตพืชผล นั้น ๆ ดวยตนเอง และเปน

เจาของผลผลตินั้น  

ทั้งน้ี ภาครัฐไดกําหนดใหการ

ประกันภัยพืชผลเปนหนึ่งในมาตรการ

สําคัญที่ใชเปนเครื่องมือชวยเหลือ

เกษตรกรในการจัดระบบการเงนิ เพ่ือ

คุมครองตนทุนการผลติเมื่อเกิดภยั

พิบัติทางธรรมชาติ คุมครองปริมาณ

ผลผลติที่ลดต่ําลง และคุมครองราคา

ผลผลติที่ผันผวน ซึ่งจะชวยสราง

เสถียรภาพทางรายไดและความมัน่คง

ในอาชีพใหแกเกษตรกร 

เปาหมายที่ 8 Decent Work and 

Economic Growth (การเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการจางงานท่ีเหมาะสม) 

เปาหมายที่ 11 Sustainable Cities 

and Communities (การพัฒนา

ชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน)         

เขารวมโครงการรับประกันภัยโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับ

บุคลากรทางการแพทยของกระทรวง

สาธารณสุข 

บริษัทไดรวมรับประกันภัยโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 สําหรับบุคลากร

ทางการแพทยของกระทรวง

สาธารณสุข จํานวน 274,000 คน โดย

ใหความคุมครองกรณีเจ็บปวยจาก  

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 จนเปน

เหตุใหเสียชีวิตดวยโรคดังกลาว หรืออยู

เปาหมายที่ 3 Good Health and 

Well-being (สรางเสริมสุขภาพและ

ชีวติท่ีด)ี   

เปาหมายที่ 11 Sustainable Cities 

and Communities (การพัฒนา

ชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน)         
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กิจกรรม รายละเอียด เปาหมายการพฒันา 

อยางย่ังยืนตาม SDGs 

ในภาวะโคมาจนเสียชีวิต เพ่ือแสดงถึง

ความหวงใยในการปฏิบติัหนาที่ และ

เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย 

เขารวมโครงการบรรเทาผลกระทบตอ

ผูเอาประกันภัย 

รวมรับประกันภยัทรัพยสนิตาม

กรมธรรมของบริษัทประกันวินาศภัยท่ี

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันภัย โดยผูเอาประกันสามารถนํา

เบ้ียประกันภัยที่ไดรับคืนจากกรมธรรม

เดิม มาใชแทนเงนิสดสําหรับซื้อ

กรมธรรมฉบับใหมกับบริษัท เพ่ือ

ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน

ตอผูเอาประกันภยั ตามนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)  

เปาหมายที่ 8 Decent Work and 

Economic Growth (การเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการจางงานท่ีเหมาะสม) 
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กิจกรรม
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4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

4.1  ผลการดําเนินงานซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรบั  3,372.95  3,326.05  46.90  1.41 

เบ้ียประกันภัยรบัสุทธ ิ  2,552.56  2,557.41 (4.85) (0.19) 

เบ้ียประกันที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ  2,522.93  2,437.21  85.72  3.52 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ  233.79  193.85  39.94  20.60 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย  2,756.72  2,631.06  125.66  4.78 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

 1,602.00  1,440.97  161.03  11.18 

คาจางและบําเหน็จ  525.79  530.73 (4.94) (0.93) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอื่น  229.17  242.24 (13.07) (5.40) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย  2,356.96  2,213.94  143.02  6.46 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย  399.76  417.12 (17.36) (4.16) 

คาใชจายในการดําเนินงาน  353.29  338.19  15.10  4.46 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  1.38 (0.97)  2.35 (242.27) 

รวมรายไดจากการลงทุน  87.43  11.64  75.79  651.12 

ตนทุนทางการเงนิ  2.31  3.04 (0.73) (24.02) 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  4.06  6.11 (2.05) (33.61) 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  132.57  86.60  45.97  53.09 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงนิได  23.22  15.27  7.95  52.06 

กําไรสําหรับป  109.35  71.33  38.02  53.31 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง  75.68  76.89 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

 63.50  59.12 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ  20.66  23.76 
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ภาพรวมผลการดําเนินงานป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

บริษัทมีกําไรสําหรับป 109.35 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนที่มีผลกําไรสําหรับป 71.33 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 38.02 

ลานบาท หรือรอยละ 53.31  มีเบี้ยประกันภัยรับ 3,372.95 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 46.90 ลานบาท หรือรอยละ 1.41 

รายไดจากการรับประกันภัยรวม  2,756.72 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปกอน 125.66 ลานบาท คาใชจายในการรับประกันภัยรวม 

2,356.96 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 143.02 ลานบาท  มีกําไรจากการรับประกันภัยกอนคาใชจายดําเนินงาน 399.76 ลานบาท ลดลง

จากปกอน 17.36 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.16   

คาใชจายดําเนินงาน 353.29 ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปกอน 15.10 ลานบาท  มีรายไดจากเงินลงทุน 87.43 ลานบาท

เพ่ิมขึ้น 75.79 ลานบาท    

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของรอยละ 5.04 เปรียบเทียบกับปกอนมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ 

รอยละ 3.43 มีกําไรตอหุน 3.12 บาท เปรียบเทียบกับปกอนที่มีกําไรตอหุน 2.04 บาท  

ปจจัยสําคญัตอผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2564 มีดังตอไปนี้ 

1. ผลการดําเนินงานจากการรับประกันภัย

หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรบั 3,372.95 3,326.05 46.90 1.41 

เบ้ียประกันภัยรบัสุทธ ิ 2,552.56 2,557.41  (4.85) (0.19) 

เบ้ียประกันที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 2,522.93 2,437.21 85.72 3.52 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 233.79 193.85 39.94 20.60 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย 2,756.72 2,631.06 125.66 4.78 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

1,602.00 1,440.97 161.03 11.18 

คาจางและบําเหน็จ 525.79 530.73 (4.94) (0.93) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอื่น 229.17 242.24 (13.07) (5.40) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 2,356.96 2,213.94 143.02 6.46 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 399.76 417.12 (17.36) (4.16) 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง 75.68 76.89 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

63.50 59.12 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ 20.66 23.76 
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ในป 2564 บริษัทมีกําไรจากการรับประกันภัยจํานวน 399.76 ลานบาท ลดลงจากปกอน 17.36 ลานบาท ลดลง 

รอยละ 4.16 มาจากรายไดจากการรับประกันภัยรวมเพิ่มข้ึน 125.66 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายในการรับประกันภัยรวม

เพ่ิมขึ้น 143.02 ลานบาทโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1  รายไดจากการรับประกันภัย 

ในป 2564 มีเบ้ียประกันภัยรับ 3,372.95 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนที่มีเบี้ยประกันภัยรับ 3,326.05 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 46.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.41 มาจากการเพ่ิมขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับประเภทภัยทางทะเลและ

ขนสงและภัยเบ็ดเตล็ด มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,552.56 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.85 ลานบาท เนื่องจากมีเบี้ย

ประกันภัยตอออกในป 2564 จํานวน 820.39 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 51.75 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 6.73 มีผลทําให

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูที่รอยละ 75.68 ซึ่งต่ํากวาปกอนที่มีอัตราการรับเสี่ยงภยัไวเองอยูที่รอยละ 76.89  

บริษัทมีรายไดจากการรับประกันภัยรวมจํานวน 2,756.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 125.66 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.78 ประกอบดวย 

(1) เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 2,522.93 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 85.72

ลานบาท

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 233.79 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 39.94 ลานบาท  เพ่ิมขึน้รอยละ 20.60

1.2   คาใชจายในการรับประกันภัย 

         ในป 2564 มีคาใชจายในการรับประกันภัยรวม 2,356.96 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน เพ่ิมขึ้น 143.02 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.46 ประะกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 1,602.00 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 161.03 ลาน

บาทหรือรอยละ 11.18  มีอัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนท่ีรอยละ 63.50 สูงกวาปกอน 

ซึ่งอยูที่รอยละ 59.12  

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 525.79 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.94 ลานบาท

(3) คาใชจายในการรับประกันอ่ืนมีจํานวน 229.17 ลานบาทลดลงจากปกอน 13.07 ลานบาท ลดลงรอยละ

5.40 คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืนลดลงจากการที่บริษัทมีการปรับลดกิจกรรมทางการตลาดดวยสถานะการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019    

1.3   กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยกอนคาใชจายในการดาํเนินงานแยกรายประเภทภัย ดังนี้ 

 การรับประกันอัคคีภัย หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรบั  640.29  656.92 (16.63) (2.53) 

เบ้ียประกันภัยรบัสุทธ ิ  330.54  362.94 (32.40) (8.93) 

เบ้ียประกันที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ  333.09  329.26  3.83  1.16 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ  112.88  82.46  30.42  36.89 
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 การรับประกันอัคคีภัย หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

(รอยละ) 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย  445.97  411.72  34.25  8.32 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

94.02 69.97 24.05 34.37 

คาจางและบําเหน็จ  144.20  149.25 (5.05) (3.38) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอื่น  48.46  54.48 (6.02) (11.05) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย  286.68  273.70  12.98  4.74 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย  159.29  138.02  21.27  15.41 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง  51.62  55.25 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

 28.23  21.25 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ  23.95  36.83 

ในป 2564 มีกําไรจากการรับประกันภัยอัคคีภัย 159.29 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 21.27 ลานบาท อัตราการเพ่ิมข้ึน

รอยละ 15.41 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 640.29 ลานบาท ลดลงจากปกอน 16.63 ลานบาท เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 330.54 

ลานบาท ลดลงจากปกอน 32.40 ลานบาท มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูท่ีรอยละ 51.62 ซึ่งต่ํากวาป 2563 ที่อัตรารอยละ 

55.25 

รายไดจากการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 445.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 34.25 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 

8.32 ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอจํานวน 333.09 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 3.83

ลานบาท

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จจํานวน 112.88 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 30.42 ลานบาท เปนผลจากการ

ไดรับคืนคาสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยที่จายไปในป 2558 และ 2563 และการปรับลดรายไดคาจาง

และคาบําเหน็จสําหรับป 2564

คาใชจายในการรับประกันภัยรวม 286.68 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 12.98 ลานบาทประกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 94.02 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 24.05 ลานบาท

เปนผลจากในป 2564 มีคาสินไหมทดแทนจากอัคคีภัยรายใหญ

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 144.20 ลานบาท ลดลงจากปกอน 5.05 ลานบาท

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 48.46 ลานบาท ลดลงจากปกอน 6.02 ลานบาท

แบบ 56-1 One Report 2564 68



การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรบั  98.42  83.63  14.79  17.69 

เบ้ียประกันภัยรบัสุทธ ิ  40.44 40.22  0.22  0.55 

เบ้ียประกันที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 39.95 41.15 (1.20) (2.92) 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 16.59 14.20 2.39  16.83 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย 56.54 55.35 1.19 2.15 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

10.15 4.91 5.24 106.72 

คาจางและบําเหน็จ 10.58 12.16 (1.58) (12.99) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอื่น  3.88 3.69  0.19  5.15 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย  24.61 20.76  3.85  18.55 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย  31.93 34.59 (2.66) (7.69) 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง  41.09  48.09 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

 25.41 11.93 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ (5.33) 4.01 

ในป 2564 มีกําไรจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนสง 31.93 ลานบาทลดลง 2.66 ลานบาท ลดลงรอยละ 

7.69 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 98.42 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอน 14.79 ลานบาท เปนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 40.44 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.22 ลานบาท มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูที่รอยละ 41.09 ซึ่งต่ํากวาป 2563 ที่อัตรารอยละ 48.09 

รายไดจากการรับประกันภัยรวม 56.54 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.15 

ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 39.95 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.20 ลานบาท

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 16.59 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 2.39 ลานบาท ผลจากเบี้ยประกันภัย

เอาตอเพิ่มขึ้น

คาใชจายการรับประกันภัยรวม 24.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 3.85  ลานบาทประกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 10.15 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5.24 ลานบาท

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน อยูที่รอยละ 25.41 เพ่ิมขึ้นจากปกอน

ซึ่งมีอัตรารอยละ 11.93
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(2) คาจางและคาบําเหน็จ 10.58 ลานบาทลดลงจากปกอน 1.58 ลานบาท ในขณะที่มีเบี้ยประกันภัยรับ

เพิ่มข้ึนจากปกอน 14.79 ลานบาท เปนผลจากการปรับเงื่อนไขและคาตอบแทนการขายในการรับ

ประกันภัยรายใหญ

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 3.88 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอน 0.19 ลานบาท

การรับประกันภัยรถยนต หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรบั  1,951.01  2,007.20 (56.19) (2.80) 

เบ้ียประกันภัยรบัสุทธ ิ  1,940.02  1,995.42 (55.40) (2.78) 

เบ้ียประกันที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ  1,946.95  1,915.50  31.45  1.64 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ  2.41  2.73 (0.32) (11.72) 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย  1,949.36  1,918.23  31.13  1.62 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

 1,170.50  1,278.65 (108.15) (8.46) 

คาจางและบําเหน็จ  299.80  310.89 (11.09) (3.57) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอื่น  135.33  138.76 (3.43) (2.47) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย  1,605.63  1,728.30 (122.67) (7.10) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย  343.73  189.93  153.80  80.98 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง  99.44  99.41 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

 60.12  66.75 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ  22.23  23.33 

ในป 2564 มีกําไรจากการรับประกันภัยรถยนต 343.73 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 153.80 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 

80.98 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 1,951.01 ลานบาท ลดลงจากปกอน 56.19 ลานบาท มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,940.02 ลาน

บาทลดลงจากปกอน 55.40 ลานบาท มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูที่รอยละ99.44 เปรียบเทียบปกอนอยูที่อัตรารอยละ 

99.41 

รายไดจากการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 1,949.36 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 31.13 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1.62 ประกอบดวย 

(1) เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 1,946.95 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 31.45

ลานบาท

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 2.41 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.32 ลานบาท
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คาใชจายการรับประกันภัยรวม 1,605.63 ลานบาท ลดลงจากปกอน 122.67 ลานบาท ประกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 1,170.50 ลานบาท ลดลง 108.15

ลานบาท การลดลงของอัตราคาสินไหมทดแทนจากผลการลดการใชงานของยานพาหนะในชวงการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 299.80 ลานบาท ลดลงจากปกอน 11.09 ลานบาท

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 135.33 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3.43 ลานบาท ซึ่งมีผลมาจากเบี้ย

ประกันภัยที่ลดลงและการปรับลดกิจกรรมทางการตลาด อันสืบเนือ่งจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

2019

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรบั  683.23  578.30  104.93  18.14 

เบ้ียประกันภัยรบัสทุธ ิ  241.56  158.83  82.73  52.09 

เบ้ียประกันที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ  202.94  151.30  51.64  34.13 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ  101.91  94.46  7.45  7.89 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย  304.85  245.76  59.09  24.04 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ 

สินไหมทดแทน 

 327.33  87.44  239.89  274.35 

คาจางและบําเหน็จ  71.21  58.43  12.78  21.87 

คาใชจายในการรับประกันภยัอื่น  41.50  45.31 (3.81) (8.41) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย  440.05  191.18  248.87  130.18 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (135.20)  54.58 (189.78) (347.71) 

อัตราการรับเสี่ยงภยัไวเอง  35.36  27.46 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ

สินไหมทดแทน 

 161.29  57.79 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ  5.32  6.13 

ในป 2564 มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 135.20 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนที่มีผลกําไร 

54.58  ลานบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 683.23 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 104.93 ลานบาท มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 

241.56 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 82.73 ลานบาท เบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เพิ่มข้ึนมาจากเบี้ยประกันภัยสุขภาพเพิ่มข้ึน

จํานวน 65.76 ลานบาท มาจากการรับประกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  มีผลทําใหผลการรับประกันภัยสุขภาพในป 
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2564 ขาดทุนจํานวน 190.52 ลานบาท ในขณะที่ปกอนการรับประกันภัยสุขภาพมีผลกําไร 5.81 ลานบาท อัตราการรับเสี่ยง

ภัยไวเองอยูที่รอยละ 35.36 สูงกวาป 2563 ที่อัตรารอยละ 27.46 

รายไดจากการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 304.85 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 59.09 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 

24.04 ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 202.94 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 51.64 ลาน

บาท จากเบ้ียประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปกอนบริษัทไมมีการขายประกันภัยดังกลาว

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 101.91 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 7.45 ลานบาท

คาใชจายการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 440.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 248.87 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ

130.18 ประกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 327.33 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 239.89 ลานบาท

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 71.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 12.78 ลานบาท

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 41.50 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3.81 ลานบาท

2. คาใชจายในการดําเนินงาน

ในป 2564 บริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงาน 353.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 15.10 ลานบาท หรือรอยละ

4.46 มาจากการเพ่ิมของ คาจาง คาตอบแทนพนักงานและคาพัฒนาสมองกล และมีคาใชจายที่ลดลงจากคาหนี้สูญ หนี้สงสัย

จะสูญและคาใชจายในการเดินทาง   

3. ผลการดําเนินงานจากการลงทุน

ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากการลงทุนรวม 87.43 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีจํานวน 11.64 ลานบาท

เพ่ิมขึ้น 75.79 ลานบาท ประกอบดวย 

(1) รายไดจากการลงทุน  68.50 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 6.55 ลานบาท ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจาก

ตราสารหนี้ 15.62 ลานบาท และเงินปนผลรับจากตราสารทุน 52.88 ลานบาท

(2) กําไรจากเงินลงทุน 7.54 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 0.10 ลานบาท

(3) กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคาจํานวน 11.39 ลานบาท โดยในป 2563 มีผลขาดทุนจาก

การปรับมูลคายุติธรรม จํานวน 57.75 ลานบาท

ในป 2564 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูที่รอยละ 2.57 สูงกวาป 2563 คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนอยูท่ีรอยละ 0.36 มีรายไดอ่ืน 3.66 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2.49 ลานบาท หรือรอยละ 40.49 ในป 2564 มีสวนแบง

กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1.38 ลานบาท ในขณะที่ในป 2563 มีสวนแบงจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนขาดทุน 0.97 

ลานบาท 
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4.2  ฐานะการเงิน ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 

1. สวนประกอบสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงและคณุภาพของสินทรัพย

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2564 รอยละ 

ตอ

สินทรัพย

รวม 

2563 รอยละ 

ตอ

สินทรัพย

รวม 

เพิ่ม (ลด) 

จาก 

ปกอน 

เพิ่ม (ลด) 

จากปกอน 

(รอยละ) 

สินทรัพย 

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด  301.85  4.81  263.54  4.34  38.31  14.54 

เบ้ียประกันภัยคางรบัสุทธ ิ  511.71  8.15  495.42  8.15  16.29  3.29 

รายไดจากการลงทุนคางรับ  7.72  0.12  6.31  0.10  1.41  22.35 

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ  722.57  11.51  530.52  8.73  192.05  36.20 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ  504.27  8.03  598.82  9.85  (94.55) (15.79) 

สินทรัพยลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 3,406.99  54.26  3,242.39  53.35  164.60  5.08 

 เงินใหกูยืม  0.39  0.01  0.64  0.01 (0.25) (39.06) 

เงนิลงทุนในบริษัทรวม  23.87  0.38  24.81  0.41 (0.94) (3.79) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  204.85  3.26  212.58  3.50 (7.73) (3.64) 

สินทรัพยสิทธิการใช  38.48  0.61  57.27  0.94 (18.79) (32.81) 

สินทรัพยไมมีตัวตน  18.67  0.30  19.01  0.31 (0.34) (1.79) 

สินทรัพยภาษเีงนิไดรอตัดบัญชี  215.65  3.43  234.45  3.86 (18.80) (8.02) 

สินทรัพยอ่ืน 

 คาสินไหมคางรับจากคูกรณ ี  102.17  1.63  104.30  1.71 (2.13) (2.04) 

  เงนิวางไวสําหรับโครงการประกนัภัย

ขาวนาป 

 103.10  1.64  148.32  2.44 (45.22) (30.49) 

 อื่นๆ  116.62  1.86  139.56  2.30 (22.94) (16.44) 

รวมสินทรัพย 6,278.91  100.00  6,077.94  100.00  200.97  3.31 
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ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยรวม 6,278.91 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีสินทรัพยรวม 6,077.94 

ลานบาท เพ่ิมขึ้น 200.97 ลานบาท อัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.31 โดยมีสวนประกอบสินทรัพยและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี ้

(1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 301.85 ลานบาท ประกอบดวยเงินสด 0.26 ลานบาท และเงินฝากธนาคาร

ประเภทไมกําหนดระยะเวลาการจายคืน 301.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.81 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึนจากปกอน 38.31 

ลานบาท อัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.54 บริษัทใหความสําคัญการดํารงสภาพคลองท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการจายคาสินไหม

ทดแทน ตลอดจนพัฒนาระบบการทําธุรกรรมรับและการจายผานระบบดิจิทัลเพ่ือลดการใชเงินสดและเช็ด เปนการลดตนทุน

ในการทําธุรกรรม มีความปลอดภัย รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งลดความเสี่ยงการแพรของโรคระบาดจากการสัมผัส 

(2) เบี้ยประกันภัยคางรับสุทธิ 511.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.15 ของสินทรัพยรวม เปนเบี้ยประกันภัยคางรับ

จากผูเอาประกันภัย ตัวแทน และนายหนา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 16.29 ลานบาท หรือรอยละ 3.29  มีระยะเวลาในการเรียกเก็บ

เงนิอยูที่ 55 วัน     

รายละเอียดเบี้ยประกันภยัคางรับแยกตามระยะเวลาคางชําระดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลการคางชําระ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

(รอยละ) 

ยังไมถึงกําหนดรบัชําระ 434.96  84.68 411.36  81.97 23.60  5.74 

คางรับไมเกิน 30 วัน 48.5  9.44 56.63  11.28 (8.13) (14.36) 

คางรับ 31 - 60 วัน 14.65  2.85 17.97  3.58 (3.32) (18.48) 

คางรับ 61 - 90 วัน 6.45  1.26 2.88  0.57 3.57  123.96 

คางรับ 91 วัน - 1 ป 9.04  1.76 8.72  1.74 0.32  3.67 

คางรับเกินกวา 1 ป 0.08  0.02 4.29  0.85 (4.21) (98.14) 

เบ้ียประกันภัยคางรบั 513.68  100.00 501.85  100.00 11.83  2.36 

หัก : คาเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (1.97) (0.38) (6.43) (1.28) 4.46 (69.36) 

เบ้ียประกันภัยคางรบั - สุทธ ิ 511.71  9.62 495.42  98.72 16.29  3.29 

เบ้ียประกันภัยคางรับ 434.96 ลานบาท เปนเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถึงกําหนดรับชําระ คิดเปนรอยละ 84.68 ของเบ้ีย

ประกันภัยคางรับรวม เพ่ิมข้ึนจากปกอน 23.60 ลานบาท หรือรอยละ 5.74 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปกอน 4.46 

ลานบาท จากการตัดจําหนายหนี้สูญจํานวน 4.54 ลานบาท มีผลตอเบี้ยประกันภัยที่คางรับที่เกินกวา 1 ป  ลดลงจาก 4.29 

ลานบาทในป 2563 เปน 0.08 ลานบาทในป 2564 การพิจารณาความเพียงพอคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการดําเนินการอยาง

สม่ําเสมอและมีจํานวนที่เพียงพอกับความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียจากการเก็บเงนิไมได  
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(3) รายไดเงินลงทุนคางรับ 7.72 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.12 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยเงินปนผลคางรับ

4.23 ลานบาท และดอกเบ้ียคางรับ 3.49 ลานบาท 

(4) สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 722.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.51 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมขึ้นจากปกอน

192.05 ลานบาท หรือรอยละ 36.20 มาจากการเพ่ิมขึ้นของสํารองสวนเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ 94.75 ลานบาท และ

การเพ่ิมของสํารองสวนที่เรียกคืนคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตยังไมรับการรายงาน 87.31 ลานบาท มาจากการเพ่ิมข้ึนใน

สวนของประกันภัยเกษตรกรรมโครงการประกันภัยขาวนาป และประกันภัยสุขภาพ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(5) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ จํานวน 504.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.03 ของสินทรัพยรวม ลดลงจากป

กอน 94.55 ลานบาท หรือรอยละ 15.79 ประกอบดวยเงินวางไวจากการประกันภัยตอ 0.18 ลานบาท และเงินคางรับจาก

การประกันตอ 504.09 ลานบาท  

เงินคางรับจากการประกันภัยตอเปนการคางรับจากรายไดคานายหนาและคาสินไหมทดแทนที่ทําการเรียกชําระกับ

บริษัทรับประกันภยัตอรอยละ 99.74 มีระยะเวลาการคางชําระไมเกิน 1 ป และสถานะทางการเงินของลูกหนี้ประกันภัยตออยู

ในระดับที่มั่นคงจึงไมมีความจําเปนท่ีตองตั้งสํารองความเสียหายจากการไมไดรับชําระ  

รายละเอียดแยกตามระยะเวลาคางชําระดังนี ้

หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลาการคางชําระ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

(รอยละ) 

ยังไมถึงกําหนดรบัชําระ 379.66  75.32 251.57  42.02 128.09 (135.42) 

คางรับไมเกินระยะเวลา 1 ป 123.11  24.42 269.59  45.03 (146.48)  154.86 

คางรับเปนระยะเวลา 1 - 2 ป 1.10 0.22 77.43  12.93 (76.33)  80.70 

คางรับเกินกวา 2 ป 0.21  0.04 0.08  0.01 0.13 (0.14) 

รวมเงินคางรับจากการประกันภัยตอ 504.09  100.00 598.68  100.00 (94.59)  100.00 

(6) สินทรัพยลงทุนจํานวนรวม 3,407.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.27  ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย 3.406.99 ลานบาท และเงินใหกูยืม 0.39 ลานบาท ซึ่งเปนเงินใหกูยืมสําหรับโครงการสวัสดิการพนักงาน

ของบริษัทเทานั้น    

เงนิลงทุนในหลักทรัพย 3,406.99 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 164.60 ลานบาท ประกอบดวย 

1. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 547.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.26 ลานบาท

2. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 2,198.91 ลานบาท เพิ่มขึ้น 214.74 ลานบาท

3. เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีถือจนครบกําหนด 660.54 ลานบาท ลดลง 57.40 ลานบาท

(7) เงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนใน TKI General Insurance Company Limited และ TKI Life

Insurance Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

เพ่ือประกอบธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เปนการรวมลงทุนกับบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยและ
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กลุมธุรกิจทองถ่ิน สัดสวนการรวมลงทุนของบริษัทอยูที่รอยละ 32.5 จํานวนเงินเริ่มลงทุนรวม 43.26 ลานบาท ณ 31 

ธันวาคม 2564 มีมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียใน TKI General Insurance Company Limited อยูท่ี 11.98 ลานบาท TKI 

Life Insurance Company Limited 11.89 ลานบาท การลดลงของมูลคาเงนิลงทุนมาจากการรับรูผลขาดทุนจากการดําเนิน

ธุรกิจในชวงเวลา ป 2560 - 2563 อยางไรก็ตามในป 2564 บริษัทรวมท้ังสองเริ่มมีผลการดําเนินงานเปนกําไรจํานวน 1.38 

ลานบาท เปรียบเทียบปกอนที่ขาดทุน 0.97 ลานบาท แตยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.33 ลานบาทในป2564 และ 

1.23 ลานบาทในป 2563 ที่รับรูและปรากฏในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  

โดยมีรายละเอียดมูลคาตามบัญชี ราคาทุนตามบัญชีของเงินลงทุน ดังนี ้

งบการเงินท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวิธสีวนไดเสีย หนวย: ลานบาท 

บริษัทรวม ประเภทธุรกิจ สัดสวนเงินลงทนุ มูลคาตามบัญช ี

2564 2563 2564 2563 

(รอยละ) (รอยละ) 

TKI General Insurance Company Limited รับประกันวินาศภัย 32.5 32.5  11.98  11.96 

TKI Life Insurance Company Limited รับประกันชีวิต 32.5 32.5  11.89  12.85 

รวม  23.87  24.81 

(8) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ- สุทธิ ในป 2564 มูลคาตามบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ กอนหักคาเสื่อมราคา

สะสม มีจํานวน 575.15 ลานบาท และมีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมที่มีอยู 370.30 ลานบาท เปนจํานวนสุทธิ 

204.85 ลานบาท ในระหวางปมีการซื้อเพิ่มและจําหนายออกเปนผลทําใหมูลคาตามบัญชีลดลง 7.73 ลานบาท ในป 2564 

บริษัทลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณจํานวน 3.83 ลานบาท เพื่อการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพใน

การบริการ และมีการรับรูคาเสื่อมราคาและตัดจําหนายสินทรัพย 13.90 ลานบาท   

(9) สินทรัพยไมมีตัวตนกอนหักคาตัดจําหนายสําหรับปมีจํานวน 99.25 ลานบาท มีมูลคาตัดจําหนายสะสม 80.58

ลานบาท มูลคาสุทธิหลังหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวนสุทธิ 18.67 ลานบาท ในป 2564 มีการซื้อเพิ่ม 9.28 ลานบาท 

โดยเปนการลงทุนดานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารและจัดการขอมูลของบริษัท  

(10) สินทรัพยภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี มีจํานวน 215.65 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.80 ลานบาท ภาษีเงินไดรอตัด

บัญชีจะนําไปใชเพ่ือหักลดจํานวนจายชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล โอกาสการใชจะขึ้นอยูเงื่อนไขลักษณะรายการที่ครบตาม

กฎหมายภาษีโดยบริษัทจะตองมีผลกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะมีการจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในแตละชวงเวลา บริษัทเชื่อมั่น

และพิจารณาโอกาสความเปนไปไดที่บริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินธุรกิจและสามารถใชสินทรพัยภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี 

(11) สินทรัพยสิทธกิารใช มีจํานวน 38.48 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.79 ลานบาทจากการตัดคาเสื่อมราคา

(12) คาสินไหมคางรับจากคูกรณสีุทธ ิมจีํานวน 102.17 ลานบาทคิดเปนรอยละ 1.63 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2.13

ลานบาท เปนมูลคาประมาณการการเรียกคืนคาสินไหมทดแทนจากประกันภัยรถยนต ที่เรียกรองคืนจากบริษัทประกันภัยของ

คูกรณีและจากคูกรณีที่ไมมีประกันภัยรองรับ  
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รายละเอียดคาสินไหมคางรับจากคูกรณตีามปที่เกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ปที่เรียกรอง 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

ป 2564  80.40  26.41  23.20 

ป 2563  57.20  18.79  99.89  32.96 (42.69) 

ป 2562  32.45  10.66  42.69  14.08 (10.24) 

ป 2561  29.39  9.66  33.06  10.91 (3.66) 

ป 2560  26.10  8.57  30.06  9.92 (3.96) 

ป 2559  23.63  7.76 28.17  9.29 (4.54) 

กอนป 2559 เปนตนไป  55.26  18.15  69.23  22.84 (13.97) 

รวม  304.42  100.00  303.09  100.00  1.33 

หัก: คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดข้ึน (202.25) (66.44) (198.79) (65.59) (3.46) 

คาสินไหมคางรับจากคูกรณี - สุทธ ิ 102.17 33.56 104.30 34.41 (2.13) 

บริษัทพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนโดยใชประสบการณและหลักคณิตศาสตรในการ

คํานวณสถิติคาเปนไปไดในการไดรับชําระและคํานวณมูลคาปจจุบัน สัดสวนของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตในป 2564 คิด

เปนรอยละ 66.44 และ 65.59 ในป 2563 การพิจารณาความเพียงพอคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีการ

ดําเนินการอยางสม่ําเสมอและมีจํานวนที่เพียงพอกับความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียจากการเก็บเงินไมได 

(13) เงินวางไวสําหรับโครงการประกันภัยขาวนาป มีจํานวน 103.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.64 ของสินทรัพย

รวม ลดลงจากป 2563 จํานวน 45.22 ลานบาท หรือรอยละ 30.49  มาจากการรับคืนเงินสํารองเพ่ือการจายคาสินไหม

ทดแทนที่เหลือจากโครงการขาวนาในป 2562 ซึ่งปดโครงการแลว 
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2. สวนประกอบและการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและสวนของเจาของ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2564 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

2563 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

เพิ่ม (ลด) 

จาก 

ปกอน 

เพิ่ม (ลด)

จาก 

ปกอน 

(รอยละ) 

หนี้สิน 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 2,838.29  45.20 2,639.42 43.43 198.87 7.53 

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ  839.31  13.37  967.66  15.92 (128.35) (13.26) 

ภาษีเงนิไดคางจาย  7.48  0.12  25.98  0.43 (18.50) (71.21) 

หนี้สินตามสญัญาเชา  41.60 0.66 54.27  0.89 (12.67) (23.35) 

ผลประโยชนพนักงานคางจาย 67.41 1.07 63.58  1.04  3.83  6.02 

หนี้สินอื่น 

 คาจางและคาบําเหน็จคางจาย  94.73  1.51  103.79  1.71 (9.06) (8.73) 

 คาใชจายคางจาย 84.59  1.35  63.27  1.04  21.32  33.70 

 อื่นๆ 57.21  0.91  65.41 1.08 (8.20) (12.54) 

รวมหนี้สิน 4,030.62  64.19 3,983.38  65.54  47.24  1.19 

สวนของเจาของ 

 ทุนจดทะเบยีน 

      หุนสามัญ 35,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท 350.00 5.57 350.00 5.76 - - 

 ทุนที่ออกและชําระแลว 

      หุนสามัญ 35,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท 350.00 5.57 350.00 5.76 - - 

สวนเกินมลูคาหุนสามญั  647.28  10.31 647.28  10.65  - - 

กําไรสะสม 

 จัดสรรแลว 

 สํารองตามกฎหมาย  35.00  0.56  35.00  0.58  - - 

 สํารองทั่วไป  20.00  0.32  20.00  0.33  - - 

 ยังไมจดัสรร 1,112.15  17.71 1,053.03  17.33  59.12  5.61 
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งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2564 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

2563 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

เพิ่ม (ลด) 

จาก 

ปกอน 

เพิ่ม (ลด)

จาก 

ปกอน 

(รอยละ) 

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  83.86  1.34 (10.75) (0.18)  94.61 (880.09) 

รวมสวนของเจาของ 2,248.29  35.81 2,094.56  34.46  153.73  7.34 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 6,278.91  100.00 6,077.94  100.00  200.97  3.31 

2.1  สวนประกอบหนี้สิน 

หนี้สินรวมในป 2564 จํานวน 4,030.62 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน เพ่ิมขึ้น 47.24 ลานบาท หรือรอยละ 1.19 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน มีดังนี ้

(1) หนี้สินจากสัญญาประกันภัย จํานวน 2,838.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.20 ของยอดรวมหนี้สินและสวนของ

เจาของ เพิ่มขึ้นจากปกอน 198.87 ลานบาท หรือรอยละ 7.53 ประกอบดวย ประมาณการภาระหนี้สินจากการรับประกันภัย

ซึ่งประกอบดวยสํารองคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและไดรับรายงานแลวและสํารองคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมได

รับรายงาน 805.02 ลานบาท และ 214.94 ลานบาท รวมถึงสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดสําหรับสัญญา

ประกันภันที่ยังไมสิ้นสุดความคุมครองจํานวน 1,818.33 ลานบาท รายละเอียด ดังน้ี  

หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

(รอยละ) 

สํารองคาสินไหมทดแทนและ 

คาสินไหมทดแทนคางจาย 

คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 

และไดรับรายงานแลว 

 805.02  28.36  761.83  28.86  43.19  5.67 

คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 

แตยังไมไดรับรายงาน 

 214.94  7.57  98.88  3.75  116.06 117.36 

สํารองเบี้ยประกันภยั 

สํารองเบี้ยประกันภยัที่ยังไมถือเปน

รายได 

 1,818.33  64.07 1,778.71  67.39  39.62  2.23 

รวม  2,838.29  100.00  2,639.42  100.00  198.87  7.53 
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ในป 2564 สํารองคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแตยังไมไดรับการรายงานเพ่ิมจากปกอน 116.06 ลานบาท หรือ

รอยละ 117.36 จากการประมาณการคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแตยังไมไดรับรายงานของการรับประกันภัยเกษตรกรรม

โครงการขาวนาปและการประกันภัยสุขภาพจากการติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  

(2) เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ เปนเจาหนี้จากเงินถือไวจากสัญญาเอาประกันภัยตอ คาเบี้ยประกันภัยเอาประกันภัย

ตอคางจายและคาสินไหมทดแทนจากการเรียกลวงหนาเพ่ือรอจายคืนจากโครงการขาวนาป ซึ่งในป 2564  มีจํานวน 839.31 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.37 ของยอดรวมหนี้สินและสวนของเจาของ ลดลงจากปกอน 128.35 ลานบาท หรือรอยละ13.26 

มีรายละเอียดดังน้ี  

หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

(รอยละ) 

เงนิถือไวจากการประกันภัยตอ  254.29  30.30  321.31  33.20 (67.02) (20.86) 

เงนิคางจายเก่ียวกับการประกันภยัตอ  585.02  69.70  646.35  66.80 (61.33) (9.49) 

รวมเจาหนีบ้ริษัทประกันภัยตอ  839.31 100.00  967.66 100.00 (128.35) (13.26) 

(3) หนี้สินตามสัญญาเชา ในป 2564 มีจํานวน 41.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน 12.67 ลานบาท หรือรอยละ

23.35 การลดลงมาจากการชําระหนี้สินที่ครบกําหนดตามเงื่อนไขของสัญญา 

หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

(รอยละ) 

หนี้สินตามสญัญาเชา  44.99  59.97 (14.98) (24.98) 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจําหนาย (3.39) (5.70)  2.31 (40.46) 

รวม 41.60 54.27 (12.67) (23.35) 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (14.05) (12.90) (1.15)  8.95 

หนี้สินตามสญัญาเชา – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ 

ภายในหนึ่งป 

 27.55  41.37 (13.82) (33.43) 

(4) ผลประโยชนพนักงานคางจาย  เปนภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเกษียณอายุซึ่งเปนผลประโยชนที่

บริษัทกําหนดตามกฎหมายแรงงาน  จํานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ในผลประโยชนน้ีมีจํานวน 515 คนในป 2564 และ 524 คน

สําหรับป 2563 จํานวนภาระผูกพันในป 2564 มี 67.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.07 ของยอดรวมหนี้สินและสวนของ

เจาของ เพิ่มขึ้นจากปกอน 3.83 ลานบาท หรือรอยละ 6.02 ในป 2564 มีตนทุนบริการและตนทุนดอกเบี้ย 10.66 ลานบาท
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เปรียบเทียบกับปกอนมีจํานวน 6.60 ลานบาท การเพิ่มขึ้นมาจากการปรับอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานลดลง โดย

รายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

การเปลีย่นแปลงของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปน

ดังนี ้

หนวย: ลานบาท 

2564 2563 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป  63.58  61.30 

สวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน: 

 ตนทุนบริการในปจจุบัน  9.71  5.47 

 ตนทุนดอกเบ้ีย  0.95  1.13 

ตนทุนบริการในอดตี  - - 

รวมสวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน  10.66  6.60 

สวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ: 

 สวนที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงขอสมมตดิานประชากรศาสตร  1.93  7.11 

 สวนที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงขอสมมติทางการเงนิ (2.45) (10.20) 

 สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (2.33)  3.95 

รวมสวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2.84)  0.86 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (3.98) (5.18) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายป  67.41  63.58 

(5) คาจางและคาบําเหน็จคางจายเปนรายการคางจายตัวแทนและนายหนาจํานวน 94.73 ลานบาท คิดเปนอัตรา

รอยละ 1.51 ของยอดรวมหนี้สินและสวนของเจาของ ลดลงจากปกอน 9.06 ลานบาท หรือรอยละ 8.73 

(6) คาใชจายคางจายจํานวน 84.59 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 1.35 ของยอดรวมหนี้สินและสวนของเจาของ

เพิ่มขึ้นจากปกอน 21.32 ลานบาท หรือรอยละ 33.70 จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในสวนของ

คาตอบแทนโบนัสพิเศษเพ่ิมข้ึนจากปกอน 16.21 ลานบาท และคาใชจายในการสงเสริมการขาย 4.38 ลานบาท  

2.2  สวนประกอบสวนของเจาของ 

(1) ในป 2564 มีสวนของเจาของ 2,248.29 ลานบาทเพ่ิมขึ้นจากปกอน 153.73 ลานบาทหรือรอยละ 7.34 มาจาก

กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพ่ิมขึ้นจํานวน 59.12 ลานบาท ประกอบดวย 
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หนวย: ลานบาท 

เงนิปนผลจาย (52.50) 

กําไรสําหรับป 2564  109.35 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนสําหรับป 2564 (ขาดทุน)  2.27 

 รวม  59.12 

(2) องคประกอบอ่ืนของสวนเจาของเพิ่มขึ้น 94.61 ลานบาท ประกอบดวย
หนวย: ลานบาท 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงนิตราตางประเทศ (1.86) 

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการวดัมลูคาเงินลงทุนในหลักทรัพย  96.47 

รวม  94.61 

4.3  สภาพคลอง 

ในระหวางป 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 115.17 ลานบาท มีเงินสดสุทธิใชไปใน

กิจกรรมลงทุน 9.90 ลานบาท มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 66.90 ลานบาท เปนการใชกระแสเงินสดเพ่ือการ

จายเงินปนผล 52.5 ลานบาท และการชําระหนี้ตามสัญญาเชา 14.40 ลานบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง 1.35 สูงกวาปกอนท่ี 1.30 ทั้งนี้ ดวยตามคํานิยาม

ความหมายของสินทรัพยสภาพคลอง หมายถึงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดนั้น บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งสวน

ใหญเปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งสินทรัพยเหลานี้สามารถเปลี่ยนเปนสินทรัพยสภาพคลองหรือเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดไดอยางรวดเร็วสามารถรองรับสภาพคลองเพ่ิมอีกระดับหนึ่ง 

ในป 2564 รายจายฝายทุนของบริษัท ประกอบดวยการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการขยายงาน 

4.4  แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สิน 4,030.62 ลานบาท มีสวนของเจาของ 2,248.29 ลานบาท คิดเปน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ 1.79 ซึ่งต่ํากวาปกอนที่ 1.90 เงินทุนเพ่ือการดําเนินงานสวนใหญมาจากสวนของเจาของ

และจากการประกอบธุรกิจ หนี้สินของบริษัทเปนหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยสํารองคาสินไหมทดแทน คา

สินไหมทดแทนคางจาย สํารองเบี้ยประกันภัยจํานวน 2,838.29 ลานบาท และเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 839.31 ลานบาท 

ซึ่งเกิดจากการดําเนินธุรกิจประกันภัยอันเปนธุรกิจหลัก บริษัทมีการบริหารจัดการทุนในการดํารงไวซึ่งความสามารถในการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง และดํารงเงนิกองทุนตามความเสี่ยงใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในป 2564 เงินกองทุนที่ตองดํารงทั้งหมดตามกฎหมาย 616.00 ลานบาท ในขณะที่มี

เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไดท้ังหมด 2,121.86 ลานบาท คิดเปนอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนอยูท่ีรอยละ 344.46 

สูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 140 

4.5   ภาระผูกพนัดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดลุ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมียอดคงคางของคดีที่ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวนประมาณ 66.10 ลานบาท 

จากการเปนผูรับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกลาวยังไมสิ้นสุด ทั้งนี้ จากทุนทรัพยที่ฟองรองดังกลาว บริษัทมีภาระ
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ผูกพันไมเกินทุนประกันสูงสุดของกรมธรรม คิดเปนจํานวนรวม 34.10 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทรับรูและสํารองเผื่อผล

เสียหายที่อาจเกิดข้ึนเปนจํานวนประมาณ 33.60 ลานบาทไวในงบการเงินแลว และบริษัทมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดย

ธนาคารจํานวน 2.60 ลานบาท และหนังสือรับรองที่ออกในนามบริษัทเปนจํานวน 7.00 ลานบาท ซึง่เก่ียวเนื่องกับภาระผูกพัน

ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท 

4.6   ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

บริษัทไมไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในป 2564 
ไมวาจะเปนในสวนของการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินธรุกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือใหการบริการทุกสวนยังคงดําเนินไปอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ โดยแบงกลุมพนักงานใหทํางานที่บาน เพ่ือลดความแออัดในสํานักงานและลดการเดินทางของพนักงาน 
จัดเตรียมศูนยสํารองฉุกเฉินและสํานักงานสาขาเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีจําเปนตองปดที่ทําการสํานักงานใหญ 
รวมท้ังจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบานและที่ศูนยสํารองฉุกเฉิน ทั้งนี้ 
ในชวงเวลาดังกลาวทุกหนวยงานในบริษัทยังคงใหบริการไดตามปกติ 

4.2  ปจจัยหรือเหตุการณท่ีอาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 

สภาวะเศรษฐกจิ 

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตัวสงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง ผูเอาประกันภัยอาจยืดระยะเวลาการตัดสินใจทํา

ประกันภัย ลดความคุมครองหรือลดทุนประกัน เปลี่ยนแปลงประเภทการประกันภัย เชน เปลี่ยนจากการประกันภัยรถยนต

ประเภท 1 เปนประเภท 3 หรือไมตออายุกรมธรรมประกันภัย ซึ่งลวนสงผลตอรายไดของบริษัท บริษัทจึงตองพัฒนา

ผลิตภัณฑและคํานวณเบี้ยประกันภัยใหเหมาะสม เพ่ือใหผูเอาประกันภัยพิจารณาเลือกซื้อประกันภัยไดงายข้ึน พรอมท้ัง

แนะนําใหผูมุงหวังเห็นความสําคัญของการทําประกันภัย 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะโลกรอน สงผลใหภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทวีความรุนแรงข้ึน ซึ่งผลที่

เกิดขึ้นตอเนื่องคือมูลคาความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยมีขนาดและมูลคาเพิ่มข้ึน บริษัทจึงตองวางแผนและ

พิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือบริหารจัดการดานสินไหมทดแทนไดโดยไมกระทบตอฐานะการเงนิของบริษัท 

ความเสี่ยงอุบัติใหม 

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม อาจสงผลใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายมูลคามหาศาลจนสงผลกระทบตอฐานะ

การเงินของบริษัทได บริษัทจึงตองพิจารณาหาขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑใหรองรับกับความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นใหม 

การเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมผูบริโภค 

การดําเนินชีวิตแบบปกติใหมหลังจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังระบบดิจิทัลไดเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวติและธุรกิจมากข้ึน บริษัทตองทําความ

เขาใจความตองการของลูกคาตั้งแตกอนการซื้อสินคาจนถึงหลังการซื้อสนิคา เพ่ือวางแผนการตลาดใหเหมาะสม 
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4.3  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 

(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงิน 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 301.85  4.81  263.54  4.34 139.65  2.45 301.85 4.81 263.54  4.34 139.65  2.47 

เบี้ยประกันภัยคางรับ 511.71  8.15  495.42  8.15 460.19  8.07 511.71 8.15 495.42  8.16 460.19  8.13 

รายไดจากการลงทุนคางรับ 7.72  0.12   6.31  0.10  7.99  0.14 7.72 0.12  6.31  0.10  7.99  0.14 

สินทรัพยจากการประกันภยัตอ 722.57  11.51   530.52  8.73  659.62  11.57 722.57 11.51  530.52  8.73  659.62  11.65 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภยัตอ 504.27  8.03  598.82  9.85 532.73  9.34 504.27 8.04 598.82  9.86 532.73  9.41 

สินทรัพยลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 3,406.99  54.26   3,242.39  53.35  3,044.18  53.38 3,406.99 53.30  3,242.39  53.39 2,988.96  52.80 

      เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ 0.39  0.01   0.64  0.01  0.95  0.02 0.39 0.01  0.64  0.01  0.95  0.02 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 23.87  0.38   24.81  0.41 27.02  0.47 33.34 0.53 33.34  0.55 43.26  0.76 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 204.85  3.26   212.58  3.50  242.55  4.25 204.85 3.26  212.58  3.50  242.55  4.28 

สินทรัพยสิทธิการใช 38.48  0.61   57.27  0.94  0.00  0.00 38.48 0.61 57.27  0.94  0.00  0.00 

สินทรัพยไมมีตัวตน 18.67  0.30   19.01  0.31 53.36  0.93 18.67 0.30 19.01  0.31 53.36  0.94 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 215.65  3.43  234.45  3.86 213.72  3.75 202.71 3.23 221.70  3.65 210.47  3.72 
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(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 สินทรัพยอื่น 

 คาสินไหมคางรับจากคูกรณี 

 เงินวางไวสําหรับโครงการประกันภยัขาวนาป 

102.17 

103.10  

 1.63 

 1.64 

104.30 

148.32  

 1.71 

 2.44 

118.75 

 73.69  

 2.08 

 1.29 

102.17 

103.10  

 1.63 

 1.89 

104.30 

148.32  

 1.72 

 2.44 

118.75 

 73.69  

 2.10 

 1.30 

 อื่นๆ 116.62  1.86 139.56  2.30 128.90  2.26 116.62  1.86 139.56  2.30 128.90  2.28 

 รวมสินทรพัย 6,278.91 100.00  6,077.94   100.00  5,703.30   100.00 6,275.44 100.00  6,073.72    100.00 5,661.07  100.00 

หน้ีสินและสวนของเจาของ 

หน้ีสิน 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 2,838.29  45.20 2,639.42  43.43 2,581.11  45.26 2,838.29  45.23 2,639.42  43.46 2,581.11  45.60 

เจาหนี้บริษัทประกันภยัตอ 

ภาษีเงินไดคางจาย  

หนี้สินตามสัญญาเชา 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

หนี้สินอื่น 

 คาจางและคาบาํเหน็จคางจาย 

 คาใชจายคางจาย 

 หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

 อื่นๆ 

 839.31 

 7.48 

 41.60 

 67.41 

 94.73 

 84.59 

 0.00 

 57.21 

 13.37 

 0.12 

 0.66 

 1.07 

 1.51 

 1.35 

 0.00 

 0.91 

 967.66 

 25.98 

 54.27 

 63.58 

 103.79 

 63.27 

 0.00 

 65.41 

 15.92 

 0.43 

 0.89 

 1.04 

 1.71 

 1.04 

 0.00 

 1.08 

 761.02 

 9.09 

 61.30 

 86.73 

 44.58 

 15.87 

 77.11 

 13.34 

 0.16 

 1.08 

 1.52 

 0.78 

 0.28 

 1.35 

 839.31 

 7.48 

 41.60 

 67.41 

 94.73 

 84.59 

 0.00 

 57.21 

 13.38 

 0.12 

 0.66 

 1.07 

 1.51 

 1.35 

 0.00 

 0.91 

 967.66 

 25.98 

 54.27 

 63.58 

 103.79 

 63.27 

 0.00 

 65.41 

 15.93 

 0.43 

 0.89 

 1.04 

 1.71 

 1.04 

 0.00 

 1.08 

 761.02 

 9.09 

 61.30 

 86.73 

 44.58 

 15.87 

 77.11 

 13.44 

 0.16 

 1.08 

 1.53 

 0.79 

 0.28 

 1.36 

รวมหน้ีสิน 4,030.62 64.19 3,983.38  65.54 3,636.81  63.77 4,030.62 64.23 3,983.38  65.58 3,636.81  64.24 
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(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สวนของเจาของ 

 ทุนเรือนหุน 

 ทุนจดทะเบียน 

 หุนสามัญ 35,000,000 หุน มุลคาหุนละ 10 บาท 350.00  5.57 350.00  5.76 350.00  6.14 350.00  5.58 350.00  5.76 350.00  6.18 

 ทุนที่ออกและชําระแลว 

       หุนสามัญ 35,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10  บาท 350.00  5.57 350.00  5.76 350.00  6.14 350.00  5.58 350.00  5.76 350.00  6.18 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 647.28  10.31 647.28  10.65 647.28  11.35 647.28  10.31 647.28  10.66 647.28  11.44 

กําไรสะสม 

 จัดสรรแลว 

 สํารองตามกฎหมาย 35.00  0.56 35.00  0.58 35.00  0.61 35.00  0.56 35.00  0.58 35.00  0.62 

 สํารองทั่วไป 20.00  0.32 20.00  0.33 20.00  0.35 20.00  0.32 20.00  0.33 20.00  0.35 

  ยังไมจัดสรร 

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 

1,112.15 

83.86 

 17.71 

 1.34 

1,053.03 

(10.75) 

 17.32 

 (0.18) 

1,047.82 

(33.61) 

 18.37 

 (0.59) 

1,056.30 

136.24 

 16.83 

 2.17 

998.29 

39.77 

 16.44 

 0.65 

1,000.24 

(28.26) 

 17.67 

 (0.50) 

รวมสวนของเจาของ 2,248.29 35.81 2,094.56    34.46 2,066.49    36.23 2,244.82 35.77 2,090.34  34.42 2,024.26  35.76 

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 6,278.91 100.00 6,077.94   100.00 5,703.30   100.00 6,275.44 100.00 6,073.72    100.00 5,661.07    100.00 
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งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 

(หนวย: ลานบาท) 

งบการเงิน 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รายได 

เบี้ยประกันภัยรับ  3,372.95  100.00 3,326.05  100.00 3,023.91  100.00 3,372.95  100.00 3,326.05  100.00 3,023.91  100.00 

หัก เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ  (820.39)  (24.32)  (768.64)  (23.11)  (745.41)  (24.65) (820.39)  (24.32) (768.64)  (23.11) (745.41)  (24.65) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 2,552.56  75.68 2,557.41  76.89 2,278.50  75.35 2,552.56  75.68 2,557.41  76.89 2,278.50  75.35 

หัก สํารองเบี้ยประกันภัยทีย่ังไมถือเปนรายไดเพิ่มจากปกอน  (29.63)  (0.88)  (120.20)  (3.61)  (69.05)  (2.28)  (29.63)  (0.88)  (120.20)  (3.61)  (69.05)  (2.28) 

เบี้ยประกันภัยที่ถอืเปนรายไดสุทธิจากการประกันภยัตอ 2,522.93  74.80 2,437.21  73.28 2,209.45  73.07 2,522.93  74.80 2,437.21  73.28 2,209.45  73.07 

รายไดคาจางและคาบาํเหน็จ  233.79  6.93  193.85  5.83  182.36  6.03 233.79  6.93  193.85  5.83 182.36  6.03 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  1.38  0.04  (0.97)  (0.03)  (2.02)  (0.07)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

รายไดจากการลงทุน  68.50  2.03  61.95  1.86  94.14  3.11  68.50  2.03  61.95  1.86 94.14  3.11 

กําไรจากเงินลงทุน  7.54  0.22  7.44  0.22  83.37  2.76  7.54  0.22 7.44  0.22  83.37  2.76 

กําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลคายุติธรรม  11.39  0.34  (57.75)  (1.74)  (3.60)  (0.12)  11.39  0.34  (57.75)  (1.74)  (3.60)  (0.12) 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  (9.92)   (0.30)  0.00  0.00 

รายไดอื่น  3.66  0.11  6.15  0.19  8.79  0.29  3.66  0.11  6.15  0.19  8.79  0.29 

รวมรายได 2,849.19   84.47 2,647.88    79.61 2,572.49   85.07 2,847.81   84.43 2,638.93   79.34 2,574.51  85.14 

คาใชจาย 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจดัการสินไหมทดแทน  2,043.09   60.57  1,694.59   50.95  1,995.40   65.99  2,043.09   60.57  1,694.59   50.95 1,995.40   65.99 

หัก คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภยัตอ (441.09)  (13.08) (253.62)  (7.63) (560.59)  (18.54) (441.09)  (13.08) (253.62)  (7.63) (560.59)  (18.54) 

คาจางและคาบาํเหน็จ 525.79  15.59 530.73  15.96 470.81  15.57 525.79  15.59 530.73  15.96 470.81  15.57 

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 229.17  6.79 242.24  7.28 275.30  9.10 229.17  6.79 242.24  7.28 275.30  9.10 
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(หนวย : ลานบาท) 

งบการเงิน 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คาใชจายในการดําเนินงาน 353.29  10.47 338.19  10.17 361.11  11.94 353.29  10.47 338.19  10.17 361.11  11.94 

ตนทุนทางการเงิน 2.31 0.07 3.04 0.09 0.86 0.03 2.31 0.07 3.04 0.09 0.86 0.03 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น  4.06  0.12  6.11  0.18  0.00  0.00  4.06  0.12  6.11  0.18  0.00  0.00 

รวมคาใชจาย  2,716.62  80.53  2,561.28   77.00  2,542.89   84.09  2,716.62   80.53  2,561.28   77.00 2,542.89   84.09 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได  132.57  3.94  86.60  2.61  29.60  0.98  131.19  3.89 77.65  2.34  31.62  1.05 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได  (23.22)  (0.69)  (15.27)  (0.46)  0.04  0.00  (22.95)  (0.68)  (13.48)  (0.41)  (0.36)  (0.01) 

กําไรสําหรับป    109.35  3.25     71.33  2.15     29.64    0.98    108.24  3.22  64.17    1.93  31.26    1.04 

กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 3.12 2.04 0.85 3.09 1.83 0.89 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนในภายหลัง 

 ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินที่ 

 เปนเงินตราตางประเทศ(ขาดทุน)  (2.33)  (0.07)  (1.23)  (0.04)  (3.43)  (0.11) 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 

 กาํไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลคา ผาน 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  120.59  3.58  (100.32)  (3.02)  (15.58)  (0.52)  120.59  3.58  (100.32)  (3.02)  (15.57)  (0.52) 

  ผลกระทบของภาษีเงินได  (23.65)  (0.70)  20.31  0.61  3.80  0.13  (24.12)  (0.67)  20.06  0.60  3.11  0.10 

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนในภายหลัง 

-สุทธิจากภาษีเงินได (ขาดทุน) 94.61  2.81 (81.24)  (2.45) (15.21)  (0.50) 96.47  2.86 (80.26)  (2.42) (12.46)  (0.42) 
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 (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงิน 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนในภายหลัง 

  กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภยั 2.84  0.08  (0.85)  (0.03)  (5.18)  (0.17) 2.84  0.08  (0.85)  (0.03)  (5.18)  (0.17) 

  ผลกระทบของภาษีเงินได  (0.57)  (0.02)  0.17  0.01  1.04  0.03  (0.57)  (0.02)  0.17  0.01  1.04  0.03 

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนในภายหลัง -

สุทธิจากภาษีเงินได (ขาดทุน) 2.27 0.07 (0.69)  (0.02) (4.14) (0.14) 2.27 0.07 (0.68) (0.02) (4.14) (0.14) 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรบัป(ขาดทุน) 206.23 6.11 (10.60) (0.32) 10.29 0.34 206.98 6.14 (16.77) (0.51) 14.66 0.48 
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งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 

 (หนวย: ลานบาท) 

งบการเงิน 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

กระแสเงนิสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง  3,295.44  3,250.72  3,006.44  3,295.44  3,250.72  3,006.44 

เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ  (344.31)  (24.07)  (51.09)  (344.31)  (24.07)  (51.09) 

รายไดดอกเบี้ย  21.08  26.82  30.51  21.08  26.82  30.51 

เงินปนผลรับ  52.87   33.03   58.32  52.87   33.03   58.32 

รายไดอื่น  4.90  5.90  6.02  4.90  5.90  6.02 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง  (1,830.86)  (1,853.19)  (1,759.78)  (1,830.86)  (1,853.19)  (1,759.78) 

คาจางและคาบาํเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง  (521.84)  (503.73)  (446.39)  (521.84)  (503.73)  (446.39) 

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น  (222.64)  (244.40)  (260.02)  (222.64)  (244.40)  (260.02) 

คาใชจายในการดําเนินงาน  (279.67)  (282.85)  (326.85)  (279.67)  (282.85)  (326.85) 

คาใชจายภาษีเงินได  (47.14)  (10)  (20.23)  (47.14)  (10)  (20.23) 

เงินสดรับ-สินทรัพยทางการเงิน  2,316.69  2,404.08  2,824.72  2,316.69  2,404.08  2,824.72 

เงินสดจาย-สินทรัพยทางการเงิน  (2,329.35)  (2,638.20)  (2,979.75)  (2,329.35)  (2,638.20)  (2,979.75) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  115.17  164.11    81.90  115.17  164.11    81.90 
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 (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

กระแสเงนิสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

ซ้ือที่ดิน  อาคารและอปุกรณ (6.60) (4.58) (3.02) (6.60) (4.58) (3.02) 

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (3.96) (2.35) (0.15) (3.96) (2.35) (0.15) 

ขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ 0.66 0.23 0.64 0.66 0.23 0.64 

จําหนาย/ยกเลิกสินทรัพยไมมีตัวตน 31.22 0.00 31.22 0.00 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (9.90) 24.52 (2.53) (9.90) 24.52 (2.53) 

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุน 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 

ชําระหนี้สินตามสัญญาเชา (14.40) (19.65) (8.19) (14.40) (19.65) (8.19) 

เงินปนผลจาย (52.50) (45.00) (51.00) (52.50) (45.00) (51.00) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (66.90) (64.65) (59.17) (66.90) (64.65) (59.17) 

ผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดขึน้ (0.06) (0.09) 0.00 (0.06) (0.09) 0.00 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ 38.31 123.89 20.20 38.31 123.89 20.20 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 263.54 139.65 119.45 263.54 139.65 119.45 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 301.85 263.54 139.65 301.85 263.54 139.65 
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อัตราสวนทางการเงิน 

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธสีวนไดเสีย 

หนวย 2564 2563 2562 

อัตราสวนสภาพคลอง 

 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.36 1.30 1.34 

   อัตราสวนหมุนเวยีนเบี้ยประกันภัยคางรับ วัน 55 53 54 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

 อัตราการรับเส่ียงภยัไวเอง % 75.68 76.89 75.35 

 อัตราคาสินไหมทดแทนและคาจัดการสินไหมทดแทน % 63.50 59.12 64.94 

 อัตราคาใชจายเพื่อการไดมาของธุรกจิ 

 อัตราคาใชจายดําเนินงานตอเบี้ยประกันภัยทีถ่ือเปนรายได 

% 

% 

20.66 

14.00 

23.76 

13.88 

25.52 

16.34 

 อัตราตนทุนและคาใชจายรวม 

 อัตรากําไรจากธุรกิจประกันภยัตอเบีย้ประกันภัยที่ถอืเปนรายได 

% 

% 

98.16 

1.84 

96.76 

3.24 

106.80 

-6.80

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน % 2.57 0.36 5.71

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ(เฉล่ีย) % 5.04 3.43 1.42

 กําไรตอหุน บาท 3.12 2.04 0.85

อัตราสวนแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย(เฉล่ีย) % 1.77 1.21 0.54 

   อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย(เฉล่ีย) เทา 0.46 0.45 0.47 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ เทา 1.79 1.90 1.76 

 อัตราหนี้สินจากการรับประกันภยัตอสวนของเจาของ เทา 1.26 1.26 1.25 

 อัตราสวนเงินสํารองเพื่อการเส่ียงภัยตอสวนของเจาของ เทา 0.81 0.85 0.79 

 อัตราสวนเงินสํารองเพื่อการเส่ียงภัยตอสินทรัพยรวม  % 28.96 29.26 28.80 

 อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสําหรับป* % 57.16 73.61 151.79 

* นําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป 2565 ในเดือนเมษายน 2565
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

5.1  ขอมูลทั่วไป 

บุคคลอางอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0 2009 9000  

โทรสาร 0 2009 9991 

ผูสอบบญัชี นางสาวณรศิรา ไชยสุวรรณ 

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0 2264 0777  

โทรสาร  0 2264 0789-90 

5.2  ขอมูลสําคัญอื่น 

ไมม ี

5.3  ขอพิพาททางกฎหมาย 

ไมม ี

5.4  ตลาดรอง 

บริษัทไมมหีลักทรัพยที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยของประเทศอื่น 
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สวนที ่2 

การกํากับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณที่จะบริหารธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนหลักสําคัญในการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

และสังคมโดยรวม ซึ่งจะสงผลใหเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัทในการประกอบธุรกิจ สรางมูลคาเพิ่ม และสงเสริมการเติบโต

ของกิจการอยางมั่นคงและยั่งยืน  

บริษัทมุงมั่นท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศ ดวยเงื่อนไขของความ

ถูกตองโปรงใส การมีจริยธรรมที่ดี สรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุกกลุม รวมถึงการมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการจึงไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเทียบเคียงกับหลักการกํากับดูแลกิจการ 

OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development) และไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทซึ่งแบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) บทบาทของ 

ผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกําหนดใหทบทวน

เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณและสอดคลองกับ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยูเสมอ  

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในหลักสําคัญของการกํากับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล 

6 ประการ อันประกอบดวย  

1. Accountability

ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําของตนเอง

2. Responsibility

ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่และภาระงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรู ความสามารถภายใต

กฎระเบียบ

3. Equitability

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย

4. Transparency

ความโปรงใสในการดําเนินงาน และการเปดเผยขอมูลท่ีตรวจสอบได

5. Ethics

การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

6. Corporate Social Responsibility

การมีความรับผิดชอบตอสังคม
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6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถือหุน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน

ของบริษัท โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง เพ่ือสราง

ความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และสรางคุณคาใหแกองคกรอยางยั่งยนื  

คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระจากฝายจัดการ โดยบริษัทไดกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจ

ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝายจัดการอยางชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจและดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน 

พันธกิจ กลยุทธ ทิศทาง และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ นโยบายสําคัญของบริษัท กรอบการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากน้ัน ยังรับผิดชอบการกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม

ภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและ

เลขานุการบริษัท เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหนาที่กํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการให

เปนไปตามที่กําหนด 

ในขณะทีฝ่ายจัดการมีหนาที่จัดทํานโยบาย กลยุทธการดําเนินธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของ

บริษัท และดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีทักษะหลากหลายดานท่ีเปน

ประโยชนตอการดําเนินกิจการ โดยไดรับแตงตั้งจากผูถือหุน คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องตาง ๆ แตงตั้ง

ผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจเรื่องตาง ๆ อยางเปนอิสระจากฝายจัดการ เพ่ือ

ตรวจสอบถวงดุลการทํางานของฝายจัดการ 

คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 5 คณะ ไดแก 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการลงทุน และ 

5) คณะกรรมการบริหาร เพื่อชวยกลั่นกรองและกํากับดูแลงานท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และรายงานผล

การปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการชุดยอยปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจงใหฝายจัดการเขารวมประชุม ช้ีแจง หรือจัดทํารายงานเสนอ เพ่ือใหคําแนะนําการ

ดําเนินการที่ไดรับมอบหมายไดตามที่เห็นควร ทั้งน้ี คณะกรรมการไดกําหนดกฏบัตรของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ซึ่ง

ระบุองคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

กรรมการบริษัทดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเมื่อครบกําหนดพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารง

ตําแหนงอีกได โดยกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป แตหากเพื่อประโยชน

ของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระออกไปได โดยนําเสนอ

เหตุผลตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการชุดยอย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ หรือ 9 ป เวนแต

คณะกรรมการบริษัทจะมีความเหน็เปนอยางอ่ืน 

2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอยูในตําแหนงไดไม

เกิน 3 วาระ หรือ 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป

4. คณะกรรมการลงทุน  สําหรับกรรมการลงทุนท่ีดํารงโดยตําแหนงผูบริหาร วาระการดํารงตําแหนงจะมีผลบังคับใช

ไปจนกวาสถานภาพตําแหนงของผูบริหารจะสิ้นสุดลง เชน พนจากตําแหนงในกรณีท่ีลาออก หรือขาดคุณสมบัติความ

เหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ สําหรับกรรมการลงทุนที่ไมใชผูบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

3 ป และอยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ หรือ 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 

5. คณะกรรมการบริหาร วาระการดํารงตําแหนงจะมีผลบังคับใชไปจนกวาสถานภาพตําแหนงของผูบริหารจะสิ้นสุด

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลทําหนาที่ในการสรรหาบุคคล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ี

หลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท มีประวัติการทํางานที่ดี รวมท้ัง

การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการท่ีเขมแข็ง และเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยการแตงตั้งกรรมการ 

จะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคล โดยผูถือหุนลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยู

เลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทีละคน ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองงดออกเสียงและออกจากหอง

ประชุมในวาระนี ้

 ในกรณีท่ีเสนอใหแตงตั้งกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงกลับเขาดํารงตําแหนงใหม บริษัทมีกลไกในการ

ประเมินการทําหนาที่ของกรรมการท่ีจะครบวาระนั้นกอน เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอหนาที่กรรมการ และใหมั่นใจวา

กรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่บริษัทกําหนด คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบุคคลที่ไดรับ

การเสนอชื่อเพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือลงมติแตงตั้ง โดยบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

เสนอชื่อบุคคล เพ่ือพิจารณาเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนากอนถึงวันประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑที่บริษัท

กําหนดไวดวย  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลยังไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหทําหนาที่

คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู และประสบการณท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดแกตําแหนงประธาน

เจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูอํานวยการ โดยอาจจะพิจารณาจากบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กับสถานการณของบริษัทในแตละชวงเวลา  
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แผนการสืบทอดตาํแหนงงาน 

บริษัทไดจัดเตรียมแผนสืบทอดตําแหนงงาน โดยสงเสริมใหผูบริหารระดับรองจากกรรมการผูอํานวยการเขารับการ

อบรมในหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมที่จะสืบทอดตําแหนงตอจากกรรมการ

ผูอํานวยการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

สําหรับแผนสืบทอดตําแหนงงานในระดับที่รองลงมาจากกรรมการผูอํานวยการ คณะกรรมการบริหารไดมอบหมายให

ฝายพัฒนาองคกรจัดทําแผนการฝกอบรมในเชิงความรูและทักษะสําหรับเตรียมบุคลากรในแตละระดับขั้นเพื่อข้ึนมาเปน

หัวหนางาน  

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนใหกรรมการและกรรมการชุดยอยในอัตราที่เหมาะสม และอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับ

บริษัทอ่ืนในกลุมธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาถึงเปาหมายและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งเหมาะสมกับประสบการณ

และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพ่ือรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่

ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เพิ่มในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ก็จะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเปนผูพิจารณาเสนอโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการให

คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ปจจุบันกรรมการบริษัทไดรับ

คาตอบแทน 2 รูปแบบ ไดแกคาบําเหน็จกรรมการ และคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการที่เขาประชุม สวนกรรมการชุดยอยจะ

ไดรับคาตอบแทนเพียงรูปแบบเดียวคอืคาเบี้ยประชุม  

บริษัทพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงอยางเหมาะสมตามโครงสรางคาตอบแทนของบริษัท โดย

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเปนผูพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการผูอํานวยการใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคนและคํานึงผลการดําเนินงานของ

บริษัทดวย 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทจัดปฐมนิเทศใหแกกรรมการท่ีเขาใหมใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจน

แนะนําลักษณะและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยใหสํานักเลขานุการบริษัทจัดสงเอกสารขอมูลบริษัทและขอมูลที่

เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหแกกรรมการในวันถัดไปนับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้ง ซึ่งประกอบดวย คูมือกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนและสําหรับบริษัทประกันวินาศภัย กฎหมายที่

เก่ียวของกับกรรมการบริษัท รวมท้ังขอมูลท่ัวไปของบริษัท เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินการดานตาง ๆ 

ของบริษัท เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  

บริษัทสนับสนุน และสงเสริมใหกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ อยาง

สม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมที่เปนการ

เพิ่มพูนความรูจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลท. ก.ล.ต. และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

นอกจากนั้น บริษัทยังไดวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองคกรขึ้นมาเปนระดับผูบริหารและระดับหัวหนาหนวยงาน 

โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมตลอดป ซึ่งจําแนกเปนหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะตําแหนงงาน การจัดหลักสูตรฝกอบรมมี
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ทั้งรูปแบบภายใน (In-house Training) และการสงพนักงานไปเขารวมอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอก ไดแก สถาบัน

ประกันภัยไทย และสถาบันประกันภัยในตางประเทศ นอกจากนี้ ยังไดจัดโปรแกรมสําหรับผูบริหารเพื่อไปดูงานของบริษัท

ประกันภัยในตางประเทศอีกดวย  

การประเมินผลการปฏิบตัหินาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจําทุกป โดยมีทั้งการประเมินแบบรายคณะและ

แบบรายบุคคล เพ่ือใหกรรมการไดแสดงความคิดเห็นตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม ทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานและอุปสรรคในปที่ผานมา โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําและทบทวนแบบประเมินฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน 

และสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานกํากับดูแล พรอมทั้งสรุปผลการประเมินฯและนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ แบงการประเมินเปน 6 หัวขอ ไดแก 1) โครงสรางและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธกับฝายบริหาร 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร สําหรับ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล แบงการประเมินเปน 3 หัวขอ ไดแก 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ  

หลักเกณฑการประเมินผลแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก รอยละ 90-100 จัดอยูในเกณฑดีเยี่ยม รอยละ 80-89 จัดอยู

ในเกณฑดีมาก รอยละ  70-79 จัดอยูในเกณฑดี รอยละ 60-69 จัดอยูในเกณฑพอใช และรอยละ 50-59 จัดอยูในเกณฑตอง

ปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

ของบริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 95.99 สําหรับการประเมินตนเองแบบรายคณะ และคะแนนเฉลี่ยรอยละ 95.08 สําหรับ

การประเมินตนเองแบบรายบุคคล  

คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย Board Level ไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล โดยเปนการประเมินตนเองแบบรายคณะ และ

กําหนดใหมีการประเมินฯเปนประจําทุกป แบงการประเมินเปน 3 หัวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการชุดยอย (2) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย (3) การประชุมคณะกรรมการชุด

ยอย หลักเกณฑการประเมินผลแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก รอยละ 90-100 จัดอยูในเกณฑดีเยี่ยม รอยละ 80-89 จัดอยูใน

เกณฑดีมาก รอยละ 70-79 จัดอยูในเกณฑดี รอยละ 60-69 จัดอยูในเกณฑพอใช รอยละ 50-59 จัดอยูในเกณฑตองปรับปรุง 

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน- สรรหาและธรรมาภิบาล อยูในระดับ

ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.95 และรอยละ 96.52 ตามลําดับ 

การประเมินผลการปฏิบตังิานของผูบริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทใน

การพิจารณากําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูอํานวยการ โดยเกณฑการพิจารณาจะสอดคลองกับเปาหมายของบริษัท ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูพิจารณาและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการ และรายงานผลตอคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรร

มาภิบาลเพื่อพิจารณา กอนรายงานตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ัน ประธานเจาหนาท่ีบริหารยังประเมินผลงานของ

ผูบริหารในระดับรองลงมารวมกับกรรมการผูอํานวยการ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 7 ครั้งตอป โดยเปนการประชุมกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1 ครั้ง 

สํานักเลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดประชุม โดยไดจัดทําตารางการประชุมลวงหนาตลอดท้ังป และจัดเตรียม

หนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ สงใหกรรมการเพื่อ

พิจารณาลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการประชุม โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางการจัดประชุม ดังนี้  

1. มีการกําหนดวันประชุมไวลวงหนาทั้งป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน ทั้งนี้ ใน

เดือนที่ไมไดมีการประชุม บริษัทจะสงรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

2. มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนในการประชุมแตละครั้ง โดยประธานกรรมการ ผูบริหารสูงสุดของฝาย

บริหาร และกรรมการอิสระ 1 คน จะรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม พรอมทั้งเปดโอกาสใหกรรมการและผูบริหาร

สามารถเสนอเรื่องตาง ๆ เพ่ือเขารับการพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมได  

3. ประธานกรรมการหรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมาย เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ

4. เลขานุการบริษัททําหนาที่จัดทําหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอและ

จัดสงไปยงักรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน 

5. คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพ่ิมเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ

ผูอํานวยการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

6. การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะ

เปนองคประชุม 

7. กรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคน

หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

8. การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง โดยกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได

อยางเปดเผย ประธานกรรมการจะเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม 

9. การลงมติใหใชเสียงขางมาก โดยตองมีกรรมการอยูในที่ประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาว ใหบันทึกคําคัดคานไวในรายงานการประชุม 

10. กรรมการบริษัทซึ่งมีสวนไดเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

11. คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารที่จะวางตัวสืบทอดตําแหนงงานไดมีโอกาสพบปะหรือนําเสนอรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะไดทําความรูจักและช้ีแนะในประเด็นที่จะพัฒนาผูบริหารทานนั้นใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

12. เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอประธานกรรมการพิจารณา กอนเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือช่ือโดย

ประธานกรรมการแลว จะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของสํานักเลขานุการบริษัท และจัดเก็บ

ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสะดวกในการสืบคนและตรวจสอบได 

ในป 2564 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเอง 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการของฝาย

บริหารและทิศทางการดําเนินธรุกิจขององคกร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีรายงานทางการเงินของบริษัทและรายงานทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทรวม ณ 

วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี ในรายงานประจําปเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด โดยการจัดทํารายงานทางการ
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เงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในปจจุบันและตามแบบที่ คปภ. กําหนด ทั้งน้ี ยังมีการจัดทํา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในแบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (56-1 One Report) ดวย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีกํากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ

เปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหการจัดทํารายงานเปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ตลท. คปภ. และ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายใหกรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 

บริษัท ทั้งน้ี การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท หากกรรมการทานใด

ดํารงตําแหนงกรรมการเกินกวาที่กลาวไวขางตน หรือไปเปนกรรมการในกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนกิจการท่ี

แขงขันกับธุรกิจของบริษัท ตองจัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรใหประธานกรรมการและ/หรือคณะกรรมการรับทราบ

ภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง เพ่ือที่บริษัทจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้งตอไป 

สําหรับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการสามารถไปดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไมเกิน 

2 บริษัท โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

การกํากับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทรวม 

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในการเสอชื่อเพื่อแตงตั้งบุคคลเขาไปเปนกรรมการในบริษัทรวมโดยไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทรวม มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุด

ของบริษัทรวม และกรณีที่มีเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเปนการดําเนินการโดย

บริษัทเอง บุคคลที่ไดรับแตงตั้งนั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่จะไปลงมติหรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนและประชุม

คณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และขอพึงปฏิบัติตาง ๆ บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู

ถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลใหบริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของ ตลท. วาดวย

การเปดเผยขอมูล รวมถึงขอกําหนดของ ก.ล.ต. และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให

คําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท และติดตามใหมีการปฏิบัติตาม

อยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมทั้งตดิตอและสื่อสารกับผูถือหุนใหไดรับทราบสิทธติาง ๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท 

6.1.2  นโยบายและแนวปฏิบัตทิเีกยีวกบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลผลประโยชนและเคารพสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุนทุกราย ซึ่งไดแก 

สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ

ตัดสินใจ สิทธิในการไดรับสวนแบงกําไรในรูปเงนิปนผล สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
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เพ่ือตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญของบริษัท เชน การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมท้ัง

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทใหแกบุคคลอ่ืน การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน 

การจัดสรรเงนิปนผล การเพ่ิมทุนหรือลดทุน และการอนุมัติรายการพิเศษอื่น ๆ ที่มิใชรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยสนับสนุน

ใหผูถือหุนรวมถึงนักลงทุนสถาบันไดใชสิทธิของตนผานการประชุมผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุน ทุกกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

เรื่องที่เก่ียวของกับผลประโยชนของตน 

 การประชุมผูถือหุน 

 บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป ภายในกําหนด 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี เพ่ือให 

ผูถือหุนไดรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท รวมพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท

จะกําหนดวาระการประชุมไวอยางชัดเจน และไมมีการเพ่ิมวาระเพื่อพิจารณาที่มิไดกําหนดไวหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลที่สําคัญ

ใด ๆ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทอาจจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจําเปนตอง

เสนอเรื่องใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

ในป 2564 บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ หองประชุมของบริษัท ชั้น 25 

อาคารสาธรนครทาวเวอร เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งสะดวกตอการเดินทางของ 

ผูถือหุนและสามารถรองรับผูถือหุนไดเพียงพอ โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ และผูบริหาร

สูงสุดของบริษัท ไดเขารวมประชุม และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทจึงไดกําหนด

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนตามขอกําหนดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพื่อ

ปองกันความเสี่ยงในการแพรระบาด อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนไดครบถวนตามกฎหมาย 

แนวปฏิบัติ และแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุน ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยบริษัทไดรับ

คะแนนการประเมินคุณภาพเต็ม 100 คะแนน 

บริษัทจัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ที่มีคําช้ีแจงขอมูลรายละเอียและความเห็นของ

คณะกรรมการในแตละวาระ รายงานการประชุม รายงานประจําป รวมท้ังแจงใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุม 

และเผยแพรใหผูถือหุนไดรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 กอนการประชุม 35 วัน รวมทั้ง

ประกาศทางหนังสือพิมพระหวางวันที่ 7-9 เมษายน 2564 เปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนการประชุม และบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนในวันที่ 5 เมษายน 

2564 กอนการประชุม 21 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบและมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาขอมูลกอนการประชุม ทั้งนี้  บริษัท

สนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ

ออกเสียงลงคะแนนได โดยไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ

บริษัทดวย ทั้งนี้บริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปไวสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูถือหุน 

บริษัทใชระบบบารโคดในการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใหขั้นตอนการลงทะเบียนดําเนินไปอยางรวดเร็ว

และถูกตอง และผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระที่ตองพิจารณาอนุมัติและรับรอง 

นอกจากนี้ ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากเปดประชุมไปแลว โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ที่ยังไมไดลงมติ  

คณะกรรมการแจงขอมูลสําคัญใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุม ไดแก จํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมอบฉันทะ 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น ประธานกรรมการดําเนินการ
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ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไมไดเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว

ในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดสงไปใหผูถือหุนลวงหนา  

บริษัทจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักคําถามขอมูล

เพ่ิมเติมในแตละวาระกอนการออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุน

และรวมตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ โดยเลขานุการจะบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมสามัญผูถือ

หุน โดยในการประชุมประจําป 2564 ไมมีผูถือหุนซักถามหรือใหขอเสนอแนะแกบริษัท 

ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนท่ีถือ โดยหนึ่งหุนเทากับหน่ึงเสียง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการท่ีมีสวนไดเสีย

ในวาระใด จะไมเขารวมประชุมและออกเสียงในวาระนั้น บริษัทจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายเปนผูใหความเห็นทางกฎหมายและ

เปนคนกลางในการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส 

บริษัทไดเปดเผยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 พรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่จัดประชุม และ

จัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ใหหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของภายในวันที่กําหนดตามกฎระเบียบ 

และเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบ แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได ภายใน 14 วัน หลังจาก

การประชุมเสร็จสิ้น 

การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคุมครองสทิธิของผูถือหุนทุกรายใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการดูแลกิจการและการดําเนินงานของบริษัท โดยผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม หรือสงคําถามที่เก่ียวกับบริษัทกอนวัน

ประชุมผูถือหุนระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ระหวางวันท่ี 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทไดเผยแพรรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการเรื่องดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทพรอมทั้งแจง

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการ

ประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในชวงเวลาดังกลาว 

บริษัทจัดสงหนังสือนัดประชุมและรายละเอียดขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการตัดสินใจในแตละวาระการประชุม

ใหกับผูถือหุนทุกคนไดรับทราบเปนการลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูล โดยไดมี

การเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอนถึงวันประชุมมากกวา 30 วัน 

พรอมท้ังแจงใหผูถือหุนทราบถึงขอมูลการประชุมดังกลาวผานทางเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพย  ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม

ประชุมไดดวยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

โดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร รวมกันอยางนอยสามคนเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน  

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเคารพสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสีย โดยสงเสริม

ความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทและยึดถือประโยชนรวมกันบน

พ้ืนฐานของความเปนธรรม รวมท้ังดูแลผูมีสวนไดสวนเสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เก่ียวของ โดยคณะกรรมการกําหนด

นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 
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1. ผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายที่จะสรางมูลคาเพิ่มและมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินงาน โดยรักษา

ผลประโยชนของผูถือหุนเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุนดวยผลตอบแทนท่ีดี และมีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยาง

ถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน โปรงใส และเชื่อถือได  

2. พนกังาน

บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ใหความสําคัญกับพนักงานและมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความ

เช่ือมั่นในองคกร จายคาตอบแทนใหแกพนักงานอยางเหมาะสม จัดใหมีสวัสดิการท่ีมีมาตรฐานสูงกวาที่กฎหมายกําหนด เชน 

การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดทําแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําป การดูแลรักษา

สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ใหกับพนักงาน การ

สงเสริมกิจกรรมใหพนักงานผอนคลาย ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอยางตอเนื่อง โดยให

ทุนการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศแกพนักงาน และมีการจัดทําแผนอบรมหลักสูตรตาง ๆ สําหรับพนักงานแตละ

ระดับลวงหนาตลอดท้ังป 

 บริษัทคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จึงมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน พรอมทั้งมีการใหความรูและฝกอบรมแกพนักงานอยางตอเนื่องภายใต

หัวขอ “นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม” โดยในป 2564 ไมมีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการ

ทํางานแตอยางใด 

3. ลูกคา

บริษัทใหความสําคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือสรางและรักษาฐานของลูกคาใหใชสินคา

และบริการของบริษัทในระยะยาว โดยการเสนอขายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใหความคุมครองท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

กับความตองการของลูกคาในราคาที่ยุติธรรม รวมท้ังมีการชดใชคาเสียหายท่ีเปนธรรม บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการให

ขอมูลขาวสารและความรูแกลูกคาอยางถูกตอง โดยมีหนวยงานที่รับขอรองเรียนและขอเสนอแนะจากลูกคาโดยเฉพาะ 

4. คูคา

บริษัทกําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกคูคาของบริษัทดวยความโปรงใส โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตนหรือ

พวกพอง และเปดโอกาสใหคูคาไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจรวมกัน อีกทั้งยังใหความ

เสมอภาคแกคูคาในเรื่องของการใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ทัดเทียมกัน และจะไมนําขอมูลความลับทางการคาของคูคาไป

เปดเผยตอบุคคลอื่น โดยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูจําหนายและผูใหบริการจากเอกสารยืนยันทางกฎหมายเก่ียวกับ

คุณสมบัติท่ีจะใหบริการ ราคา ความพรอมในการใหบริการ ความสามารถทางเทคนิค ความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

คุณภาพสินคาและบริการ แหลงลูกคาอางอิงหรือความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ และนโยบายการใหบริการหลังการขาย  

5. คูแขงทางการคา

บริษัทมุงแขงขันทางการคาตามกติกาและมารยาททางธุรกิจ ภายใตกรอบของกฎหมายอยางเปนธรรม

ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทจะ

มุงเนนการแขงขันทางดานคุณภาพและประสทิธิภาพของการใหบริการเพ่ือประโยชนสูงสุดของลูกคา  
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6. เจาหนี้

บริษัทมีนโยบายในการบริหารกิจการอยางมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถในการชําระหน้ีใหดีที่สุด

เพื่อดํารงชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งสองฝาย ไมละเมิดสิทธิของเจาหน้ี บริหาร

กิจการอยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาใหมีหลักประกันทางธรุกิจตามความเหมาะสม ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไวอยาง

เครงครัด รวมถึงการหาแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว กรณีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวได  

7. ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงปลูกจิตสํานึกใหพนักงานชวยเหลือ

สังคม และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกสังคม ตลอดจนสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทมี 

สวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมใหเติบโตอยางยั่งยืน เชน การสนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่มีผล

การเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือบูรณะสถานศึกษา รวมทั้งการฝกอบรมใหความรูในเรื่อง

สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูบริหารและพนักงานไดมีสวนรวม และตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนใหเกิด

ประโยชนตอสังคม ซึ่งบริษัทไดมีการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจนเห็นผลอยางเปนรูปธรรม สําหรับกิจกรรมที่

ดําเนินการในป 2564 รายงานไวในหัวขอ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยนื” 

8. การเคารพสิทธมินุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงสิทธิความเทาเทียมกัน โดยปฏิบัติ

ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไมกระทําการที่เปนการละเมิดตอศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพสวนบุคคล และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบงแยกถิ่นกําเนิด สภาพทางกาย 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม การศึกษาอบรม หรือลักษณะสวนบุคคล ที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

9. ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อปองกันการกระทําผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติ วา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดรับทราบ มีการตรวจสอบการใชโปรแกรมซอฟแวร

ของพนักงาน เพ่ือปองกันการใชซอฟแวรที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ มีขอกําหนดหามเปดเผย

ขอมูลความลับทางธุรกิจและขอมูลลับอื่น ๆ ของบริษัทโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ

ที่มีประสิทธภิาพ ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบตอความเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสมกรณีท่ีบริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

โดยสาเหตุจากความประมาทหรือรูเทาไมถึงการณ และจะดําเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผูที่เก่ียวของ

ตอไป 

 คณะกรรมการและคณะทํางานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารจัดการขอมลูสวน

บุคคล รับผิดชอบการดําเนินการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การกํากับดูแลองคกรในสภาวะฉุกเฉิน การดําเนินธุรกิจ

อยางตอเนื่อง การบริหารจัดการความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ให

สอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินธรุกิจขององคกร 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานของบริษัท โดยการเสนอแนะ รองเรียน หรือแจงเบาะแสใน

กรณีที่พบวาเจาหนาที่ของบริษัทมีพฤติกรรมที่อาจสอถึงการประพฤติมิชอบ โดยแจงทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

หรือโทรศัพท มายังผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกร ผูอํานวยการสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อบริษัทไดรับเรื่องแลว จะตรวจสอบเพ่ือหาขอเท็จจริง และดําเนินการตามข้ันตอนที่

กําหนดในนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสและการรองเรียน 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและขาวสารตาง ๆ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล

ทางการเงิน เนื่องจากเปนขอมูลที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีนโยบายในการ

เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได ทันตอเวลาและเหตุการณ ตามกฎเกณฑของ ตลท. ก.ล.ต. คปภ. และ

หนวยงานกํากับดูแลอ่ืนที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 

บริษัทสื่อสารขอมูลไปยังผูถือหุน นักลงทุน และผูสนใจทั่วไปผานชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลได

อยางสะดวก เชน แบบรายงาน 56-1 One Report รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส เว็บไซตของบริษัท การพบปะและ

การสัมภาษณ การแถลงขาวตอสื่อมวลชนสําหรับเหตุการณสําคัญตาง ๆ และเมื่อมีการออกผลิตภัณฑใหม ของบริษัทเพื่อให

สาธารณชนไดรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง 

บริษัทกําหนดใหประธานกรรมการ หรือที่ปรึกษาประธานกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการ

ผูอํานวยการ เปนผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ แถลงขาวตอสื่อมวลชน หรือชี้แจงกรณีมีขาวลือ พรอมทั้ง

มอบหมายใหเจาหนาที่ฝายการเงิน และเจาหนาที่สํานักเลขานุการบริษัท เปนผูประสานงานกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย นอกจากนั้น บริษัทมีหนวยงานผูถือหุนสัมพันธเพ่ือทําหนาที่ในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป โดย

สามารถติดตอขอรับขอมูลของบริษัทไดที่หมายเลขโทรศัพท +66 2664 7777 ตอ 1905, 1906 และ 7719 อีเมลแผนกผูถือ

หุนสัมพันธ office_president@navakij.co.th หรือทางเว็บไซตของบริษัท www.navakij.co.th  

ในป 2564 บริษัทไมไดรับคําสั่งใหแกไขงบการเงิน หรือถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแลเก่ียวกับการไมเปดเผย

ขอมูลทีม่ีสาระสําคัญภายในระยะเวลาที่กําหนด แตอยางใด 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทกําหนดเรื่องการรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทไวในประกาศของบริษัทเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ และให

พนักงานลงนามในสัญญาปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพ่ือปองกันพนกังานนําขอมูลของบริษัทไปใชเพ่ือ

ประโยชนสวนตนหรือนําขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท การละเมิดขอบังคับดังกลาวถือเปนความผิดอยางรายแรง 

จะไดรับโทษทางวนิัยซึ่งโทษสูงสุดคือการไลออกโดยไมจายเงินชดเชย  

นอกจากนั้น บริษัทยังกําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร และผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับขอมูลของบริษัทใชขอมูลภายในใน

การซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลแกบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือ

แจงเตือนคณะกรรมการและผูบริหารใหงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 2 สัปดาหกอนที่บริษัทจะเปดเผยขอมูลหรือ

รายงานทางการเงินตอสาธารณชน กรรมการและผูบริหารตองจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59) 

ผานระบบออนไลนของ ก.ล.ต. เมื่อทํารายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งตองแจงใหเลขานุการ

บริษัททราบทุกครั้งเพ่ือรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทกําหนดใหวาระรับทราบการถือครองหลักทรัพย

ของกรรมการและผูบริหารเปนวาระประจําในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง 
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การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทและการทํา

รายการที่เก่ียวโยงกันกับตนเอง บุคคล หรือนิติบุคคลที่เก่ียวของ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของ สามารถมีรายการระหวางกันกับ

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของได โดยตองเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ดําเนินการตามหลักทางการคา

ทั่วไป และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท การทํารายการดังกลาวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของหนวยงนกํากับดูแลอยาง

เครงครัด กรรมการหรือผูมีสวนไดเสียในการนั้น จะตองไมเขารวมประชุมหรือมีสวนรวมในการพิจารณาหรือลงมติในรายการ 

บริษัทจะจัดทํารายงานและเปดเผยขอมูลของรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหผูถือหุน

ทราบ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับตรวจสอบการทํารายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทได

กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียเมื่อไดรับแตงตั้งเปนกรรมการหรอื

ผูบริหารครั้งแรก และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล รวมทั้งใหทบทวนขอมูลเปนประจําทุกป โดยเลขานุการบริษัทจะสง

สําเนารายงานการมีสวนไดเสียดังกลาวใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะตอตานและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการจึงไดอนุมัตินโยบายและ

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งไดพิจารณาทบทวนและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-

สรรหา และธรรมาภิบาลเปนประจําทุกป เพ่ือเปนแนวทางใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยกําหนด

หลักการวาหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ยอมรับหรือ

เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม 

คณะกรรมการไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลเพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชัน 

โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน สอบทานระบบ

รายงานทางการเงิน ระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ใหเปนไปตาม

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทและตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะสม และมีความรัดกุม เพ่ือ

ปองกันและลดความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยงระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่จะยอมรับ  

ทุกหนวยงานในบริษัทตองประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันเปนประจําทุกป พรอมท้ังจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยงเบ้ืองตน เพ่ือใหสํานักบริหารความเสี่ยงนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติการ การทุจริต ฉอฉล โดยประเมิน วิเคราะห ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความเสี่ยงในภาพรวมใหอยูภายใต

ความเสี่ยงท่ียอมรับได และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังไดจัด

ใหมีแนวปฏิบัติสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปนชองทางในการคอรรัปชัน เพ่ือชวยเสริมสรางความเขาใจและเปน

บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานตอตานการทุจริตคอรรัปชันซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยกรรมการผูอํานวยการ รับผิดชอบในการประสานงาน

กับฝายตาง ๆ เพื่อสื่อสารนโยบายภายในองคกรผานระบบอินทราเน็ตของบริษัท และจัดอบรมพรอมทดสอบความเขาใจใหกับ

พนักงานโดยระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการปฐมนิเทศพนักงานใหม รวมทั้งสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก เชน 

ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย ผานเว็บไซตของบริษัท รายงานประจําป จดหมายอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังระบุเปนเงื่อนไขใน

สัญญาทางการคา และบริษัทยังจัดใหมีชองทางสําหรับการรับเรื่องรองเรียนโดยมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสและ 
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ผูรองเรียน และมีกระบวนการไตสวนที่ยุติธรรม รวมท้ังไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีท่ีเปนพนักงาน และทบทวนหรือยุติ

การทําธุรกรรมกรณีที่เปนบุคคลภายนอก 

บริษัทกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลเพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชัน ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชัน 

สอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ให

เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทและตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะสม และมีความ

รัดกุม เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน  

1. จัดใหมีแนวปฏิบัติสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปนชองทางในการคอรรัปชัน เพ่ือชวยเสริมสรางความ

เขาใจและเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานในสวนที่เก่ียวของ 

2. จัดใหมีชองทางสําหรับการรับเรื่องรองเรียนโดยมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสและผูรองเรียน และมี

กระบวนการไตสวนที่ยุติธรรม รวมทั้งไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีที่เปนพนักงาน และทบทวนหรือยุติการทําธุรกรรม

กรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน 

1. กําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานให

เปนไปอยางถูกตองตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับ

ดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน และรายงานผลการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. กําหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชันอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ

ประเมินและติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการทบทวนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัท 

การกํากับดแูลและบริหารจัดการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกํากับดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดรับกับ

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ มีความยืดหยุนเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และมีความพรอมรับมือภัยคุกคามไซเบอร รวมทั้งใหกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและภัยคุกคามไซเบอร โดยถือเปนความเสี่ยงหลักและเปนสวนหนึ่งของการบริการความเสี่ยงแบบองครวม  

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผานการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและไดสื่อสารนโยบาย

ดังกลาวใหพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัต ิ

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดแนวทางการบริการจัดการความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบเขตและเกณฑการบริหารความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง กระบวนการติดตามและทบทวนความ

เสี่ยง รวมถึงการรายงาน สวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดเรื่องการบริหาร
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จัดการความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทรัพยากรบุคคล และดานการบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ 

การควบคุมการเขาถึงระบบขอมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม การติดตามและเฝาระวังภัย

คุกคาม การจัดทําแผนฉุกเฉิน รวมทั้งการกํากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร 

บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารจัดการ

ขอมูลสวนบุคคล เพ่ือสนับสนุนการการดําเนินการดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การกํากับดูแลองคกรในสภาวะฉุกเฉิน 

การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร ใหสอดคลองกับกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินธรุกิจขององคกร 

ในป 2564 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO 27001: 

2013) ซึ่งแสดงถึงความมุงมั่นของบริษัทท่ีจะพัฒนาและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการ

จัดการขอมูลในการรักษาความลับ การรักษาความนาเช่ือถือ และความพรอมใชของขอมูลใหอยูในระดับมาตรฐานสากล 

การดําเนินการกับผูกระทําไมเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิ

บริษัทใหความเปนธรรมและใหความคุมครองแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับที่ปฏิเสธการทุจริต 

คอรรัปชัน โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษหรือใหผลกระทบใด ๆ แมวาการปฏิเสธน้ันจะสงผลใหบริษัทสูญเสียธุรกิจหรือพลาด

โอกาสที่จะไดธุรกิจใหม  

บุคลากรของบริษัทไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย และตองแจงใหผูบังคบับัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว เมื่อพบ

เห็นการกระทําทีเ่ก่ียวของกับบริษัทท่ีเขาขายทุจริตคอรรัปชัน รวมท้ังใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตามนโยบาย

การแจงเบาะแสและการรองเรียน 

การกระทําท่ีเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันเปนการทําผิดนโยบาย จรรยาบรรณ และกฎระเบียบของบริษัท 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทีก่ระทําการดังกลาว รวมถึงผูบังคับบัญชาหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบที่เพิกเฉยตอการกระทํา

ผิดของพนักงาน หรือรับทราบวามีการกระทําผิดแตไมเรงจัดการแกไขจะไดรับโทษทางวินัย โดยบริษัทจะตั้งคณะกรรมการ

สอบหาขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษอยางเปนธรรม รวมทั้งจะพิจารณาทบทวนและอาจบอกเลิกการทําธุรกิจกับคูคาที่ฝาฝน

การปฏิบัติตามนโยบาย 

6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทไดกําหนดคูมือจริยธรรมทางธรุกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนกรอบการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม พรอม

ทั้งไดกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จตามท่ีได

ระบุไวในวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมทางธุรกิจยังไดกําหนดขอพึงปฏิบัติใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ เพ่ือการปฏิบัติหนาทีด่วยคุณธรรมและสามารถ

ผลักดันใหองคกรเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและมั่นคง บุคลากรทุกคนของบริษัทตองรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติ

ตามนโยบายท่ีกําหนดไวในคูมือจริยธรรมทางธรุกิจอยางเครงครัด ผูที่ฝาฝนจะถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยอยางเหมาะสม 

ทั้งน้ี คณะกรรมการกําหนดใหทบทวนคูมือจริยธรรมทางธรุกิจเปนประจําทุกป 

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผดิชอบ ระมัดระวัง และซื่อสตัยสจุริต

2. ปฏิบัติตอลูกคาอยางเทาเทยีมและเปนธรรม
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3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับคูคาและจายชําระหนีต้รงเวลา

4. แขงขันทางการคาอยางเสรีและอยูภายใตกรอบของกฎหมาย

5. รับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

6. เคารพสิทธิมนุษยชน

7. ไมเกี่ยวของหรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบไมวาทางตรงหรือทางออม

8. ไมละเมดิทรัพยสินทางปญญา

9. รักษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศและขอมลูสวนบุคคล

10. รักษาความลบัและไมใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน

11. ระมัดระวังเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน

12. มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ

13. มีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและสอบหาขอเท็จจริงท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม

ทั้งน้ี บริษัทไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมทางธรุกิจ นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริต

คอร รั ปชั น  และนโยบายว าด วยการแจ ง เบาะแสและการร อ ง เ รี ยนฉบับสม บูรณ  ทา ง เ ว็บ ไซต ของบริษั ท 

https://www.navakij.co.th/th/sustainability/significant-policies-of-nki  

6.3  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการใน

รอบปท่ีผานมา 

6.3.1  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญที่เกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแล

กิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา 

ในป 2564 คณะกรรมการไดอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกําดับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายท่ีเก่ียวของ 

ไดแก คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย และนโยบายการดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน ให

สอดคลองกับขอกําหนดของหนวยงานกํากับท่ีเกี่ยวของ และการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6.3.2 การปฏิบตัใินเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ด ี

บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.)  และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code) มาปรับใช โดยในป 2564 บริษัทไดรับผลการประเมินในโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” และไดรับคะแนน

ประเมิน 100 คะแนน หรือจัดอยูในระดับ “ดีเยีย่ม” ในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจําป 

2564 ทั้งนี้ ยังมปีระเด็นทีบ่ริษัทปฏิบัติไมครอบคลุม ซึ่งบริษัทจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติใหมากที่สุดโดยการ

ปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของบริษัท ดังน้ี 

1. คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการจํานวน 5-12 คน

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 13 คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและความซับซอนในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท ทีเ่ปนธุรกิจประกันวินาศภัยท่ีตองการกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่หลากหลาย เพ่ือรวมพิจารณาและกํากับ
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ดูแลการดําเนินกิจการ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัตเิปน

กรรมการอิสระ 5 คน สงผลใหเกิดการถวงดุลอํานาจ สามารถใหความเห็นเก่ียวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางเปน

อิสระ และบริหารงานไดอยางโปรงใส 

2. ประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยจําเปนตองอาศัยบุคคลที่มีความรูความ

เขาใจและประสบการณในธุรกิจ เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม ทั้งน้ี ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการ

ที่เปนผูบริหาร และมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารและ

กรรมการผูอํานวยการอยางชัดเจน นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งนายชาน ซู ลี กรรมการอิสระใหรวม

พิจารณากําหนดวาระการประชุมกรรมการดวย 

3. คณะกรรมการอิสระควรมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป

คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป แต

หากเพื่อประโยชนของบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการดํารงตาํแหนงของกรรมการอิสระออกไป

ได โดยยังคงใหความเห็นไดอยางอิสระ และเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจํานวน 4 คน มีวาระการ

ดํารงตําแหนงตอเนื่องเกิน 9 ป เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท 

ประกอบกับการสรรหากรรมการรายใหมที่มีความเปนอิสระและมีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินการอยูคอนขางยาก 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่จะเสนอแตงตั้งกรรมการอิสระรายเดิมใหดํารงตําแหนงตอ คณะกรรมการไดนําเสนอความ

สมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา 

4. การแถลงขาวตอสื่อมวลชน

บริษัทไมไดจัดแถลงขาวตอสื่อมวลชนเกี่ยวกับการนําเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท อยางไร ก็ตาม บริษัทได

เปดโอกาสใหนักขาวจากสื่อตาง ๆ นักวิเคราะหจากหลักทรัพยตาง ๆ เขามาพบปะและสัมภาษณเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 

เหตุการณสําคัญ และผลิตภัณฑใหม ๆ ของบริษัท 
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7. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-

สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือชวยพิจารณากลั่นกรองงานดานตาง ๆ  
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7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1  องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ขอบังคับบริษัทและกฏบัตรคณะกรรมการบริษัท กําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 9 คน ซึ่ง

เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีทักษะหลากหลายดาน โดย

กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมีความรูและประสบการณดานการประกันวินาศภัย อยางนอยหนึ่งคนมี

ประสบการณดานบัญชีการเงิน และอยางนอยหนึ่งคนมีประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการและ

ประธานเจาหนาที่บริหารไมใชบุคคลเดียวกันและมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบออกจากกัน เพื่อตรวจสอบถวงดุลการ

ทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระ ทั้งน้ี บริษัทกําหนดคํานิยามของกรรมการอิสระเทากับเกณฑของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน 

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการจํานวน 13 คน ประกอบดวย 

1. กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 10 คน คิดเปนรอยละ 76.92 ของกรรมการท้ังหมด

2. กรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังคณะ และคิดเปนรอยละ 38.46 ของกรรมการ

ทั้งหมด

3. กรรมการท่ีมาจากฝายบริหารจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.07 ของกรรมการท้ังหมด

4. กรรมการท่ีเปนผูหญิง 3 คน คิดเปนรอยละ 23.07 ของกรรมการท้ังหมด

คุณสมบัติของกรรมการ 

1. มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และทักษะที่หลากหลายเพื่อประโยชนตอการดําเนินกิจการ รวมทั้งมี

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมีความรูและประสบการณดานการประกัน

วินาศภัย อยางนอยหนึ่งคนมีประสบการณดานบัญชีการเงิน และอยางนอยหนึ่งคนมีประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมที่มีผลประโยชนอื่นใด

4. มีเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่กรรมการใหแกบริษัท

5. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวของ และขอกําหนด

ของบริษัท 
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ตารางองคประกอบความรูความชํานาญของกรรมการ 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 
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1. นายสุจินต หวั่งหลี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. นายปติพงศ พิศาลบุตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศรี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. นางวนิดา ชาญศิขริน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. นายพรพงษ พรประภา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. นายชาน ซูลี ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. นายทํานุ หว่ังหลี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. นางสาวจิตตินันท หวั่งหลี ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ดร. ศรัณฐ หวั่งหลี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

13. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

รวม 12 5 10 11 11 11 8 11 8 
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ขอมูลคณะกรรมการรายบุคคล 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2564 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสุจินต หวั่งหลี ประธานกรรมการ 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

2. นายปติพงศ พิศาลบุตร กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

3. ศาสตราจารยพิเศษหริัญ รดีศรี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเกียรต ิศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

6. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

7. นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

8. นายชาน ซู ลี กรรมการอิสระ 

9. นายทํานุ หวั่งหลี กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

11. นางสาวจิตตินันท หวั่งหลี กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

12. ดร.ศรณัฐ หวั่งหลี กรรมการที่เปนผูบริหาร 

13. นางสาวจารุวรรณ จับจํารญู กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ อยางไรก็ตาม ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร และมี

อํานาจหนาท่ึแยกตางหากจากฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งบริษัทไดแตงตั้งนายชาน ซู ลี กรรมการอิสระใหรวมพิจารณา

กําหนดวาระการประชุมกรรมการ เพ่ือเปนการถวงดุลอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

7.2.3  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ 

หนาที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กํากับดูแลกิจการใหมีการบริหารจัดการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน ภายใต

เงื่อนไขและขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 
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2. พิจารณาใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ทิศทางและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายสําคัญ

ของบริษัท พรอมท้ังกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางองคกร ซึ่งแบงแยกหนาที่ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ  เพื่อใหการ

กํากับกับดูแลการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสม 

5. กํากับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงใหมีหนวยงานหรือบุคลากรที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ ทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขางตน เพ่ือใหมั่นใจวามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปรงใส 

6. กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีที่เช่ือถือได

7. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 

8. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รายงานทางการเงิน และขอมูลสําคัญตาง ๆ ของ

บริษัทอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา ตอสาธารณะและหนวยงานกํากับ ตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

9. กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการ และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูงอยางมี

ประสิทธผิล 

10. แตงตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

11. กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเปนประจําทุกป

12. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย และหนวยงานกํากับดูแล

กําหนด เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนตน เพื่อปองกันการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

13. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาและการจําหนายไปของสินทรัพย และการดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมาย

และหนวยงานกํากับดูแลกําหนด เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนตน เพื่อปองกันการทํารายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

14. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีสาระสําคัญที่เสนอโดยฝายบริหาร เชน แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญที่มี

มูลคาเกินอํานาจของฝายบริหาร 

15. อนุมัติหลักเกณฑการจายโบนัสพิเศษประจําปใหแกพนักงาน

16. แตงตั้งเลขานุการบริษัทเพ่ือดูแลใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการ 

2. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

3. อนุมัติทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัท
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4. อนุมัตินโยบายสําคัญของบริษัท

5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการขายเงินลงทุนในตราสารทุนและ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการลงทุน

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงนิสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดีและ/หรือการ

ดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ในสวนท่ีมีทุนทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

10. อนุมัติคาตอบแทนของท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูอํานวยการ

11. มอบอํานาจใหฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใด ทําการแทนได ภายใตขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

12. มีอํานาจเชิญฝายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมาช้ีแจง ใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสาร

ตามที่เห็นวาเก่ียวของหรือจําเปน 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนั

การลงนามผูกพันบริษัท แบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้

1. กรมธรรมประกันภัยของบริษัทลงนามโดยกรรมการ 1 คน ในจํานวน 3 คน ไดแก นายปติพงศ พิศาลบุตร หรือ

นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ หรือ ดร.ศรัณฐ หวั่งหลี และประทับตราสําคัญของบริษัท 

2. การทํานิติกรรมอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในขอ 1. ลงนามโดยกรรมการ 2 คน ในจํานวน 6 คน ไดแก นายสุจินต

หวั่งหลี นายวฒิุชัย หวั่งหลี นายนิพล ตั้งจีรวงษ นายปติพงศ พิศาลบุตร นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ ดร.ศรัณฐ หวั่งหลีและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ ไดแก 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการลงทุน และ 

5) คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หรือรับทราบ โดยมีการกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอยไวเปนลายลักษณอักษร

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงินและการควบคุมภายในของ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน โดยทุกคนตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

นอกจากนั้น กรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจดานบัญชีหรือการเงินและมีประสบการณเพียงพอที่จะสอบ

ทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ เวนแต

คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการลําดับที่ 1 และ 

3 เปนบุคคลที่มีความรูดานบัญชีและการเงิน และมีประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 

คน ดังรายช่ือตามตารางดานลาง จะครบวาระการดํารงตาํแหนงในเดือนพฤศจิกายน 2567 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 ศาสตราจารยพิเศษหริัญ  รดศีร ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 นายเกียรต ิ  ศรีจอมขวัญ กรรมการตรวจสอบ 

3 นางวนิดา  ชาญศิขริน กรรมการตรวจสอบ 

นายพิสิษฐ โพธิเสถียร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ เช่ือถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน

และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและคาตอบแทนของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

รวมถึงกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน      

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีและเสนอ

คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 

1 ครั้ง     

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง

8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

8.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิของบริษัท 

8.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

8.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

8.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

8.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
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8.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ

คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

10.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภยั หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอ ก.ล.ต. หรือ ตลท. และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

โดยไมชักชา 

11. ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของบริษัทไดกระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุและไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาว ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัททราบและเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน

ใหแกสํานักงานและผูสอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี พฤติการณอันควรสงสัยที่ตองแจง

ดังกลาว และวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหจัดประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป 

(2) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมภิบาลจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ของคณะกรรมการบริษัทดานการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมท้ังดานการกํากับดูแล

กิจการ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยประธานและ

กรรมการอยางนอย 2 ใน 3 คนเปนกรรมการอิสระ สําหรับกรรมการอีก 1 คน เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล ประกอบดวยกรรมการ 3 

คน โดยประธานกรรมการและกรรมการลําดับที่ 2 มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ดังรายชื่อตามตารางดานลาง ซึ่งจะครบ

วาระการดํารงตําแหนงในเดือนกุมภาพันธ 2565 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายเกียรต ิ  ศรีจอมขวัญ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

2 นายพรพงษ  พรประภา กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

3 นายนิพล  ตั้งจีรวงษ กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

หนาที่และความรับผิดชอบดานการกําหนดคาตอบแทน 

1. เสนอโครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและ ผูบริหาร

ระดับสูง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณ ี

2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปใหแกคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดยอย เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุน 

3. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปใหแกผูบริหารระดับสูง เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาทบทวนอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการในการปรับปรุงให

เหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบหรือคําสั่งของหนวยงานราชการ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ฯลฯ 

หนาที่และความรับผิดชอบดานการสรรหา 

1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และ

ผูบริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงตั้งแลวแตกรณี 

3. ดูแลโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหเหมาะสมกับองคกรและหนาท่ีความรับผิดชอบที่มีตอ

ผูถือหุน 

4. พิจารณาทบทวนอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการสรรหาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการในการปรับปรุงใหเหมาะสม

สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งของหนวยงานราชการ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฯลฯ 

หนาที่และความรับผิดชอบดานธรรมาภิบาล 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจใหมีความ

เหมาะสมและเพียงพอ โดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการ

บริษัทและทุกคนในองคกรเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจไดตามความ

เหมาะสม 
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การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลกําหนดจัดประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให

เปนไปอยางมรีะบบและตอเนื่อง มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม รวมถึงกลยุทธ

การดําเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการและผูบริหารของบริษัทหรือ

ผูทรงคณุวฒิุดานบริหารจัดการความเสี่ยงไมนอยกวา 5 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการบริษัทและผูบริหาร 5 คน ดัง 

รายชื่อตามตารางดานลาง ซึ่งจะครบวาระการดํารงตาํแหนงในเดือนกุมภาพันธ 2565 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นายปติพงศ  พิศาลบุตร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3 นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4 นางนลินา  โพธารามิก กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5 นายอนรรฆ  หวั่งหล ี กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ีองคกรจะ

ยอมรับ และนําเสนอกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ โดยครอบคลุมความเสี่ยง

สําคัญอยางนอยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด 

2. กํากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัท ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบและ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองคกร เพื่อทําใหมั่นใจวาบริษัทดําเนินกิจการภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมินและติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญ และดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจได

วา องคกรมีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

4. นําเสนอและติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท ติดตามความ

คืบหนาในการบริหารความเสี่ยง ใหขอเสนอแนะในสิ่งท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงและนโยบายความเสี่ยงท่ีกําหนด และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

5. จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน

6. ใหคําแนะนํากับฝายตาง ๆ ที่เปนหนวยงานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแกไขขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการพัฒนา

ระบบการบริหารความเสี่ยง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งกําหนดจัดประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอป 
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(4) คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุนจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทําหนาที่ดูแลและกําหนดแผนการลงทุนของบริษัท ใหเปนไป

ตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ไดแก 1) ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ 

2) ผูอํานวยการฝายบริหารสินทรัพย และ 3) ผูที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการลงทุนที่ดํารงตําแหนงโดย

ตําแหนงของผูบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงไปจนกวาสถานภาพของผูบริหารจะสิ้นสุดลง สําหรับกรรมการลงทุนที่ไดรับ

การแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายปติพงศ  พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการลงทุน 

2 นายนิพล  ตั้งจีรวงษ กรรมการลงทุน 

3 นายอนรรฆ  หวั่งหล ี กรรมการลงทุน 

นายสุจินต หวั่งหลี ดํารงตาํแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาแผนการลงทุนใหสอดคลองกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และนโยบาย

บริหารความเสี่ยงโดยรวม และอยูภายใตขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย และกฎหมายที่เก่ียวของ 

3. พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน

4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนของบริษัท

5. กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฎิบัติเก่ียวกับ

การลงทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย

8. พิจารณาอนุมัติการใหกูยืมทั่วไป

9. พิจารณาอนุมัติการขายทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย

การประชุมคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนกําหนดจัดประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอป 
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(5) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือกลั่นกรองและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท ในการกําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และแนวทางการบริหารในดานตาง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบดวย

สมาชิกไมนอยกวา 3 คน ซึ่งเปนผูบริหารหรือกรรมการท่ีเปนผูบริหาร โดยไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท วาระการ

ดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดตามสถานภาพการดํารงตําแหนงผูบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูบริหาร 6 คน ดังนี ้

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายปติพงศ  พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน กรรมการบริหาร 

3 นางนลินา โพธารามิก กรรมการบริหาร 

4 นายอนรรฆ  หวั่งหล ี กรรมการบริหาร 

5 นายอนิญช  หวั่งหลี กรรมการบริหาร 

6. ดร.ศรณัฐ  หวั่งหลี กรรมการบริหาร 

นายสุจินต หวั่งหลี ดํารงตาํแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัทและบริษัทยอยใหดําเนินไปตามนโยบาย

และแผนงานหลักที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

2. รับผิดชอบในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ทิศทาง และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ แนวทาง

และแผนงานหลักในการดําเนินธุรกิจ โครงสรางการบริหาร รวมท้ังนโยบายสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท 

3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนดหรือประกาศ

ที่ออกตามกฎหมายดังกลาว อาทิ ขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4. รับผิดชอบในการดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใหมีการจัดทํางบ

การเงินท่ีแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยที่เปนจริงอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล 

5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และกําหนด

มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อํานาจในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอํานาจในการจัดการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบริษัทและบริษัทยอย
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2. มีอํานาจในการกระจายอํานาจในการบริหารใหแกผูรับผิดชอบงานบริหารของบริษัทและบริษัทยอยในระดับถัดลง

ไป 

3. มีอํานาจในการจัดการและดําเนินการตาง ๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทนการลงทุนและ

การจัดการธรุกิจโดยปกต ิ

4. มีอํานาจในการจัดซื้อ จัดจาง จําหนายจายโอน และอนุมัตคิาใชจาย ภายในวงเงิน 50 ลานบาท

5. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายทีเ่กินงบประมาณได ภายในวงเงนิไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนเงนิงบประมาณ

6. การที่คณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือการท่ีคณะกรรมการบริหารมอบอํานาจให

กรรมการผูอํานวยการและหรือเจาหนาที่อื่นตามความเหมาะสม ใหดําเนินการแทนบริษัทหรือบริษัทยอย การมอบอํานาจใน

แตละลําดับไมรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอย 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารกําหนดจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

7.4  ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร 

7.4.1  รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีผูบริหารจํานวน 6 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายปติพงศ  พิศาลบุตร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ 

2 นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน รองกรรมการผูอํานวยการ - การเงนิ 

3 นางนลินา โพธารามิก รองกรรมการผูอํานวยการ - รับประกัน/บริหารความเสี่ยง 

4 นายอนรรฆ  หวั่งหล ี รองกรรมการผูอํานวยการ - บริหารสินทรัพย/ระบบขอมูล/ พัฒนาองคกร/

ธุรการ 

5 นายอนิญช   หวั่งหลี รองกรรมการผูอํานวยการ - สินไหมทดแทน 

6 ดร.ศรณัฐ หวั่งหล ี รองกรรมการผูอํานวยการ - บริหารชองทางการขาย/ปฏิบัติงานการตลาด/

สนับสนุนการตลาด/พัฒนาธุรกิจ/บริหารภาพลักษณและสื่อสารองคกร 

หมายเหต ุ ผงัโครงสรางการกํากบัดูแลกิจการแสดงในหัวขอ 7.1 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
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อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กํากับดูแลและใหคําปรึกษาแกกรรมการผูอํานวยการและฝายบริหาร ใหบริหารจัดการองคกรไปสูความสําเร็จตาม

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว โดยใหคนในองคกรมีสวนรวมในการบริหารงานในแตละ

ระดับใหบรรลุผลตามเปาหมายที่รับผิดชอบ 

2. สงเสริมและ/หรือกํากับใหเกิดการประสานความรวมมือของบุคลากรในองคกรอยางมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน

3. ประสานความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของฝายบริหารจัดการกับคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

4. ใหคําแนะนํา ทบทวนโครงการ กํากับแนวทางบริหาร และกลยุทธทางธุรกิจรวมถึงการดําเนินการธุรกิจปรกติของ

บริษัท แกฝายบริหารจัดการ กอนที่จะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

5. ดูแลสนับสนุนใหมีความเพียงพอของแผนกลยุทธงบประมาณประจําป และแผนงานการบริหารจัดการ ใหเปนไป

ตามแนวนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 

6. ดูแลใหมีการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทํางานที่ดี โดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยของผูรวมงาน รวมถึงปฏิบัติตอพนักงานอยางมีคุณธรรมและเทาเทียมกัน 

7. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการ โดยรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับมอบหมาย 

8. พิจารณาและประเมินผลงานของผูบริหารในระดับรองลงมารวมกับกรรมการผูอํานวยการ เพ่ือใหเกิดความเปน

ธรรม 

อํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท เสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ

2. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนและรายไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนงานและงบประมาณให

คณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ 

3. อนุมัติคาใชจายไดไมเกิน 1 ลานบาท กรณีที่เกิน1 ลานบาทแตไมเกิน 10 ลานบาท ตองรายงานใหประธาน

เจาหนาที่บริหารทราบ 

4. เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.4.2  นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเปนผูพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของประธาน

เจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวมีการ

กําหนดอยางเหมาะสมตามโครงสรางคาตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคลองกับภาระหนาท่ี

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนและ

การปรับคาจางประจําปของผูบริหาร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของบริษัท 
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1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในป 2564 บริษัทจายคาตอบแทนผูบริหารรวม 6 คน ในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมเปนเงินทั้งสิ้น

24,975,575 บาท 

คาตอบแทนรวมของผูบริหาร 6 คน สําหรับป 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังน้ี 

(หนวย : บาท) 

คาตอบแทน ป 2564 ป 2563 ป 2562 

จํานวนคน คาตอบแทน จํานวนคน คาตอบแทน จํานวนคน คาตอบแทน 

เงนิเดือนและโบนัส 6 24,975,575 6 22,911,500 7 29,567,470 

2. คา่ตอบแทนอืน

บริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5 ของเงินเดือน โดยใน

ป 2564 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหาร 6 ราย รวมเปนเงินท้ังสิ้น 855,895 บาท 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของผูบริหาร 6 คน สําหรับป 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี ้

(หนวย : บาท) 

คาตอบแทน ป 2564 ป 2563 ป 2562 

จํานวนคน คาตอบแทน จํานวนคน คาตอบแทน จํานวนคน คาตอบแทน 

เงนิสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ 

6 855,895 6 810,390 7 795,570 

7.5 ข้อมูลเกยีวกบัพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 556 คน โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี ้

ฝาย จํานวน (คน) 

หญิง ชาย รวม 

 สํานักผูบริหาร 2 6 8 

 รับประกัน 60 19 79 

 บริหารชองทางการขาย 31 12 43 

 ปฏิบัติงานการตลาด 26 28 54 

 สนับสนุนการตลาด 61 8 69 

 พัฒนาธุรกิจ 5 - 5 

 สินไหมทดแทน 44 74 118 

 ระบบขอมูล 6 20 26 

 บริหารสินทรัพย 5 2 7 
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ฝาย จํานวน (คน) 

หญิง ชาย รวม 

 สํานักกรรมการผูอํานวยการ 5 - 5 

 พฒันาองคกร 6 2 8 

 ธุรการ 33 12 45 

 การเงนิ 62 14 76 

สํานักบริหารความเสีย่ง 2 - 2 

สํานักตรวจสอบภายใน 4 2 6 

สํานักกํากับการปฏิบัติงาน 1 1 2 

สํานักบริหารภาพลักษณและสื่อสารองคกร 2 1 3 

รวม 355 201 556 

ขอมูลพนักงานผูดอยโอกาส 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 กําหนดวิธกีารเพื่อใหคนพิการไดมีการประกอบอาชีพ

ไว 3 กรณี คือ 1) รับคนพิการเขาทํางานตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.

2550 2) สงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 3) ใหสัมปทานจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ในป 2564 บริษัทไดสมทบเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ทั้งสิ้น 685,470 

บาท 

นโยบายและแนวปฏิบัตติอพนักงาน 

บริษัทใหความสําคัญและมีนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง มีการปรับแนวคิด และวิธีการเพื่อให

สอดรับกับการดําเนินธุรกิจอยูตลอด รวมทั้งมีการสงเสริมการพัฒนาความรู และทักษะเพิ่มเติม (Up skill) การเรียนรูทักษะ

ใหม (re skill) และการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล พรอมกับจัดทําโครงการอบรมตางๆ เปนแบบออนไลน เพื่อใหเหมาะกับ

สถานการณปจจุบัน  

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน 

ในป 2564 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น 276.41 ลานบาท 

บริษัทมีการทบทวนหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) ใหเช่ือมโยงกับการจาย

คาตอบแทน และสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

อยางตอเนื่อง เชน การปรับกรอบนํ้าหนักการบริหารผลงานการปฏิบัติงานทุกป และกําหนดเปาหมายสูงข้ึนเพ่ือเปนการ 

ทาทาย เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานที่ผานมา อีกทั้งยังมีการสรางระบบการจายคาตอบแทนใหเปนรูปธรรม สรางแรงจูงใจให

ผูปฏิบัติงานใชศักยภาพของตนเองใหมากขึ้น นอกจากนั้น บริษัทยังคํานึงถึงความเพียงพอตอการดํารงชีพ เหมาะสมกับภาวะ

คาครองชีพและสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมท้ังมีการจายโบนัสประจําและโบนัสพิเศษใหแกพนักงาน โดยการจาย
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โบนัสพิเศษจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลการดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ เพ่ือเปนแรงจูงใจในการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร  

การจายคาตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจําป จะเกิดข้ึนหลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

โดยตั้งตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่สงเสริมเปาหมายขององคกร เปนที่ยอมรับรวมกันระหวาง

ผูปฏิบัติงานกับหัวหนางาน เพ่ือเปนการสรางหลักฐานเชิงประจักษ วัดได ประเมินผลได ประกอบกับการตั้งความคาดหวังเชิง

พฤติกรรมหลัก (Core Competency) ขององคกร เพื่อใหไดผูปฏิบัติงานที่เปนคนเกงและคนดใีนเวลาเดียวกัน 

บริษัทพิจารณาคาตอบแทนอยางเปนธรรมโดยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเทากันจะไดรับคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน 

และพนักงานที่ทําผลงานไดดีกวา มากกวา หรือยากกวาจะไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวา ท้ังนี้ บริษัทมีการวิเคราะหและประเมิน

คางานอยางโปรงใส เปรียบเทียบกันไดระหวางงานทุกงานในองคกร เพราะงานทุกอยางและทุกดานมีความสําคัญกับองคกร

ทั้งสิ้น เพียงแตแตกตางกันไปดวยลักษณะหนาที่เทานั้น 

บริษัทมีนโยบายการจายสวัสดิการเพ่ือชวยแบงเบาภาระของพนักงาน เชน คารักษาพยาบาล คาทันตกรรม คาแวน

สายตา หรือคอนแทคเลนสสายตา เครื่องแบบพนักงาน เงินชวยเหลือประเภทตาง ๆ เงินใหกูยืมฉุกเฉิน เงินกูยืมเพ่ือจัดซื้อ

ยานพาหนะ เงินกูยืมเพ่ือการเคหะ เปนตน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2533 ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของ 

คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป 2564 บริษัทจายเงนิสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนเปน จํานวน

เงนิทั้งสิ้น 9.21 ลานบาท  

ชวงอายุลูกจาง เงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ 

จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (ลานบาท)ตอป สัดสวน 

< 30 ป 72 0.76 13% 

30-50 ป 304 5.80 55% 

> 50 ป 47 2.65 8% 

ไมเขารวม 133 - 24% 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทมีการวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมกับปริมาณงาน มีการปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วข้ึน เพ่ิมชองทางในการสรรหาผูสมัครใหมากขึ้น สรางระบบการคัดสรรที่สามารถเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับ

ความตองการขององคกร มีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร 

การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาธุรกิจภายใตวัฒนธรรมเดียวกัน (Unified Culture) โดย

จัดทําสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) เพื่อเปนคุณสมบัติหลักที่กําหนดความคาดหวังในดานพฤติกรรมและ

ความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเอื้อตอความสําเร็จของเปาหมายองคกรที่ไดตั้งไว 
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การพัฒนาและเพิ่มพูนความรูดานตางๆ ใหพนักงานเปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญเสมอมา โดยในป 2564 บริษัทไดสง

พนักงานเขาอบรมและสัมมนาท้ังสิ้น 52 หลักสูตรซึ่งมีคาใชจายที่ใชในการอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนจํานวนเงิน 

1,106,943 บาท 

ประเภทการอบรม 

จํานวน 

หลักสูตร 
พนักงาน 

ที่เขาอบรม 

ชั่วโมง 

การอบรม 

การอบรมภายนอกบริษัท 80 516 2,020 

เชน หลักสูตรดานการบรหิาร ประกันภัย กฎหมาย 

คอมพิวเตอรสินไหมทดแทน การตลาด บญัชี และ

บริหารงานบุคคล 

การอบรมภายในบริษัท 15 1,372 155 

เชน ปฐมนิเทศพนักงาน คอมพิวเตอร ดานวิชาชีพ การ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสิง่แวดลอม 

 รวมทั้งสิ้น 95 1,843 2,175 

จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมพนักงานตอป 3.91 

หมายเหตุ 

1. ป 2564  มีจํานวนพนักงานเฉลี่ยเทากับ 556 คน

2. พนักงาน 1 คน อาจเขารับการอบรมมากกวา 1 หลักสูตร

3. การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน จัดอบรมภายในแบบ Online ทั่วประเทศ 1 ครั้ง

แผนงานอาชีวอนามัย 

บริษัทไดใหความสําคัญและคํานึงถึงความปลอดภัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ดีขึ้น เชน ดานสุขภาพ

อนามัย มีการจัดบริการ ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป จัดกิจกรรมสันทนาการประจําป  ดานความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟ 

ในอาคารสูง มีการแลกบัตรผานเขาออกสําหรับบุคคลภายนอก ดานการปองกัน มีระบบปองกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียมความ

พรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความ

ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ รวมทั้งยดึมั่นปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด   

แผนงานและผลการสงเสริมการผกูพัน 

บริษัทยึดถือวาพนักงานคือทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร และใหความสําคัญในการพัฒนาความรู ทักษะตางๆ แก

พนักงานอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการรักษาพนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร เพ่ือสงเสริมการผูกพันระหวางพนักงาน

กับบริษัท รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาองคกรผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  จัด

ใหมีการเสวนาถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณจากพนักงานที่มีความสามารถในดานตาง ๆ ไปสูพนักงาน

คนอ่ืน ๆ  ป 2564 บริษัทไดดําเนินการสํารวจจัดทําแบบสอบถามความพึงใจของพนักงาน จากกลุมเปาหมายจํานวน 503  คน 

จําแนกหัวขอการประเมินออกเปน 7 ประเด็น วัดระดับความพึงพอใจ 4 ระดับ โดย 1 = นอยที่สุด , 2 = นอย , 3 = มาก 

และ 4 = มากที่สุด  ผลสํารวจพบวา ภาพรวมของเกณฑการประเมินความพึงพอใจของพนักงานอยูในระดับท่ี 3 คือ พึงพอใจ

มาก  โดยในดานความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีตอองคกร เปนสิ่งท่ีพนักงานใหความพึงพอใจมากที่สุด และดานคานิยม
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องคกร ( Core Value ) ตามลําดับ จากผลการสํารวจดังกลาวสอดคลองกับอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) 

ในป 2564 อยูทีร่อยละ 9.44 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ํา และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของบริษัท 3 ปที่ผาน

มา สงผลพนักงานสวนใหญของบริษัทเปนผูที่มีประสบการณการทํางานยาวนาน สามารถถายทอดองคความรูและ

ประสบการณจากรุนสูรุนไดอยางตอเนื่อง ทําใหการบริการลูกคาเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 



7.6  ขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ 

7.6.1 ขอมูลผูท่ีไดมอบหมายใหรับผิดชอบหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

บริษัทมอบหมายใหนางเมษา สุนทรานุสร ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน เปนผูรบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบัญชี โดยมีคุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งรับผิดชอบแทนนางสาวธิรนันท ชุนสอาด ท่ีเกษียณอายุเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดย

รายละเอียดขอมูลของผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งใหนางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ กรรมการและผูบริหารระดับผูอํานวยการของบริษัท 

ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีสํานักเลขานุการบริษัทสนับสนุนการทํางานท่ี

เก่ียวของใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดขอมูลของเลขานุการ

บริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติ

ตาง ๆ 

2. บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ

4. จัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานใหประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. ดูแลใหบริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) วาดวย

การเปดเผยขอมูล รวมถึงขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหนวยงานกํากับดแูลท่ีเก่ียวของ 

6. ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท และติดตามใหมี

การปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ 

7. ประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุน

8. จัดทําแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป

9. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท

10. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทมอบหมายใหนายพิสิษฐ โพธิเสถียร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ดํารงตําแหนงเปนหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน รายละเอียดขอมูลของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

1. กําหนด นําไปใช และรักษาไวซึ่งแผนการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง เพ่ือตรวจสอบและประเมินความ

สอดคลองของกระบวนการทํางานในบริษัทกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

2. สอบทานและรายงานความถูกตอง เช่ือถือไดและความครบถวนของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ตลอดจน

วิธีการท่ีใชในการวินิจฉัยและวัดผลการดําเนินงาน 

3. ตรวจสอบใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี

ควบคุมไดและเปนไปตามกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

4. ติดตามและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย กระบวนการทํางานและการจัดทําเอกสาร รวมถึง

การควบคุมการดําเนินงานท้ังในระดับบริษัทและระดับกลุมธุรกิจ 

5. สอบทานการดําเนินงาน หรือแผนงาน เพ่ือใหแนใจวาสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว และมี

การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีกระบวนการกํากับดูแลท่ีดีและเหมาะสม 

6. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของหนวยงานภายในบริษัทวามีการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

7. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบและนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงรวมท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของหนวยงานท่ีดูแลเก่ียวกับการควบคุมการดําเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหนวยงานบริหารความเสี่ยงและหนวยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยประเด็นสําคัญท่ีพบใหแก

หนวยงานดังกลาว เพ่ือใหทําการปรับปรุงตอไป 

9. สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานและการรายงาน วาไดมีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ

นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไวรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

10. ประเมินวิธีการปกปองสินทรัพยของบริษัทและผูเอาประกันภัย สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา

ทรัพยสิน และตรวจสอบการมีอยูของทรัพยสิน 

11. ประเมินวาการใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

12. ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการการทุจริต และการเกิดขอผิดพลาด การละเลย และ

รายการผิดปกติอ่ืนๆ 

13. ตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมตามแผนงานและขอบเขตท่ีครอบคลุมความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท 

14. ประเมินระบบงานสารสนเทศเพ่ือใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก

กิจกรรมท่ีใชคอมพิวเตอร รวมถึงมีระบบการสํารองขอมูลเพ่ือรองรับการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

15. ประเมินความนาเช่ือถือ ความถูกตองสมบูรณ และประสิทธิผลของ กระบวนการในการจัดการสารสนเทศ รวมถึง

วิธีการท่ีใชในการระบุ วัดผล จําแนกประเภท และรายงานขอมูลท่ีใชในบริษัท 

16. ประเมินความนาเช่ือถือของระบบการรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน รวมถึงการเก็บรักษาความลับกรณีท่ี

พนักงานรายงานการฝาฝนกฎระเบียบ รวมถึงการใหความคุมครองจากการถูกตอบโตและการติดตามผล 

17. จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดวยวิธีการศึกษาระบบงานและแผนปฏิบัติงานของฝายท่ีจะเขาทําการ

ตรวจสอบ ตลอดท้ังการสํารวจเบ้ืองตน แหลงขอมูลและข้ันตอนการปฏิบัติงานของฝายน้ัน 

18. รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงจากการตรวจสอบ นํามาสรุปเปนรายงานผลการตรวจสอบและรวมพิจารณากับ

ผูอํานวยการฝายท่ีรับการตรวจสอบน้ัน เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ 
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19. จัดทํารายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท นําเสนอสรุปรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

ขอเสนอแนะและการดําเนินการแกไขขอบกพรอง และความคิดเห็นของฝายท่ีรับการตรวจสอบ เสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการผูอํานวยการ เพ่ือใชในการกํากับบริหาร  

20. ติดตาม ผลการปฏิบัติภายหลังนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ และติดตอประสานงาน จนกระท่ังไดมีการ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ ท่ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูอํานวยการแลว จนสําเร็จ 

21. ในกรณีท่ีรายงานการตรวจสอบไมไดระบุถึงคําช้ีแจงหรือแนวทางการแกไขของผูรับการตรวจไว ผูอํานวยการฝายท่ี

เก่ียวของมีหนาท่ีในการช้ีแจงแนวทางการแกไขเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับรายงาน 

22. ควบคุมและจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบและกระดาษทําการ รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆ

ท่ีใชประกอบการตรวจสอบ 

23. ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดความซํ้าซอนของกิจกรรมการ

ตรวจสอบ 

24. ประเมินคุณภาพของการทํางานของผูตรวจสอบภายนอก (หากเก่ียวของ)

หัวหนาหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัทมอบหมายใหนางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ ผูอํานวยการสํานักกํากับการปฏิบัติงาน ดาํรงตําแหนงเปนผูดูแลการ

ปฏิบัติงาน รายละเอียดขอมูลของหัวหนาหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

1. รวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ ท่ีออกโดยหนวยงานภายนอกท่ีกํากับดูแลบริษัท

2. สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบีบบ คําสั่ง ประกาศ ท่ีออกใหมและท่ีเปลี่ยนแปลง และสื่อสารให

หนวยงานภายในบริษัทท่ีเก่ียวของรับทราบ และปฏิบัติตามไดอยางถูกตองครบถวน 

3. ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินธุรกิจ 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัท เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเสนอ

การดําเนินการแกไขปญหาท่ีอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได 

5. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจําปตอกรรมการผูอํานวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของบริษัท

7. เปนผูประสานงานในนามบริษัท กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ

หนวยงานกํากับอ่ืนตามกฎหมาย 

7.6.2 หนวยงานนักลงทุนสมัพันธ 

บริษัทมีแผนกผูถือหุนสัมพันธ ทําหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธ โดยนักลงทุนสามารถติดตอไดท่ี 

แผนกผูถือหุนสัมพันธ  

เลขท่ี 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หมายเลขโทรศัพท 0 2664 7777 ตอ 1905, 1906 และ 7719  

อีเมล office_president@navakij.co.th 
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7.6.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบป 2564 

โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

1. คาตรวจสอบงบการเงินประจําป และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   1,865,000  บาท 

2. คาสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สําหรับป 2563 และ ไตรมาสท่ี 2 ป 2564    585,000  บาท

รวม             2,450,000  บาท

คาบริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) 

ในรอบปบัญชีท่ีผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอ่ืน/จายคาบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอบบัญชีใหแก         

สํานักงานสอบบัญชี 
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบตัหินาที่ของคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมา 

ในป 2564 คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือใหสอดคลองกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ป 2560 พรอมท้ังนําความเห็นจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบาย 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท

ประกอบดวยกรรมการอิสระ 5 คน บริษัทกําหนดคํานิยามของกรรมการอิสระเทากับเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม

ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือเปน

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปน 

ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการท่ีมีมูลคาตั้งแต 20 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 3 ของ

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขอ

อนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑการผอนผันขอหามความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอิสระ โดยกําหนดขนาด

มูลคารายการระดับท่ีมีนัยใหไดไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) ของบริษัท 

และความสัมพันธทางธรุกิจนั้นตองเปนรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เปนเงื่อนไขการคาทั่วไปในลักษณะ

เดียวกับที่บริษัทพึงจะกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน และไมเอ้ือประโยชนแกกรรมการอิสระจนกระทบกับ

การแสดงความเห็นที่เปนอิสระ โดยไดกําหนดข้ันตอนการกํากับดูแลดังน้ี 

1. ใหฝายบริหารตรวจสอบและรายงานความสัมพันธทางธรุกิจของกรรมการอิสระที่มีขนาดรายการเกิน รอยละ 3

ของ NTA ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาทบทวนความเปนอิสระ 

2. ใหมีการแสดงขอมูลความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอิสระในวาระเสนอแตงตั้งกรรมการอิสระ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน 

3. ใหเปดเผยขอมูลความสัมพันธทางธุรกิจของกรรมการอิสระในแบบรายงาน 56-1 One Report หรือตาม

หลักเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 

จากการตรวจสอบความสัมพันธทางธุรกิจในป 2564 ปรากฏวา บริษัทตัวแทนจําหนายรถยนตและศูนยบริการซอม

รถยนตทีน่ายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูถือหุนรายใหญ มีการทําธุรกรรมกับบริษัทเปนมูลคา 16.83 

ลานบาท ซึ่งมีขนาดรายการมูลคาไมเกิน 20 ลานบาท และไมเกินรอยละ 3 ของมูลคา NTA ของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็น

วาความสัมพันธทางธุรกิจขางตนไมกระทบกับการแสดงความเห็นที่เปนอิสระในฐานะของการเปนกรรมการอิสระ เนื่องจาก

ธุรกรรมดังกลาวเปนรายการธรุกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ 1) การซื้อกรมธรรมประกันภัย

กับบริษัท ของนายเกียรติ ศรีจอมขวัญและนิติบุคคลท่ีนายเกียรติ ศรีจอมขวัญถือหุนใหญ มูลคา 903,077 บาท 2) คาเบี้ย

ประกันภัยในโครงการสงเสริมการขายรถยนตที่บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด แถมใหลูกคาที่ซื้อรถยนต โดยให

ลูกคาเปนผูเลือกบริษัทผูรับประกันภัยเอง มูลคา 719,671 บาท และ 3) บริษัทจายเปนคาซอมรถยนตของลูกคาภายใต

โครงการโตโยตาแคร และลูกคาที่กรมธรรมระบุจัดซอมศูนย คิดเปนมูลคา 15.21 ลานบาท 

ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ แตบริษัทกําหนดใหมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของประธาน

กรรมการ กับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการอยางชัดเจน เพ่ือใหประธานกรรมการสามารถกํากับดูแล

การดําเนินงานของฝายจัดการไดอยางเปนอิสระ โดยประธานกรรมการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีทีม่ีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขาง

เทากัน 

3. เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
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4. ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการอิสระ 1 คน คือนายชาน ซู ลี ใหรวมพิจารณากําหนดวาระการประชุม

กรรมการ  

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ทําหนาทีค่ัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู 

และประสบการณตามเกณฑที่บริษัทกําหนด เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กอนเสนอใหที่ประชุม 

ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตาํแหนง โดยในระหวางวนัที่ 9 กันยายน 2563 

ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อรายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการผานทาง

เวบ็ไซตของบริษัท แตไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเพื่อเขารับการพิจารณา 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการเดิมที่ครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน 4 คน กลับ

เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งไดแก นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ นายชาน ซู ลี กรรมการอิสระ นายวุฒิชัย 

หวั่งหล ีกรรมการ และนางสาวจิตตินันท หวั่งหล ีกรรมการ  

รายละเอียดเรื่องการสรรหากรรมการไดรายงานไวในหัวขอ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

และหัวขอ 7.3 (2) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

การสรรหาผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลรับผิดชอบในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

ในป 2564 บริษัทไดพิจารณาตอสัญญาวาจางนายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูอํานวยการ รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับโครงสรางคาตอบแทนของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน  

การสรรหาผูบริหารระดับสูงไดรายงานไวในหัวขอ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการ และหัวขอ 

7.3 (2) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 
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การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารเขารับการอบรม สัมมนา หรือเขารวมประชุมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความรู

ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ โดยในป 2564 มีกรรมการและผูบริหารเขารวมการอบรม สัมมนา และการประชุม ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม / สัมมนา / การประชุม 

ศาสตราจารยพิเศษหริัญ รดีศร ี เขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน 

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

นายเกียรติ ศรีจอมขวญั เขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบยีน 

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

นางวนิดา ชาญศิขริน เขารวมประชุมรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน 

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

นางสาวจารุวรรณ จับจํารญู - เขารวมสัมมนาคณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย

เรื่อง “การกํากับดูแลกิจการที่ดี เสนทางสูความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัย

ไทย จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

- เขารวมสัมมนาหัวขอ Sustainability, ESG and a company’s reporting

(แนวคิดความยั่งยืนขององคกรกับการจัดทําขอมูลเพื่อการรายงาน) จัดโดย

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
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8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ป 2564 

หมายเหตุ  ลําดับที่ 7 พนจากตําแหนงกรรมการเมื่อ 22 ธันวาคม 2564 เนื่องจากถึงแกกรรม

ลําดับ รายชื่อกรรมการ กรรมการบริษัท 

(6 ครั้ง) 

กรรมการบริษัท 

ที่ไมเปนผูบริหาร 

(1 ครั้ง) 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

(10 ครั้ง) 

กรรมการกําหนด 

คาตอบแทน-สรรหา 

และธรรมาภิบาล 

 (2 ครั้ง) 

กรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

(5 ครั้ง) 

กรรมการลงทุน 

(4 ครั้ง) 

กรรมการบริหาร 

(50 ครั้ง) 

ประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 

1. นายสุจินต หวั่งหลี 6/6 1/1 - - - - 50/50 1/1 

2. นายปติพงศ พิศาลบุตร 6/6 - - - 5/5 4/4 49/50 1/1 

3. ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศรี 6/6 1/1 10/10 - - - - 1/1 

4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 6/6 1/1 10/10 2/2 - - - 1/1 

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ 6/6 1/1 - 2/2 5/5 4/4 42/50 1/1 

6. นางวนิดา ชาญศิขริน 6/6 1/1 10/10 - - - 1/1 

7. นายพรพงษ พรประภา 3/6 0/1 - 1/2 - - - 1/1 

8. นายชาน ซูลี 6/6 1/1 - - - - - 1/1

9. นายทํานุ หวั่งหลี 6/6 1/1 - - - - - 0/1

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี 6/6 1/1 - - - - - 1/1

11. นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี 6/6 1/1 - - - - - 1/1

12. ดร. ศรัณฐ หวั่งหลี 6/6 - - - - - 49/50 1/1 

13. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ 6/6 - - - - - - 1/1 

14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน - - - - 5/5 - 48/50

15. นางนลินา โพธารามิก - - - - 5/5 - 46/50

16. นายอนรรฆ หว่ังหลี  - -  - - 4/5  4/4 40/50 

17. นายอนิญช หวั่งหลี  - -  - -  - - 42/50 
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คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกลเคียงกันรวมท้ังนําเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน

เปนองคประกอบในการพิจารณาดวย โดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดยอย ดังน้ี 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ

แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้

1.1 เบ้ียประชุม  จายใหกรรมการและกรรมการชุดยอยที่เขาประชุม โดยมีอัตราการจายตอครั้งท่ีเขารวม

ประชุมเทาเดิม ดังนี ้

คณะกรรมการ ประธาน 

(บาท/ครั้ง) 

กรรมการ 

(บาท/ครั้ง) 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 20,000 

คณะกรรการตรวจสอบ 30,000 20,000 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล 20,000 10,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 10,000 

คณะกรรมการลงทุน 20,000 10,000 

1.2 บําเหน็จ จายใหกรรมการบริษัทท้ังคณะเปนเงิน 2,625,000 บาท โดยประธานกรรมการและ

ประธานเจาหนาที่บริหารไดรับในอัตรา 2 เทาของจํานวนท่ีจายใหกรรมการ 

2. คาตอบแทนอื่น

บริษัทไมไดจายคาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใดใหกรรมการ
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สรุปคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2564 

ลําดับ รายชื่อ กรรมการ 

บริษทั 

กรรมการบริษัทที ่

ไมเปนผูบริหาร 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการกําหนด

คาตอบแทน- 

สรรหาและ 

ธรรมาภิบาล 

กรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

กรรมการลงทุน บําเหน็จรรมการ รวม 

1. นายสุจินต หว่ังหลี 180,000 30,000 - - - - 350,000 560,000 

2. นายปติพงศ พิศาลบุตร 120,000 - - - 50,000 80,000 350,000 600,000 

3. ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศรี 120,000 20,000 300,000 - - - 175,000 615,000 

4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 120,000 20,000 200,000 40,000 - - 175,000 555,000 

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ 120,000 20,000 - 20,000 100,000 40,000 175,000 475,000 

6. นางวนิดา ชาญศิขริน 120,000 20,000 200,000 - - - 175,000 515,000 

7. นายพรพงษ พรประภา 60,000 - - 10,000 - - 175,000 245,000 

8. นายชาน ซูลี 120,000 20,000 - - - - 175,000 315,000 

9. นายทํานุ หว่ังหลี 120,000 20,000 - - - - 175,000 315,000 

10. นายวุฒิชัย หว่ังหลี 120,000 20,000 - - - - 175,000 315,000 

11. นางสาวจิตตินันท หวั่งหลี 120,000 20,000 - - - - 175,000 315,000 

12. ดร. ศรัณฐ หว่ังหลี 120,000 - - - - - 175,000 295,000 

13. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ 120,000 - - - - - 175,000 295,000 

14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน - - - - 50,000 - - 50,000 

15. นางนลินา โพธารามิก - - - - 50,000 - - 50,000 

16. นายอนรรฆ หว่ังหลี - - - - 50,000 40,000 - 90,000

รวม 1,560,000 190,000 700,000 70,000 300,000 160,000 2,625,000 5,605,000 
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หมายเหตุ 

ลําดับที่ 1 ประธานกรรมการบริษัท คาตอบแทนรวมยังไมไดรวมคาตอบแทนตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง

ไดรับในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมเปนคาตอบแทนท้ังปจํานวน 9,069,060 

บาท 

ลําดับที่ 2 ประธานเจาหนาที่บริหารและประธานคณะกรรมการลงทุน  

ลําดับที่ 3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลําดับที่ 4 ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล  

ลําดับที่ 5 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คาตอบแทนรวมยังไมไดรวมคาตอบแทนตําแหนงที่ปรึกษาประธาน

กรรมการ ซึ่งไดรับในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมเปนคาตอบแทนทั้งป

จํานวน 5,587,000 บาท 

ลําดับที่ 7 พนจากตําแหนงกรรมการเมื่อ 22 ธันวาคม 2564 เนื่องจากถึงแกกรรม 

8.1.3 การกํากับดแูลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทกําหนดแนวทางการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยแตงตั้งบุคคลเขาไปเปนกรรมการในบริษัทรวม 

และบริษัทรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ  

รายละเอียดเรื่องการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทรวม รายงานไวในหัวขอ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับคณะกรรมการ  

8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการกํากับดแูลกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจที่ไดกําหนดไว โดยในป 

2564 บริษัทไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยูในระดับ 5 ดาว หรือระดับดีเลิศ และไดรับคะแนนการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุนเต็ม 100 คะแนน  

บริษัทไดติดตามการปฏิบัตติามหลกัการกํากับดูแลกิจการอีก 4 ประเด็น ดังนี ้

(1) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทไดกําหนดใหบุคลากรของบริษัทพึงหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่เปนการแขงขันกับบริษัท หรือทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกับตนเอง ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได ทั้งน้ี บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูอํานวยการ

ฝายจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียและทบทวนขอมูลดังกลาวเปนประจําทุกป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการทํารายการ

ระหวางกัน  

รายละเอียดเรื่องการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ไดรายงานไวใน ขอ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

ในป 2564 ที่ผานมา ไมมีกรรมการหรือผูบรหิารของบริษัท ที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีมีลักษณะธุรกิจ

เชนเดียวกับบริษัท และไมมีการทํารายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
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(2) การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายเพื่อปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานในหนวยงานที่เก่ียวของกับขอมูล รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยผูละเมิด

นโยบายดังกลาวจะไดรับโทษทางวินัย  

รายละเอียดเรื่องการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ไดรายงานไวใน ขอ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือ

หุนและผูมีสวนไดเสีย 

ในปท่ีผานมา กรรมการท่ีซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทไดจัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย (แบบ 59) ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และไมมีรายการซื้อขายหลักทรัพยในชวงท่ีกําหนดใหงดการซื้อขาย 

การถอืหลักทรัพย NKI ของคณะกรรมการและผูบริหาร 

ชื่อ 

จํานวนหุนสามัญ (หุน) 

ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 2564 ณ วันท่ี 30 ธ.ค. 2563 เพิ่ม (ลด) 

ระหวางรอบปบญัชี 

ของตนเอง คูสมรส/บุตร 

ที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง คูสมรส/บุตร

ที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง คูสมรส/บุตร

ที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ 

1 นายสุจินต หวั่งหลี 3,522,485 1,225,000 3,522,485 1,225,000 - - 

2 นายปติพงศ พิศาลบุตร 165,042 - 160,042 - 5,000 - 

3 ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศรี - - - - - - 

4 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 41,793 - 41,793 - - - 

5 นายนิพล ตั้งจีรวงษ 57,875 35,502 57,875 39,602 - (4,100)

6 นางวนิดา ชาญศิขริน 3,702 - 3,702 - - - 

7 นายพรพงษ พรประภา - - - - - - 

8 นายชาน ซูลี 345,466 - 345,466 - - - 

9 นายทํานุ หวั่งหลี 429,688 16,896 429,688 16,896 - - 

10 นายวุฒชิัย หวั่งหลี 610,168 14,115 610,168 14,115 - - 

11 นางสาวจิตตินันท หวั่งหลี 238,685 - 238,685 - - - 

12 ดร. ศรัณฐ หวั่งหลี 193,845 - 188,845 - 5,000 - 

13 นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ - - - - - - 

14 นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน - - - - - - 

15 นางนลินา โพธารามิก - - - - - - 

16 นายอนรรฆ หวั่งหลี 70,990 - 65,990 - 5,000 - 

17 นายอนิญช หวั่งหลี 105,043 - 100,043 - 5,000 -
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(3) การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตนิโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ที่ไดทบทวนใหสอดคลอง

กับแนวปฏิบัติของแนวรวมตอตานคอรรัปชนัของภาคเอกชนไทยและกฎหมายที่เก่ียวของอ่ืน ๆ โดยนโยบายดังกลาวไดกําหนด

หลักการวา หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ยอมรับหรือ

เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม พรอมท้ังกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

สูงดานการทุจริตคอรรัปชัน 

กรรมการผูอํานวยการ ไดแตงตั้งคณะทํางานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันขึ้น เพื่อดําเนินกิจกรรมและ

ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และรายงานตอกรรมการ

ผูอํานวยการ  

ทุกหนวยงานในบริษัทตองประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการบริหาร

และบรรเทาความเสี่ยง สํานักบริหารความเสี่ยงไดวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาว 

เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ัน บริษัทกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในรับผิดชอบเรื่องการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตอง  

บริษัทไดช้ีแจงสาระสําคัญของนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันท่ีมีการปรับปรุงใหมในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรับทราบและมีมตพิิจารณาอนุมัติ และไดช้ีแจงเรื่องแนวปฏิบัติในการ

รับของขวัญในที่ประชุมผูบริหารของบริษัท บริษัทไดสื่อสารนโยบายดังกลาวใหพนักงานรับทราบอยางทั่วถึงผานชองทางการ

สื่อสารตาง ๆ เชน ระบบอินทราเน็ตและชองทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ของบริษัท รวมทั้งจัดหลักสูตรการเรียนรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสใหพนักงานเขารวมอบรมและทดสอบความเขาใจ เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 บริษัทยังไดสื่อสารไปยัง

บุคคลภายนอก เชน ลูกคา คูคา บริษัทรวม และผูมีสวนไดสวนเสีย ผานเว็บไซตของบริษัท รายงานประจําป จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส และระบุเปนเงื่อนไขในสัญญาทางการคา เปนตน  

ในสวนของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน คณะกรรมการมอบหมายให

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบกํากับดูแลเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการทุจริตคอร

รัปชันอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญและ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

สํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตอง

ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือใหมั่นใจวา

มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมกันนี้ บริษัททบทวนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ขอบังคบั ขอกําหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัท 

ในป 2564 บริษัทไดรับการตออายุการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมตอตานคอรรัปชัน ของภาคเอกชนไทย โดย

บริษัทไดรับการรับรองครั้งแรกเมื่อป 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อป 2561  
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รายละเอียดเพิ่มเติมไดรายงานไวใน ขอ 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย และบริษัท

ไ ด เ ผ ย แ พ ร น โ ย บ า ย แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ต อ ต า น ก า ร ค อ ร รั ป ชั น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ  ท า ง เ ว็ ป ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท 

https://www.navakij.co.th/th/sustainability/significant-policies-of-nki  

(4) การแจงเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสและการรองเรียน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถเสนอแนะ

รองเรียน หรือแจงเบาะแสดานพฤติกรรมที่อาจสอถึงการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในองคกร โดยสามารถเลือกชองทางการ

แจงเบาะแสถึงบุคคลตามรายละเอียดดานลาง หรือสงไปรษณียโดยตรงไปยังคณะกรรมการบริษัท ที่ 100/47-55, 90/3-6 

ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกร

โทรศัพท 0 2664 7712 อีเมล phatarawipha_w@navakij.co.th 

 ผูอํานวยการสํานักกํากับการปฏิบัติงาน

โทรศัพท 0 2664 7719 อีเมล charuwan_c@navakij.co.th 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร

โทรศัพท 0 2664 7738 อีเมล pitiphong@navakij.co.th 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท 0 2664 7778 อีเมล phisit_p@navakij.co.th 

รายละเอียดดังกลาวไดเผยแพรอยูในเว็บไซตของบริษัท เพ่ือใหผูรองเรียนสามารถเลือกใชชองทางตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ี บริษัทยังไดกําหนดมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสและผูรองเรียน โดยขอมูลการรองเรียนจะไดรับการเก็บรักษาไวเปน

ความลับ ซึ่งบริษัทจะไมกระทําการอันใดท่ีไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 

กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและกลไกคุมครองผูแจงเบาะแส 

1. รายละเอียดของเบาะแสและการรองเรียนตองมีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะนําสืบหาขอเท็จจริงตอไปได

2. ขอมูลและกระบวนการสืบหาขอเท็จจริงจะถือเปนความลับ และจะเปดเผยโดยระมัดระวังเฉพาะท่ีจําเปน

เทานั้น โดยขอมูลการแจงเบาะแสและการรองเรียนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอกและพนักงานทั่วไป จะรับรูเฉพาะผูท่ีเก่ียวของกับ

การสืบหาขอเท็จจริงเทาน้ัน สวนขอมูลการแจงเบาะแสและการรองเรียนผูบริหารระดับสูงจะเก็บรักษาโดยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
3. กรรมการผูอํานวยการจะแตงตั้งผูบริหารที่เปนอิสระจากกิจกรรมที่ไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนอยาง

นอย 3 คน ใหเปนคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 

4. คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงจะพิจารณาแนวทางการจัดการและการเยียวยาความเสียหายกรณี

ตรวจสอบแลวพบวาเบาะแสท่ีไดรับมีมูลความจริง และนําเสนอตอกรรมการผูอํานวยการ 
5. การตรวจสอบหาขอเท็จจริงจะดําเนินการอยางเปนธรรมตอผูถูกรองเรียน

6. ระยะเวลาในการดําเนินการข้ึนอยูกับความซับซอนของเรื่องและความเพียงพอของเอกสารหลักฐาน

7. คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงจะรายงานผลการสอบสวนเรื่องที่ไดรับเบาะแส ผลการจัดการ และการ

เยียวยาความเสียหาย ตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ในป 2564 บริษัทไมไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจรติคอรรัปชนั 
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8.2 รายงานผลการปฏิบตัิหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยในรอบปที่ผานมา 

8.2.1 จํานวนคร้ังการประชุมและการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

แสดงรายละเอียดใน “ขอ 8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” 

8.2.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แสดงรายละเอียดใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการชุดยอยอื่น ๆ 

8.3.1 รายงานผลการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

แสดงรายละเอียดใน “รายงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล” 

8.3.2 รายงานผลการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แสดงรายละเอียดใน “รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” 

8.3.3 รายงานผลการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการลงทุน 

แสดงรายละเอียดใน “รายงานของคณะกรรมการลงทุน” 
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9 การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

9.1.1  ความเห็นคณะกรรมการบริษัทตอระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบรวม

ประชุมดวย ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 องคประกอบคือ 

การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ

ระบบการติดตาม และตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งผาน

การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร พรอมท้ังรวมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบกับรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยสํานักตรวจสอบภายในของบริษัท  

คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ เหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมี

บุคคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ สํานัก

ตรวจสอบภายในไมมีผูท่ีมีความรูดานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ตองใชบริการจากผูเช่ียวชาญภายนอกเขามาดําเนินการ

ตรวจสอบใหแทนเปนครั้งคราว โดยในป 2564 บริษัทไดใชบริการจากผูเช่ียวชาญภายนอก เขามาดําเนินการตรวจสอบการ

กํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร   

บริษัทมีการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีกําหนดและเห็นวามีความเหมาะสมกับ

บริษัท มีการจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงท้ังหมดของบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามผลการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส 

บริษัทถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนสําคัญ โดยบริษัทไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต เพ่ือความโปรงใสและมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ ดําเนินการในดาน

ประกันภัยโดยใหความคุมครองท่ีมีคุณคาและคุณภาพ เพ่ือประโยชนตอผูเอาประกันภัย พนักงาน ผูถือหุน และสังคมท่ัวไป  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2558 ครั้งท่ี 1/2558 เห็นชอบการแตงตั้งนายพิสิษฐ 

โพธิเสถียร ใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 เน่ืองจากมีวุฒิการศึกษา การ

อบรม และประสบการณท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว โดยสายการบังคับบัญชาหนวยงานตรวจสอบ

ภายในข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังน้ีการพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูดํารง

ตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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9.2 รายการระหวางกัน 

ลักษณะของรายการระหวางกัน 

การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน เปนการถือหุน การมีกรรมการรวมกัน หรือรายการ

ธุรกิจตามเง่ือนไขทางการคาซึ่งเปนไปตามธุรกิจปกติและเปนไปตามราคาตลาด โดยบริษัทไดเปดเผยรายการสรุปอยูใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 ใน “สวนท่ี 3 งบการเงิน” 

ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการในการทํารายการระหวางกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท โดยมอบอํานาจ

ใหฝายบริหารและ/หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากฝายบริหาร เปนผูมีอํานาจในการตกลงเขาทํารายการระหวางกันท่ีเปน

รายการธุรกรรมปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป เชน รายการดานการประกันภัยหรือดานการ

ลงทุน โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายทุกคนตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียเปน

ประจําทุกป เพ่ือเปนขอมูลใชสําหรับตรวจสอบการทํารายการระหวางกัน สําหรับรายการอ่ืนท่ีตองขออนุมัติตามหลักเกณฑ

และข้ันตอนของกฎหมาย ฝายบริหารจะนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตามลําดับ และดูแลใหมีการเปดเผยรายการใหครบถวน โดยกรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนไดเสีย 

จะไมมีสวนรวมในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการแตอยางใด 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

หากมีรายการระหวางกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทยึดหลักความถูกตอง ความโปรงใส 

และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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�
����� 31 ����
� 2564 31 ����
� 2563 31 ����
� 2564 31 ����
� 2563
��������	
�������� !
�"
!��#�	���
������ 6 301,851,326       263,536,309      301,851,326        263,536,309      
�	#(�)! "��*���+
�!�	 7 511,712,858       495,415,614      511,712,858        495,415,614      
!
�-�+.
""
!������+
�!�	 7,716,990           6,310,348          7,716,990            6,310,348          
����!�/�0.
""
!)! "��*����1 8 722,571,121       530,518,011      722,571,121        530,518,011      
�2"��#(.
"��33
)! "��*����1 9 504,266,249       598,821,741      504,266,249        598,821,741      
����!�/�0�����
 ���������4����"�!�/�0 10.1 3,406,995,306    3,242,393,635   3,406,995,306     3,242,393,635   
   ����4�+"2+�5�� �1"�	#(��+
�!�	 11 386,007              644,535             386,007               644,535             
���������4�	!�6��!�� 12.1 23,869,382         24,810,808        33,337,976          33,337,976        
�#7��� 1
�
!�� 1�)"!80 13 204,852,781       212,575,466      204,852,781        212,575,466      
����!�/�0�����"
!49+ 14.1 38,484,111         57,274,903        38,484,111          57,274,903        
����!�/�0-�#����� 15 18,665,853         19,009,224        18,665,853          19,009,224        
����!�/�0*
6#����-�+!1"
!���	�39# 16.1 215,646,375       234,453,056      202,707,738        221,702,704      
����!�/�0157�
 ��
���-��+
�!�	.
"�2�"!8# 17 102,169,497       104,296,360      102,169,497        104,296,360      
 �����
�-�+�:
�!�	;�!�"
!)! "��*��<+
��
)= 103,104,181       148,316,496      103,104,181        148,316,496      
 157�> 116,618,748       139,557,665      116,618,748        139,557,665      
�
���������	 6,278,910,785    6,077,934,171   6,275,440,742     6,073,710,987   

�
�����)! "1	�	"
!�����)?�������@7�<1��	"
!�����#(

����� �
������������ ������ (�����) 
�����������������
� 
��� ! 31 $��
�%� 2564

�#7��������������
���#����-�+��#�
�	"
!����

�	"
!�����A/
 "�."
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(�����: 	
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�
����� 31 ����
� 2564 31 ����
� 2563 31 ����
� 2564 31 ����
� 2563
�� -����.��+
�/,���0�/,�
�� -���
��#(���.
"��33
)! "��*�� 18 2,838,286,174    2,639,423,125   2,838,286,174     2,639,423,125   
�.+
��#(	!�6��)! "��*����1 19 839,315,814       967,658,760      839,315,814        967,658,760      
*
6#����-�+�+
�.�
� 7,479,782           25,976,848        7,479,782            25,976,848        
��#(����
��33
�9�
 14.2 41,597,346         54,273,631        41,597,346          54,273,631        
*
! B2"/��B�)! ;�9�0/��"�
� 20 67,415,580         63,575,523        67,415,580          63,575,523        
��#(���157�
 ��
.+
��� ��
	:
���C.�+
�.�
� 94,734,854         103,786,940      94,734,854          103,786,940      
 ��
49+.�
��+
�.�
� 84,587,930         63,270,571        84,587,930          63,270,571        
 157�> 57,208,475         65,412,256        57,208,475          65,412,256        
�
��� -��� 4,030,625,955    3,983,377,654   4,030,625,955     3,983,377,654   
�+
�/,���0�/,�
����!51���+� 21

 ���.�� �	#�� 11".:
���
��� 9:
! ��+�
      ��+��
�3 35,000,000 ��+� 2���
��+��  10 	
� 350,000,000       350,000,000      350,000,000        350,000,000      
�����"��2���
��+��
�3 647,275,073       647,275,073      647,275,073        647,275,073      
":
-!� �
 .���!!��+�
 �:
!1��
"D�
� 22 35,000,000         35,000,000        35,000,000          35,000,000        
 �:
!1���7�-) 20,000,000         20,000,000        20,000,000          20,000,000        

   ���-�.���!! 1,112,150,293    1,053,031,005   1,056,303,731     998,292,067      
1��0)! "1	157�<1�����<1��.+
<1� 83,859,464         (10,749,561)      136,235,983        39,766,193        
�
��+
�/,���0�/,� 2,248,284,830    2,094,556,517   2,244,814,787     2,090,333,333   
�
��� -����.��+
�/,���0�/,� 6,278,910,785    6,077,934,171   6,275,440,742     6,073,710,987   

- - - - 
�
�����)! "1	�	"
!�����)?�������@7�<1��	"
!�����#(

"!!"
!

�#7��������������
���#����-�+��#�
�	"
!����

�	"
!�����A/
 "�."
!
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������ �	
����
����� ���
�� (�����) 

��
����������

���������

	
����������	��������
�������
� ��������������������

�������� 2564 2563 2564 2563

������

��
#�$���%�&%��%� 3,372,953,128   3,326,060,853   3,372,953,128   3,326,060,853   

�%�: ��
#�$���%�&%������������/�$���%�&%���/ (820,397,591)    (768,642,517)    (820,397,591)    (768,642,517)    

��
#�$���%�&%��%��	�� 2,552,555,537   2,557,418,336   2,552,555,537   2,557,418,336   

�%�: 2��/���
#�$���%�&%�	
��%����34/�$5���������������$6��/� (29,620,778)      (120,205,390)    (29,620,778)      (120,205,390)    

��
#�$���%�&%�	
�34/�$5��������	��������$���%�&%���/ 2,522,934,759   2,437,212,946   2,522,934,759   2,437,212,946   

������7���������7���2����8� 233,781,910      193,847,519      233,781,910      193,847,519      

��������������	�� 24 68,504,793        61,945,218        68,504,793        61,945,218        

�2������������	�� 7,535,365          7,441,488          7,535,365          7,441,488          

�2��� (9��	��) ������$�%��:�7���������� 11,392,970        (57,748,450)      11,392,970        (57,748,450)      

9��	����������/�7��9/�������	��;����<%	���� -                        -                        -                        (9,918,103)        

��������2��� (9��	��) ���������	��;����<%	���� 12.3 1,384,530          (972,729)           -                        -                        

������/4�� 3,657,259          6,153,404          3,657,259          6,153,404          

�	������� 2,849,191,586   2,647,879,396   2,847,807,056   2,638,934,022   

����������

7�������	��	����7��;>�����;�����%���������	��	� 2,043,087,099   1,694,593,086   2,043,087,099   1,694,593,086   

�%�: 7�������	��	��%�74�������$���%�&%���/ (441,083,378)    (253,632,343)    (441,083,378)    (253,632,343)    

7���������7���2����8� 525,791,789      530,733,683      525,791,789      530,733,683      

7��;>�����;�����%�$���%�&%�/4�� 229,164,451      242,247,337      229,164,451      242,247,337      

7��;>�����;�����2�������� 25 353,294,270      338,187,246      353,294,270      338,187,246      

���	��	��������� 2,308,051          3,037,773          2,308,051          3,037,773          

?�9��	�������7����	
�7�����������9@#� 26 4,058,436          6,112,685          4,058,436          6,112,685          

�	����������� 27 2,716,620,718   2,561,279,467   2,716,620,718   2,561,279,467   


����
� ��������������!"������ 132,570,868      86,599,929        131,186,338      77,654,555        

7��;>�����&�<
������� 16.2 (23,225,688)      (15,274,879)      (22,948,782)      (13,485,804)      


����#�������$ 109,345,180      71,325,050        108,237,556      64,168,751        


����%� ���� 30

�2�����/����9%#��4#�A�� 3.12                  2.04                  3.09                  1.83                  

��������$���/�����������$5������@��9/�����������
#
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�������� 2564 2563 2564 2563


����#�������$ 109,345,180      71,325,050        108,237,556      64,168,751        


����������"�/�"#�/� 0'�

������	
���3:��%�	@�;����9/��2���9��	��;�&����%�

 ?�����9/�/%�������$�
����������$��7�����������

 	
��$5������������$���	C (9��	��) 12.3 (2,325,956)        (1,233,302)        - - 

 �2��� (9��	��) �������%��:�7��������	���?4�/9��

 	
��%��:�7��?����2���9��	����8���8�/4�� 10.5 120,587,237      (100,324,459)    120,587,237      (100,324,459)    

   ��� (�%�): ?����	�9/�&�<
������� (23,652,256)      20,311,553        (24,117,447)      20,064,893        

������	
���3:��%�	@�;����9/��2���9��	��;�&����%� 

- �	�����&�<
������� (9��	��) 94,609,025        (81,246,208)      96,469,790        (80,259,566)      

������	
������3:��%�	@�;����9/��2���9��	��;�&����%�

 �2��� (9��	��) ������$����D��������%�

 7D��C���E$���%�&%� 20 2,842,635          (855,983)           2,842,635          (855,983)           

   ��� (�%�): ?����	�9/�&�<
������� (568,527)           171,197 (568,527)           171,197 

������	
������3:��%�	@�;����9/��2���9��	��;�&����%� 

- �	�����&�<
������� (9��	��) 2,274,108          (684,786)           2,274,108          (684,786)           

�2���9��	����8���8�/4��2���%�$6 (9��	��) 96,883,133        (81,930,994)      98,743,898        (80,944,352)      


����������"�/�"#�/��	�#�������$ (������) 206,228,313      (10,605,944)      206,981,454      (16,775,601)      

��������$���/�����������$5������@��9/�����������
#
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2564 2563 2564 2563

��
#�$���%�&%��%��������%�$���%�&%�F����� 3,295,439,396   3,250,724,673   3,295,439,396   3,250,724,673   

����������
����%����$���%�&%���/ (344,307,258)    (24,068,137)      (344,307,258)    (24,068,137)      

�������/���
#� 21,077,679        26,822,775        21,077,679        26,822,775        

����$G�?��%� 52,875,176        33,025,048        52,875,176        33,025,048        

������/4�� 4,895,849          5,897,234          4,895,849          5,897,234          

7�������	��	����7��;>�����;�����%���������	��	�

   �������%�$���%�&%�F����� (1,830,862,317) (1,853,185,974) (1,830,862,317) (1,853,185,974) 

7���������7���2����8��������%�$���%�&%�F����� (521,843,443)    (503,733,637)    (521,843,443)    (503,733,637)    

7��;>�����;�����%�$���%�&%�/4�� (222,642,025)    (244,402,761)    (222,642,025)    (244,402,761)    

7��;>�����;�����2�������� (279,670,991)    (282,853,518)    (279,670,991)    (282,853,518)    

7��;>�����&�<
������� (47,136,857)      (9,997,072)        (47,136,857)      (9,997,072)        

������%� - ��	�%��E	��������� 2,316,695,249   2,404,080,894   2,316,695,249   2,404,080,894   

��������� - ��	�%��E	��������� (2,329,344,769) (2,638,199,628) (2,329,344,769) (2,638,199,628) 

"���#�#��*��������

��
������"������ 115,175,689      164,109,897      115,175,689      164,109,897      


�1#"���#��������
 (�������) 
��
���2����

H4#/	
���� /�7�� ���/�$��DE (6,603,517)        (4,576,125)        (6,603,517)        (4,576,125)        

H4#/��	�%��E����
�%��� (3,959,622)        (2,347,619)        (3,959,622)        (2,347,619)        

9��	
���� /�7�����/�$��DE 658,134            232,699            658,134 232,699            

�2��������	�%��E����
�%��� - 31,214,500 - 31,214,500 

"���#�#��*��������
 (�������) 
��
���2���� (9,905,005)        24,523,455        (9,905,005)        24,523,455        


�1#"���#��������
 (�������) 
��
��������"���

>2�����
#�����%II��>�� (14,394,781)      (19,657,040)      (14,394,781)      (19,657,040)      

����$G�?����� (52,500,000)      (44,999,449)      (52,500,000)      (44,999,449)      

"���#�#��*��������
��
��������"��� (66,894,781)      (64,656,489)      (66,894,781)      (64,656,489)      

"���#�12���
��"�!��"���"���#�"3�'��4&�#��*� 38,375,903        123,976,863      38,375,903        123,976,863      

���������������	
���	������� D �%����$6 263,536,309      139,646,681      263,536,309      139,646,681      

�%�: 7���?4�/?�9��	�������7����	
�7�����������9@#������9@#� (60,886)             (87,235)             (60,886)             (87,235)             

"���#�12���
��"�!��"���"���#� 5 	��#�&��$ 301,851,326      263,536,309      301,851,326      263,536,309      

- - - - 

��������$���/�����������$5������@��9/�����������
#


�1#"���#��������
 (�������) 
��
������"������

������ �	
����
����� ���
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 �
��
����� ���
 ���

�����!"���#��$�""� �������� �	�
������$���%� ���������&� "��'��(�"	"!��)"�
��(*�
�(��#� � ���
��#��
��+ ��
�"��
��,��
� ��
�"�����-� ���-�������� ������
��
���(��. �������/�' ����)"���#
)"� ���

�����	���� � ����� 1 ������ 2563 350,000,000     647,275,073     35,000,000          20,000,000       1,027,390,190     (5,349,436)          75,846,083          70,496,647          2,150,161,910     
��
-���
���	�; - - - - 71,325,050          - - - 71,325,050          
��
-�)
�����	=����=�"!����
���	�; ()
����) - - - - (684,786)              (986,642)             (80,259,566)         (81,246,208)         (81,930,994)         
�����>����
� (��
����� 31) - - - - (44,999,449)         - - - (44,999,449)         
�����	���� � ����� 31 #������ 2563 350,000,000     647,275,073     35,000,000          20,000,000       1,053,031,005     (6,336,078)          (4,413,483)           (10,749,561)         2,094,556,517     

�����	���� � ����� 1 ������ 2564 350,000,000     647,275,073     35,000,000          20,000,000       1,053,031,005     (6,336,078)          (4,413,483)           (10,749,561)         2,094,556,517     
��
-���
���	�; - - - - 109,345,180        - - - 109,345,180        
��
-�)
�����	=����=�"!����
���	�; - - - - 2,274,108            (1,860,765)          96,469,790          94,609,025          96,883,133          
�����>����
� (��
����� 31) - - - - (52,500,000)         - - - (52,500,000)         
�����	���� � ����� 31 #������ 2564 350,000,000     647,275,073     35,000,000          20,000,000       1,112,150,293     (8,196,843)          92,056,307          83,859,464          2,248,284,830     

- - - - - - - 
��
�������(�"	�	�
�������%�������?��)"��	�
������$@

��������#�

��%&�� ���%�
�'���(�� �)���� (���+�)

�	�
������$���������������
���A$����-�#��$�

��
-��(��

"��'��(�"	"!��)"�����)"���#
)"�

�)�����
-�%.��/������ 31 #������ 2564
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�������	�����
���������
�� - ��������
(���
���
) � ��
��
��!"

� ������ ���#�� �������� $%&��
����&�� �'�
(&�)�
��(&�� $%&��
� ���
$!* ��
���
$�+�$
� ��
���!��,� �!�,$��!"��� �&!���!-�� ��$

�����	���� � ����� 1 !����! 2563 350,000,000        647,275,073        35,000,000          20,000,000          979,807,551        120,025,759                2,152,108,383     
��
,���
��!	�9 - - - - 64,168,751          -  64,168,751 
��
,��
"� ��	:"���:������
��!	�9 (�
"� �) - - - - (684,786)              (80,259,566)                (80,944,352) 
�����;�<&��
� (�$
����  31) - - - - (44,999,449)         -  (44,999,449) 

�����	���� � ����� 31 &�����! 2563 350,000,000        647,275,073        35,000,000          20,000,000          998,292,067        39,766,193                  2,090,333,333     

�����	���� � ����� 1 !����! 2564 350,000,000        647,275,073        35,000,000          20,000,000          998,292,067        39,766,193                  2,090,333,333     
��
,���
��!	�9 - - - - 108,237,556        -  108,237,556 
��
,��
"� ��	:"���:������
��!	�9 - - - - 2,274,108            96,469,790                  98,743,898 
�����;�<&��
� (�$
����  31) - - - - (52,500,000)         -  (52,500,000) 

�����	���� � ����� 31 &�����! 2564 350,000,000        647,275,073        35,000,000          20,000,000          1,056,303,731     136,235,983                2,244,814,787     
- - - - - -  - 
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����������������	��� ! 31 $��	�%� 2564 

1. +,��-.��!	/�

1.1 +,��-.������0 

������ 	
�������	��� ������ (����	) (���������) ��	����������	�� !���"�#!$%��&�'��%���	�(	����)
*�� ����������+�������(	����)*�� ,���&-.�����%��/0+����������	
�	�)��� $%��& 243�4� 
(	"5�!��!�
�� �& +�'5"���& ������&�	4+!������� �� !��	3��	��!�	(�65"�#!+�'5�& 100/47-55 $%��%4�&  90/3-6
?		3�����	0+ $4
!3&%� �4"��!��� ��.!��@���	/� 

1.2 
��12�3����+��4�%�����5��/	���4%4��� 2019 

3?�	���AB���$@�5�����4+!,�/"����0#+*
��3,/,�	� 2019 �& C��.��	*�D4���
!�
D�!4�#	+�5�!"5+�	0 +! 
,���&E%�����"5+-.����(	�%����/35
	*�5
5���!"�!��0+��!+D+� ���(�D���������%+"�
4+!�)��F��� 
$%�����/
��E�	E
	(	"%���!�	$%�"%���.	 3?�	���AB��!�%5�
+��	������ !/
��*�5$	5	+	$%� 
+��35!E%�����"5+3��@$
�%D+�4+!�������	�	-.���� GH��������4+!�������*�D"��"��/
��/0��	D�
4+!3?�	���AB��!�%5�
$%������	E%�������!����!�	��& �
����'%/5�4+!3�	���@�B ����A����	&#3�	
$%��	&#3�	�& +������4�#	+�5�!"5+�	0 +! ��#!	&#GH��������*�D(�D����A���$%��.%�@�	��(	����I	"5�!J (	
�������AE%����� �� !"D+!�&�������A���+�5�!"5+�	0 +!���3?�	���AB�&����%& �	$%! 

2. �
89:;�
����������
������

!�����!�		&#������4�#	"����"�F�	������!�	��!����!�	�& ����	�(	@�������66�"�
����&@��6�& @.).
2547 $%�������4�#	"��
�-&�����6�&��& �
����������	���(	����)*��$%��%����ALB�& ��& �
4D+!�� !
����	�,��3��	��!�	/A��������������$%�35!�3���������+�-.��������	��� (�/�.�) $%���	*
"���'$��!�����!�	�& ����	�(	����)/�.��0 +! �%����ALB 
�-&��� �!0 +	*4$%������
%�(	���
������$%��0 	!�����!�	$%����!�	��& �
���E%�������	�	!�	4+!����������	
�	�)��� (M����&  2) @.).
2562%!
�	�&  4�����	 2562

!�����!�		&#*�D������4�#	,��(�D��ALB��/��.	�����
D	$"5��*�D�N��E���	+�5�!+0 	(		,���������6�&

!�����!�	M�������*����	!�����!�	M����& �������(�D��	��!���"���O���� !�����!�	M���
����+�!�P�$%�����!�����!�	M�������*��	&#
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2.1 ��
������� !1�������.�������	�$ �3	�/�,�� � 

�������������!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&�,��$3�!�!�	%!�.	(	�������5
�"��
�-&35
	
*�D�3&� 

2.2 ��
�������<2�
��
��

�������������!�����!�	�M@�������� ,��$3�!�!�	%!�.	(	�������5
�"��
�-&��/��.	 

3. ����=��
�����������
������;��3

3.1 ����=��
�����������
������� !���!�� >.���%��;�,;����?������ 

(	���
5�!Q ������� *�D	����"�F�	������!�	��!����!�	$%����"&/
����"�F�	������!�	��!
����!�	M�������.!���	
	�%��M��� �� !�&E%��!/��(�D3������!�����!�	�& �&�+������
%���6�&�& ��� �(	
��0+�%�!
�	�&  1 ����/� 2564 ��?0+R���"� ��"�F�	������!�	��!����!�	��!�%5�
*�D����������.!
��0+���(�D�&4�#	�@0 +(�D�&�	0#+����5���&�������"�F�	������!�	��!����!�	���
5�!����) ,��35
	(�65
��	���+-����(�D�����	��& �
���
�-&R���"���!�����6�&$%����(�D$	
R���"���!�����6�&���E'D(�D
��"�F�	 

���	����"�F�	������!�	��!����!�	��!�%5�
��?0+R���"�	&#*�5�&E%�����+�5�!��	3���3��/�6"5+!�
����!�	4+!������� 

3.2 ����=��
�����������
������� !�� >.���%��;�,���������
������� !� ������	.���@� � !���!�;���5�

�.��	��� ! 1 �
��%� 2565 

3��
����&@��6�&*�D����)(�D��"�F�	������!�	��!����!�	M�������.!�%��M��� �� !���&E%��!/��
(�D3������!�����!�	�& �&�+������
%���6�&�& ��� �(	��0+�%�!
�	�&  1 ����/� 2565��"�F�	������!�	
��!����!�	��!�%5�
*�D����������.!��0+���(�D�&4�#	�@0 +(�D�&�	0#+����5���&�������"�F�	������!�	��!
����!�	���
5�!����) ,��35
	(�65��	���+-����(�D�����	��& �
���
�-&R���"���!�����6�&$%�
��"�F�	������!�	��!����!�	��!M����&���(�D4D+E5+	�	(	��!R���"���0+4D+���
D	�� 
/��
���E'D(�D
��"�F�	 

GH��������4+!������� ��0 +
5��������.!��"�F�		&#��*�5�&E%�����+�5�!��	3���3��/�6"5+!�����!�	
4+!�������  
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4. �4����
����@� � !���%�@

4.1 
������������@@���
����� 

���������������4+!3�66�����	���$%�3�66�����	���"5+,�����@����A�%���A�4+!3�66�
����	��� ,��3�66�����	���/0+3�66��� !E'D�������	������/
���3& �!�D�	����������	����& �&
	��3��/�6���/'53�66�+&�GH���	� ! (E'D�+�����	���) ,��"�%!����(�D/5�3�	*����$�	(�D$�5E'D�+�
����	��������".���AB(	+	�/"+�	*�5$	5	+	�& ���.*
D(��".���AB�& �+�����	���) ����E%�����(	��!
%�"5+E'D�+�����	��� (	���@����A�
5��&������/
���3& �!�D�	����������	����& �&	��3��/�6��0+*�5	�#	��
@����A�������	
	E%��,��	B�& ��"D+!�5����A&�& �&3?�	���AB�& �������	�������4�#	�������E'�@�	�& 
��"D+!�5��"��3�66����*�5�&3?�	���AB�& �������	�������4�#	 �� !���*�5�4D��!0 +	*4��!�%5�
4D�!"D	 
�����������������3�66�����	�����!�%5�
��	3�66����%!�.	 �� !3�66����%!�.	/0+3�66��& �&
�'$����!�O������	3�66�����	���$%����(�DE'D�������	����&/
���3& �!��!����!�	 $"5*�5*�D���(�D
E'D�������	����&/
���3& �!�D�	����������	����& 3��/�6 /
���3& �!��!����!�	*�D$�5 /
���3& �!������
�%& �	$%!4+!+�"���+���&#� +�"��$%��%& �	 ��0+��/� 

������� ��������4+!3�66�,�������	/
��3��/�64+!/
���3& �!�D�	����������	�����	���3�66� 
A 
�	��� �"D	3�66� ���3�66�(�����������	3�66�����	���$%D
 ����!/!��	3�66�����	���
"%+�*�	�
5�3��-�$%�����E'�@�	��#!���?'����(�D3�#	3.���0+3�#	E%��!/�� ���3�66�(��/���������
��	3�66����%!�.	 A 
�	��� �"D	3�66� +����?'�����������	3�66�����	���(	�
%�"5+��*�D ���
@�
5�/
���3& �!�D�	����������	����@� �4�#	+�5�!�&	��3��/�6 

���������������3�66�����	����.�M�����	3�66�����	�������3�#	 ����?�! 3�66�����	����& �&
�����
%�/.D�/�+!���("D3�66�*�5���	 1 Q $%�*�5�&�������+!���"5++��.+�",	��"� $%��
�?�!3�66�
����	����& �&�����
%�4+!3�66����	�
5� 1 Q �& �������3����?�+��%��3�66� 3����?����@� ���0+%�
��&#�����	�����0+�%& �	$%!E%��,��	B(�J (	3�66�����	���"%+�+��.3�66�*�D 

4.2 
������-,���/�,

(�) ��&#�����	������ 

��&#�����	���������+��D
� ��&#�����	������,��"�!���E'D�+�����	��� $%���&#���������"5+��� 
����D
��'%/5�4+!���-���B�& ���%��$%����35!/0	��&#�����	���  

��&#�����	������,��"�!���E'D�+�����	���?0+��	���*�D"��
�	�& �& �&E%��!/��(�D(	���-���B
����	���"�����	
	�& ���.*
D(	���-���B 

��&#�����	���"5+���?0+��	���*�D"��
�	�& �& �&E%��!/��(�D(	���-���B����	��� ��0+��0 +�������
*�D���(�$�D!����+�����	���"5+���������E'D�+�����	���"5+ 
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(4) ���*�D/5��D�!$%�/5������	I� 

���*�D/5��D�!$%�/5������	I��������+�����	���"5+����'D��	���*�D(	!
��& *�D(�D������ 

(/) ���*�D�+���&#�$%��!�	C	E%���������%!�.	 

���������	
��� 

���*�D�+���&#�����'D"����ALB/!/D�!�D
�
�-&�+���&#��& $�D���! ,����	���'%/5�"����6�&4�#	"D	4+!
3�	���@�B��!����!�	��/'A���+�"���+���&#��& $�D���! ���
D	3�	���@�B��!����!�	�& ��������D+�/5�
�D�	�/���"(	����%�! �& ��	���'%/5�"����6�&3.�-�4+!3�	���@�B��!����!�	 (3.�-����/5��E0 +E%
4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	) ��/'A���+�"���+���&#��& $�D���! 

	����������
 

�!�	C	E%���?0+��	���*�D��0 +��������&3��-�(	�������!�	C	E% 

(!) ���*�(4���.	)����!�	%!�.	

���*� (4���.	) ����!�	%!�.	 ���+��D
� ���*� (4���.	) �& ����4�#	���!����������	5���!�	%!�.	 
$%�����D+�/5�4+!�!�	%!�.	 ��#!	&# ,��(�D$3�!3.�-����/5�(�D�5��"5�!J �& ����4�#	,��"�!���������
	�#	 J ���*� (4���.	) ����!�	%!�.	����'D��	���*�D��0+/5�(�D�5�� A 
�	�& �& ���������� 

(�) ���*� (4���.	) ����������'%/5��."�-��� 

���*� (4���.	) ����������'%/5��."�-��� ���+��D
� ���*� (4���.	) ������
���'%/5��."�-���
4+!�/�0 +!�0+��!����!�	 �����������'D(	35
	4+!���*���0+4���.	 A 
�	�& 
���'%/5��."�-��� 

4.3 
������-,%3�;�,�3�� 

(�) ��&#�����	����5���������+�����	���"5+ 

��&#�����	����5���������+�����	���"5+����'D��	/5�(�D�5����0 +*�D,+	/
���3& �!����������	���
(�D�������������	���"5+$%D
"�����	
	�& ���.*
D(	���-���B 

(4) /5�3�	*����$�	$%�/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	 

/5�3�	*����$�	$%�/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	���+��D
� /5�3�	*����$�	
$%�/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	�������������	���,��"�!$%����������
����	���"5+ $%�3��������#!/
���3&�����& *�D������!�	$%D
$%��& ��!*�5*�D������!�	 �� !$3�!"��
�'%/5�4+!/5�3�	*����$�	$%�/5�(�D�5��+0 	�& ��& �
4D+!$%�����������.!/5�3�	*��4+!!
�
C��.��	$%�!
��5+	�& ����4�#	(	���
5�!Q ����D
��'%/5����$%�������/0	+0 	(?D��&) $%�����D
�/5�
3�	*�����/0	�������+�����	���"5+�& ��& �
4D+! 
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/5�3�	*����$�	$%�/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	�������������	���,��"�!��
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4D+! 
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(!) /5�(�D�5��(	����������	���+0 	

/5�(�D�5��(	����������	���+0 	 /0+/5�(�D�5��+0 	�& �����������������	��� ��#!/5�(�D�5����!"�!$%�
��!+D+�$%�(�D�
�?�!�!�	3���"5�!J ,������'D��	/5�(�D�5��"����ALB/!/D�! 
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/5�(�D�5��(	�������	�	!�	 /0+/5�(�D�5��(	�������	�	!�	�& *�5��& �
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3'! �� !?�!����	��5��/0	���(	�����
%�*�5���	 3 ��0+		�����
�	�& *�D��$%�*�5�&4D+������(	�������(�D 
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4.6 ������2�:��
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����4�#	,��@����A����E%4���.	,������A�& +������4�#	��������I��!�	*�5*�D ��3����AB�����I��!�	 
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4.20 
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�'%/5��."�-��� ����?�! ��/��& /��
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�(	
"%��) A 
�	�& 
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��	��0+*�53����?����/��3	+�0#+4��(	"%���& �&3��@/%5+!*�D �������������A�'%/5��."�-���
,��(�D��/	�/��������	�'%/5��& �����3����$"5%�3?�	���AB $%�@�����(�D4D+�'%�& 3����?3�!��" 
*�D�& ��& �
4D+!���3�	���@�B��0+�	&#3�	�& ��
���'%/5��."�-���	�#	(�D����& 3.�  

%�������#	4+!�'%/5��."�-����& (�D
���'%/5�$%��N��E��'%/5��."�-���4+!3�	���@�B$%��	&#3�	(	!�����!�	
$�5!++���	3�������"�������4+!4D+�'%�& 	����(�D(	���
���'%/5��."�-��� ��!	&# 

����� 1  (�D4D+�'%��/��3	+�0#+4��4+!3�	���@�B��0+�	&#3�	+�5�!��&�
��	(	"%���& �&3��@/%5+! 

����� 2 (�D4D+�'%+0 	�& 3����?3�!��"*�D4+!3�	���@�B��0+�	&#3�	 *�5
5�����	4D+�'%��!"�!��0+
��!+D+� 

����� 3 (�D4D+�'%�& *�53����?3�!��"*�D��5	 4D+�'%��& �
������$3�!�	(	+	�/"�& ����������A4�#	 

�.�
�	3�#	�+������
%����!�	 ��������������	/
�������	(	���,+	���������
5�!%�������#	4+!
�'%/5��."�-���3������3�	���@�B$%��	&#3�	�& ?0++�'5A
�	3�#	�+������
%����!�	�& �&���
���'%/5��."�-���
$������4�#	����� 

5. 
��;�,��.�2����1.����8
�������@� � !���%�@

(	���������!�����!�	"����"�F�	������!�	��!����!�	 GH�������������	"D+!(�D�.%�@�	��$%����
����A���(	��0 +!�& �&/
��*�5$	5	+	�3�+ ���(�D�.%�@�	��$%��������A�����!�%5�
	&#35!E%
�����"5+���	
	�!�	�& $3�!(	!�����!�	$%�"5+4D+�'%�& $3�!(	������".���+�!�����!�	 E%�& 
����4�#	���!+��$"�"5�!*������	
	�& ����A���*
D ���(�D�.%�@�	��$%��������A����& 3��/�6�&��!	&#

5.1 %3��>5!��� ��������-@+���� ����
�����%,�����1.����%,�������

����
������3� 

(	�������A/5��E0 +�	&#3!3����3'64+!��&#�����	���/D�!���$%��!�	/D�!�������������	���"5+ GH��
�����������	"D+!(�D�.%�@�	��(	�������A���E%4���.	�& /��
5�������4�#	���%'��	&#$"5%���� ,��
/��	�!?�!��3����AB�����I��!�	(	+�&" +��.4+!�	&#�& /!/D�!$%�3��
��)��F����& ��	+�'5(	4A�	�#	 ��	"D	 
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5.2 %3��>5!�
���,��%3�+�����������1.��3	�.����� !����������D�����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��
��/�

+�������E����E��5!� 

���������"�#!/5��E0 +����D+�/5�4+!"��3���.	$%��	5
�%!�.	�& ����������	�!�	%!�.	�E0 +4���& 
��
�'%/5�E5�	���*�4���.	��I��3�I�+0 	 ��0 +GH��������(�D�.%�@�	��(	���@����A�
5��'%/5��."�-���4+!�!�	
%!�.	��!�%5�
*�D%�%!+�5�!�&3���3��/�6��0+��	�����
%�	�	��0+��0 +�&4D+�5!�&#4+!����D+�/5� ����& ��
3�.
5��!�	%!�.	��!�%5�
*�D%�%!+�5�!�&3���3��/�6��0+��	�����
%�	�	��0+*�5	�#	�����	"D+!(�D�.%�
@�	��4+!GH�������� 

5.3 %3��>5!�>.+������,���%����� !%��	3���
��+F��+��������2�:���
������ 

GH�������������	"D+!(�D�.%�@�	��(	�������A���/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	3������
3�	���@�B��!����!�	 ���/��	
A/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	4+!�������4�#	+�'5����!0 +	*4
��������	����@� �4�#	4+!/
���3& �!�D�	�/���" ���
��/����B3?�	�4+!%'��	&#$%�/
��	5�����	4+!���
*�D���������	&# �� !�������A����&"�
$��& ��& �
4D+!���	
	��� ��!	�#	 E%�& ����4�#	���!+��$"�"5�!*���
���	
	�& ����A���*
D 

5.4 � !��� ��%��1.���
�8:1.%3���5!����%� 

(	���/��	
A/5��30 +���/�4+!+�/��$%�+.��AB GH�������������	"D+!����������A+��.���(�D
��,��	B$%��'%/5�/!��%0+��0 +�%��(�D!�	4+!+�/��$%�+.��AB $%�"D+!���
	+��.���(�D��,��	B
$%��'%/5�/!��%0+����&����%& �	$%!��5		�#	����4�#	 

	+����	&# GH�������������	"D+!3+���	����D+�/5�4+!�& ��	 +�/��$%�+.��AB(	$"5%��5
!�
%�$%�
��	���4���.	�������D+�/5����/��
5��'%/5��& /��
5���*�D���/0	" ���
5��'%/5�"����6�&4+!3�	���@�B	�#	 
(	���	&#GH�������������	"D+!(�D�.%�@�	���& ��& �
4D+!������/�����AB���*�D$%�/5�(�D�5��(	+	�/"�� !
��& �
�	0 +!���3�	���@�B	�#	 

5.5 ������2�:��� ����/�,��
�������@�  
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/��
�& (�D������&��0 +�&/
��
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�+���"����6�&��	���	
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5�������(	+	�/"(	$"5%�
�5
!�
%� 

แบบ 56-1 One Report 2564 177



5.6 ������%3����/����1��1.%3����/����1��%,���3�� 

�.�
�	3�#	�+������
%����!�	 �������"D+!����A���3���+!/5�3�	*����$�	$%�/5�3�	*����$�	
/D�!�5��,��$��@����A�3+!35
	 /0+ 35
	4+!/5�3�	*����$�	�& ����4�#	$%��������*�D������!�	/
��
�3&����$%D
 $%�35
	4+!/
���3&�����& ����4�#	$%D
$"5���������!*�5*�D������!�	 (Incurred but not reported 
claim - IBNR) �� !"D+!(�D
�-&�����!/A�")�3"�B����	����& ��	��"�F�	3��%(	�������A���$%��&4D+
3��"��%���& (�D(	
�-&�����!/A�")�3"�B����	����%��C�������+�(	���/��	
A"��
�-&�����!
/A�")�3"�B����	���	&# ��������
��/����B"�������4+!����������	��� $%�"D+!(�D	��/A�")�3"�B
����	���(Actuary)�� !��	E'D�& �&/
���'D/
��3����? ��3����AB $%��&/
���4D�(�(	-.��������	���
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5.10 %3��>5!�
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6. ������1.���
���� ����3�������

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

�!�	3� 257,000 307,000 
�!�	G��-	�/�������*�5����	������
%��5��/0	 301,742,446 263,316,544 
�
��!�	3�$%���������&����5��!�	3� 301,999,446 263,623,544 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	 (148,120) (87,235) 

�!�	3�$%���������&����5��!�	3� - 3.�-� 301,851,326 263,536,309 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 �!�	G��++����@�B$%��!�	G�����$3���
�	�&+�"���+���&#����
5�!�D+�%�0.05
?�!0.25"5+Q (2563: �D+�%�0.05?�!0.55"5+Q) 

7. �� ����
�����%,�����

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563�+�/!��%0+4+!��&#�����	���/D�!����������������	���,��"�!
���$	�+��."���!�	"D	�& /D�!�����	��"�#!$"5
�	/������	������"���O����
5��D
������I���&#�����	���
$3�!��!	&#

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

��!*�5?�!����	��������� 434,957,500 411,362,456 
/D�!���*�5���	 30 
�	 48,500,570 56,626,095 
/D�!��� 31 - 60 
�	 14,645,048 17,974,664 
/D�!��� 61 - 90 
�	 6,453,625 2,878,475 
/D�!��� 91 
�	 - 1 Q 9,044,433 8,715,044 
/D�!������	�
5� 1 Q 82,189 4,288,660 
��&#�����	���/D�!��� 513,683,365 501,845,394 
���: /5��E0 +�	&#3!3����3'6 (1,970,507) (6,429,780) 

��&#�����	���/D�!��� - 3.�-� 511,712,858 495,415,614 

3��������&#�����	���/D�!������"�
$�	$%�	���	D��������*�D����	��%����ALB���"��"���	&#(�D
��	*"���O����
5��D
������I���&#�����	���,���	&#�& ���	�
5�����	����������������*�D����	�	���
"��4D+����	�4+!�O�������"�
$�	$%�	���	D���	��A&* 
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8. ������2�:��

����
������3�

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

3���+!����	���35
	�& ��&��/0	�������������	���"5+ 
3���+!/5�3�	*����$�	 335,932,257 153,880,298 

3���+!��&#�����	����& ��!*�5?0+��	���*�D  386,638,864 376,637,713 

3�	���@�B����������	���"5+  722,571,121 530,518,011 

9. .-
�� ���
��@@���
������3�

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

�!�	
�!*
D����������	���"5+ 171,999 145,408 
�!�	/D�!�������������	���"5+ 504,094,250 598,676,333 

�
� 504,266,249 598,821,741 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563�+�/!��%0+4+!�!�	/D�!�������������	���"5+���$	�+��."���!�	"D	
�& /D�!�����$3�!*�D��!	&# 

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

��!*�5?�!����	��������� 379,663,482 251,573,288 
/D�!���*�5���	�����
%�1 Q 123,106,011 269,586,242 
/D�!�����	�����
%� 1 - 2 Q 1,113,666 77,429,861 
/D�!������	�
5� 2 Q 211,091 86,942 
�
��!�	/D�!�������������	���"5+ 504,094,250 598,676,333 
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10. ����.����;��.�
���2�:

10.1 ���1�
��������+������.���� 

(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&� 
2564 2563 

��/��.	/��/��.	
"������	5�� �'%/5��."�-��� 

��/��.	/��/��.	
"������	5�� �'%/5��."�-��� 

����.�����25!�%,�� !	���-.%3�>3��
��/���5�
+����� 

"��3���.	 441,235,308 456,546,387 445,368,008 424,182,917 
�	5
�%!�.	 156,267,420 90,999,100 156,267,420 116,102,300 

�
� 597,502,728 547,545,487 601,635,428 540,285,217 

���: 4���.	�& ��!*�5����4�#	���! (49,957,241) (61,350,211) 

�	�����.�����25!�%,� 547,545,487 540,285,217 
����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3�� 

��/�+�������E����E��5!� 

�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 735,110,189 735,237,025 979,883,319 980,893,657 
"��3���	&#��/�+��	 681,307,532 680,378,435 364,869,420 367,437,373 
"��3���.	 278,078,313 246,060,084 262,837,897 194,781,440 
"��3���.	�& *�5*�D������&�	(	"%��� 104,905,795 285,928,438 104,905,795 199,921,121 
"��3���.	"5�!����) 37,200,000 41,721,824 37,200,000 41,909,004 
�	5
�%!�.	 263,390,308 209,586,282 255,585,212 199,229,535 

�
� 2,099,992,137 2,198,912,088 2,005,281,643 1,984,172,130 
�
� (���): ���*�(4���.	)�& ��!*�5����4�#	���! 115,070,383 (5,516,854) 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�
������4�#	 (797,209) (239,435) 

���: /5��E0 +����D+�/5� (15,353,223) (15,353,224) 

�	�����.�����>5!�+�� 2,198,912,088 1,984,172,130 
����.����� !�I5���%��
������ !	��
�-.%3��,	���%������������3�� 

�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 30,000,000 30,000,000 
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	����!�	 
 �& /������	����	�
5� 3 ��0+	 630,696,993 688,126,506 
�
� 660,696,993 718,126,506 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�
������4�#	 (159,262) (190,218) 

�	�����.����� !�I5���%��
����� 660,537,731 717,936,288 

�	�����.����;��.�
���2�: 3,406,995,306 3,242,393,635 
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(�	5
�: ���) 
!�����!�	�M@�������� 

2564 2563 
��/��.	/��/��.	

"������	5�� �'%/5��."�-��� 
��/��.	/��/��.	

"������	5�� �'%/5��."�-��� 
����.�����25!�%,�� !	���-.%3�>3��
��/���5�

+����� 

"��3���.	 441,235,308 456,546,387 445,368,008 424,182,917 

�	5
�%!�.	 156,267,420 90,999,100 156,267,420 116,102,300 

�
� 597,502,728 547,545,487 601,635,428 540,285,217 

���: 4���.	�& ��!*�5����4�#	���! (49,957,241) (61,350,211) 

�	�����.�����25!�%,� 547,545,487 540,285,217 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��
��/�

+�������E����E��5!� 

�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 735,110,189 735,237,025 979,883,319 980,893,657 

"��3���	&#��/�+��	 681,307,532 680,378,435 364,869,420 367,437,373 

"��3���.	 278,078,313 246,060,084 262,837,897 194,781,440 

"��3���.	�& *�5*�D������&�	(	"%��� 49,681,200 285,928,438 49,681,200 199,921,121 

"��3���.	"5�!����) 37,200,000 41,721,824 37,200,000 41,909,004 

�	5
�%!�.	 263,390,308 209,586,282 255,585,212 199,229,535 

�
� 2,044,767,542 2,198,912,088 1,950,057,048 1,984,172,130 

�
�: ���*��& ��!*�5����4�#	���! 170,294,978 49,707,741 

���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�
������4�#	 (797,209) (239,435) 

���: /5��E0 +����D+�/5� (15,353,223) (15,353,224) 

�	�����.�����>5!�+�� 2,198,912,088 1,984,172,130 

����.����� !�I5���%��
������ !	��
�-.%3��,	���%������������3�� 

�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 30,000,000 30,000,000 

�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	����!�	 
 �& /������	����	�
5� 3 ��0+	 630,696,993 688,126,506 

�
� 660,696,993 718,126,506 

���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�
������4�#	 (159,262) (190,218) 

�	�����.����� !�I5���%��
����� 660,537,731 717,936,288 

�	�����.����;��.�
���2�: 3,406,995,306 3,242,393,635 
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10.2 ���1�
���
��	��%���:.���������%	���� !���,���%���� 

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

�'%/5��."�-��� 

/5��E0 +E%4���.	�D�	
�/���"�& /��
5�������4�#	

�& ����'D(	          
!����*�4���.	 �'%/5��."�-��� 

/5��E0 +E%4���.	�D�	
�/���"�& /��
5�������4�#	

�& ����'D(	          
!����*�4���.	 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�

>3��
��/�+�������E����E�

�5!� 

��#	�&  1 - "��3���	&#�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	�/���"  
�%�����@�B��F��%$%�
��F
�3����� 735,237,025 - 980,893,657 - 

"��3���	&#��/�+��	 680,378,435 (797,209) 367,437,373 (239,435) 

1,415,615,460 (797,209) 1,348,331,030 (239,435) 

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

�'%/5�"����6�&
4�#	"D	 

/5��E0 +E%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5�
������4�#	�& 

����'D(	!����*�
4���.	 

�'%/5�"����6�&
3.�-� 

�'%/5�"����6�&
4�#	"D	 

/5��E0 +E%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5�
������4�#	�& 

����'D(	!����*�
4���.	 

�'%/5�"����6�&
3.�-� 

����.����� !�I5���%��


������ !	���-.%3��,	���%�

�����������3�� 
��#	�&  1 - "��3���	&#�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	�/���"  
�%�����@�B��F��%$%�
��F
�3����� 30,000,000 (7,047) 29,992,953 30,000,000 (6,105) 29,993,895 

�!�	G��$%���"��!�	G��
3?���	����!�	�& /��
����	����	�
5� 3 ��0+	 630,696,993 (152,215) 630,544,778 688,126,506 (184,113) 687,942,393 

660,696,993 (159,262) 660,537,731 718,126,506 (190,218) 717,936,288 
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10.3 ���1�
������	.�%���.5�+���������� � 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563�!�	%!�.	(	"��3���	&#�& 
���'%/5�E5�	���*�4���.	��I��3�I�+0 	$%��& 

���'%/5��D
���/��.	"������	5�� �&�����
%�/!��%0+4+!"��3���	&# 	�����
�	3�#	Q ��!	&# 

 (�	5
�: ���) 
2564 2563 

/������	� /������	� 

1 Q 1-5 Q *�5�&����	� �
� 1 Q 1-5 Q *�5�&����	� �
� 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��
��/�

+�������E����E��5!� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 714,289,867 20,820,322 - 735,110,189 958,501,714 21,381,605 - 979,883,319
"��3���	&#��/�+��	 352,839,093 328,468,439 - 681,307,532 309,869,420 55,000,000 - 364,869,420

�	5
�%!�.	 - - 70,421,087 70,421,087 - - 70,421,087 70,421,087

�
� 1,067,128,960 349,288,761 70,421,087 1,486,838,808 1,268,371,134 76,381,605 70,421,087 1,415,173,826 
�
�(���): ���*� (4���.	) �& ��!*�5����4�#	

���! 476,611 (481,663) (6,394,169) (6,399,221) 2,937,142 880,584 (7,970,305) (4,152,579) 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�

������4�#	 (312,145) (485,064) - (797,209) (202,123) (37,312) - (239,435)

���: /5��E0 +����D+�/5� - - (15,353,223) (15,353,223) - - (15,353,223) (15,353,223)

�	� 1,067,293,426 348,322,034 48,673,695 1,464,289,155 1,271,106,153 77,224,877 47,097,559 1,395,428,589 

����.����� !�I5���%��
������ !	��

�,	���%������������3�� 

�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	����!�	�& 

/������	����	�
5� 3 ��0+	 630,696,993 - - 630,696,993 688,126,506 - - 688,126,506 

�
� 630,696,993 30,000,000 - 660,696,993 688,126,506 30,000,000 - 718,126,506
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�

������4�#	 (152,215) (7,047) - (159,262) (184,113) (6,105) - (190,218)

�	� 630,544,778 29,992,953 - 660,537,731 687,942,393 29,993,895 - 717,936,288
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10.4 �-.%3�����$���+������.����;��������� � 

�������& ��������%0+���������$%�
���'%/5�3�	���@�B��!����!�	"��$	
R���"���!�����6�& 
��0 +!�/�0 +!�0+��!����!�	$%�����N��E�4D+�'%3������-.��������	���(	���������!�����!�	 ���(�D�������
*�5"D+!/��	�!�%����������	,���%-.����$%�%���A�4+!���$3�!�	3�"��3�66� +�5�!*��I"�� ���*�D�&
�����������$%�
���'%/5�3�	���@�B��!����!�	"����"�F�	������!�	��!����!�	M����&  9 
���&E%����� ��!	&# 

(�	5
�: ���) 
2564 

���$3�!�	3��& ����4�#	"��3�66�     
���3�	���@�B��!����!�	(	
�	�& 

����	�*
D��	������������!�	"D	$%�
�+���&#�������	
	�!�	"D	          

/!/D�!��5�	�#	 

���$3�!�	3��& ����4�#	"��3�66����
3�	���@�B��!����!�	(	
�	�& ����	�
*
D*�5��	������������!�	"D	$%�
�+���&#�������	
	�!�	"D	/!/D�!

��5�	�#	 

�'%/5��."�-��� 

���	
	���
�%& �	$%!(	
(	�'%/5��."�-���

���
5�!Q �'%/5��."�-��� 

���	
	���
�%& �	$%!(	
(	�'%/5��."�-���

���
5�!Q 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��
��/�

+�������E����E��5!� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 735,237,025 (883,502) - - 
"��3���	&#��/�+��	 680,378,435 (3,497,050) - - 
�	5
�%!�.	 - - 48,673,695 1,576,137 
����.����� !�I5���%��
������ !	��

�-.%3��,	���%������������3�� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 30,435,612 (113,917) - - 
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	����!�	 
 �& /������	����	�
5� 3 ��0+	 630,544,778 - - - 

�	� 2,076,595,850 (4,494,469) 48,673,695 1,576,137 
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(�	5
�: ���) 
2563 

���$3�!�	3��& ����4�#	"��3�66�     
���3�	���@�B��!����!�	(	
�	�& 

����	�*
D��	������������!�	"D	$%�
�+���&#�������	
	�!�	"D	          

/!/D�!��5�	�#	 

���$3�!�	3��& ����4�#	"��3�66����
3�	���@�B��!����!�	(	
�	�& ����	�
*
D*�5��	������������!�	"D	$%�
�+���&#�������	
	�!�	"D	/!/D�!

��5�	�#	 

�'%/5��."�-��� 

���	
	���
�%& �	$%!(	
(	�'%/5��."�-���

���
5�!Q �'%/5��."�-��� 

���	
	���
�%& �	$%!(	
(	�'%/5��."�-���

���
5�!Q 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��
��/�

+�������E����E��5!� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 980,893,657 254,802 - - 
"��3���	&#��/�+��	 367,437,373 (2,013,246) - - 
�	5
�%!�.	 - - 47,097,559 (4,914,725) 
����.����� !�I5���%��
������ !	��

�-.%3��,	���%������������3�� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 30,549,530 442,204 - - 
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	����!�	 
 �& /������	����	�
5� 3 ��0+	 687,942,393 - - - 

�	� 2,066,822,953 (1,316,240) 47,097,559 (4,914,725) 
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10.5 ��%:��
���5!�+���3	�+����,�+�� - �3	��
�� (�!��
	3�) �����

��	���-.%3�����.����;��.�
���2�: 

(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	

*�D�3&� !�����!�	�M@�������� 

3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

 

2564 2563 2564 2563 

�+�/!��%0+"D	Q (4,413,483) 75,846,083 39,766,193 120,025,759 
�%& �	$%!���
5�!Q 
���*� (4���.	) �& ��!*�5����4�#	���!���
5�!Q 126,589,089 (92,153,065) 126,589,089 (92,153,065) 

���*��& ����'D(	���*���0+4���.	 (6,001,852) (8,171,394) (6,001,852) (8,171,394) 

120,587,237 (100,324,459) 120,587,237 (100,324,459) 

���&�!�	*�D�& ��& �
4D+! (24,117,447) 20,064,893 (24,117,447) 20,064,893 

���*�4���.	��I��3�I�+0 	3������Q - 3.�-� 
(4���.	) 96,469,790 (80,259,566) 96,469,790 (80,259,566) 

�+�/!��%0+%��Q 92,056,307 (4,413,483) 136,235,983 39,766,193 

10.6 ����.����� !������>-
2�� 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563������� *�D
�!���@�B3�	�@0 +��	�%�����@�B����	$%����3��*
D��	�!�	
3���+!����	���*
D���	������&�	"��@�������66�"�����	
�	�)���$%�
�!/#��,/�!�������	
�	�)
��� �� !��& �
�	0 +!������R���"���!�����"���"�-.����4+!������� ��!	&# 

(�	5
�: ���) 
31 -�	
�/� 2564 31 -�	
�/� 2563 

��/��.	 �'%/5��."�-��� ��/��.	 �'%/5��."�-��� 

�.�
���2�:��
�� 

@�	-��"���F��%  15,000,000 15,665,911 15,000,000 16,171,969 
���2�:���� !������/	,��D����������� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3�����  300,000,000  299,849,719 293,000,000 292,693,731 
4%��
����
��	���C��� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
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11. ����;�,
-,�5�1.��
�� ��%,�����

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563 �+�/!��%0+4+!�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!������$	�"�����

��/����B%�������#	/
���3& �!�D�	�/���"$3�!*�D��!	&#

(�	5
�: ���) 
2564 

��������#	 
���@�B3�	���	+!
��	����	 +0 	J �
� 

��#	�&  1 - �!�	(�D�'D�0��& *�5�&����@� �4�#	+�5�!�&	��3��/�6
4+!/
���3& �!�D�	�/���" 127,712 258,295 386,007 

�
��!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!��� 127,712 258,295 386,007 

(�	5
�: ���) 
2563 

��������#	 
���@�B3�	���	+!
��	����	 +0 	J �
� 

��#	�&  1 - �!�	(�D�'D�0��& *�5�&����@� �4�#	+�5�!�&	��3��/�6
4+!/
���3& �!�D�	�/���" 170,173 474,362 644,535 

�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!���- 3.�-� 170,173 474,362 644,535 

���	
	��!�%5�
��	�!�	(�D�'D�0�$�5@	��!�	"��,/�!���3
�3����� ,���&�������	�
!�!�	�'D�0� ��!	&# ��A&�&
�.//%/#������	���'D*�D*�5���	 5 ��5�4+!�!�	��0+	 $"5*�5���	 50,000 ��� ��A&�&�%�����@�B/#������	���'D
*�D*�5���	�D+�%� 80 4+!��/������	�%������	 $%�/���+���&#�(	+�"���D+�%� 7.0 $%��D+�%� 6.5 
"5+Q "��%����� 
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12. ����.����;��������3	�

12.1 ���.�� ��+���������3	� 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563��������&�!�	%!�.	(	�������5
� �� !������&�	���"�#!(	����)%�
 
,���&���%��+&����!	&# 

 (�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	

%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&� !�����!�	�M@�������� 

������ �����-.���� 
���"�#!4�#	  
(	����) 3��35
	�!�	%!�.	 �'%/5�"����6�& ��/��.	/��/�"����6�& 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

(�D+�%�) (�D+�%�) 
TKI General Insurance Company 

Limited 
�������	

�	�)��� %�
 32.50 32.50 11,978,789 11,956,098 21,628,040 21,628,040 

TKI Life Insurance Company 
Limited �������	�&
�" %�
 32.50 32.50 11,890,593 12,854,710 21,628,039 21,628,039 

�
� 23,869,382 24,810,808 43,256,079 43,256,079 
��� /5��E0 +����D+�/5� - - (9,918,103) (9,918,103) 

�!�	%!�.	(	�������5
�-3.�-� 23,869,382 24,810,808 33,337,976 33,337,976 

12.2 +,��-.���
������+���������3	� 

�������
��=��
������ 

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

TKI General 
Insurance 

Company Limited 

TKI Life 
Insurance 

Company Limited 

TKI General 
Insurance 

Company Limited 

TKI Life 
Insurance 

Company Limited 

3�	���@�B�
� 55,072,367 42,066,727 51,918,175 43,725,452 

�	&#3�	�
� (18,214,556) (5,480,286) (15,130,183) (4,172,497) 

3�	���@�B3.�-� 36,857,811 36,586,441 36,787,992 39,552,955 

3��35
	�!�	%!�.	 (�D+�%�) 32.50 32.50 32.50 32.50 
�'%/5�"����6�&4+!35
	*�D�3&�
4+!������(	�������5
� 11,978,789 11,890,593 11,956,098 12,854,710 
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�������
��
��/�+�������E����E� 

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

2564 2563 

TKI General 
Insurance 
Company 
Limited 

TKI Life 
Insurance 
Company 
Limited 

TKI General 
Insurance 
Company 
Limited 

TKI Life 
Insurance 
Company 
Limited 

���*�D 16,755,860 12,146,076 8,599,640 9,126,742 

���*� (4���.	) 3������Q 4,025,709 234,383 (2,628,761) (364,251) 
4���.	��I��3�I�+0 	- E%"5�!4+!+�"��
$%��%& �	������$%!/5�!�
����!�	�& ��	�!�	"��"5�!����) (3,955,890) (3,200,897) (1,790,358) (2,004,418) 

���*�4���.	��I��3�I��
� (4���.	) 69,819 (2,966,514) (4,419,119) (2,368,669) 

4D+�'%��!����!�	4+!�������5
�"��"���!4D�!"D	������,��GH��������4+!��������!�%5�
 

12.3 �3	�1�3�
��/� (+�����)1.
��/�+�������E����E��5!���
����.����;��������3	�1.�����?�>.��� 

(	���
5�!Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563�����������'D35
	$�5!���*� (4���.	)$%����*� 
(4���.	) ��I��3�I�+0 	����!�	%!�.	(	�������5
�(	!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&�$%�
����'D�!�	C	E%�������������5
���!�%5�
(	!�����!�	�M@�������� ��!	&# 

(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&� !�����!�	�M@�������� 

�������5
� 35
	$�5!���*� (4���.	) 

35
	$�5!���*� (4���.	) 
��I��3�I�+0 	���E%"5�!4+!
+�"��$%��%& �	������   

$%!/5�!�����!�	 �!�	C	E%��� 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

TKI General Insurance 
Company Limited 1,308,355 (854,347) (1,285,664) (581,866) - - 

TKI Life Insurance 
Company Limited 76,175 (118,382) (1,040,292) (651,436) - - 

1,384,530 (972,729) (2,325,956) (1,233,302) - - 
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13. � !��� ��%��1.���
�8:
(�	5
�: ���) 

�& ��	 +�/�� +�/���.� 
35
	����.! 

+�/�� 

�/�0 +!"�$"5! 
"��"�#!$%� 
+.��AB 
3��	��!�	 ��	@��	� 

3�	���@�B 
���
5�! 
"��"�#! �
� 

��%���� 
1 ����/� 2563 5,385,371 24,521,452 270,282,501 121,206,325 109,926,945 48,782,398 - 580,104,992
�0#+�@� � - - - 16,822 2,335,209 2,224,094 - 4,576,125
����	5�� - - - (373,348) (1,266,787) (642,000) - (2,282,135)
31 -�	
�/� 2563 5,385,371 24,521,452 270,282,501 120,849,799 110,995,367 50,364,492 - 582,398,982
�0#+�@� � - - - - 3,829,044 44,860 2,729,612 6,603,516
����	5�� - - - (657,168) (9,793,952) (3,403,121) - (13,854,241)
,+	�4D� (++�) - - - 977,732 1,593,030 - (2,570,762) - 

31 -�	
�/� 2564 5,385,371 24,521,452 270,282,501 121,170,363 106,623,489 47,006,231 158,850 575,148,257 
%3���5!����%���� 
1 ����/� 2563 - 10,938,402 155,410,052 50,141,074 97,230,740 42,573,234 - 356,293,502
/5��30 +���/�3������

Q - 698,098 3,022,719 4,524,566 5,472,107 2,066,908 - 15,784,398
/5��30 +���/�3������

35
	�& ����	5�� - - - (354,106) (1,264,698) (635,580) - (2,254,384)
31 -�	
�/� 2563 - 11,636,500 158,432,771 54,311,534 101,438,149 44,004,562 - 369,823,516
/5��30 +���/�3������

Q - 698,098 3,022,719 4,537,374 4,981,533 664,703 - 13,904,427 
/5��30 +���/�3������

35
	�& ����	5�� - - - (555,502) (9,480,570) (3,396,395) - (13,432,467)

31 -�	
�/� 2564 - 12,334,598 161,455,490 58,293,406 96,939,112 41,272,870 - 370,295,476
�-.%3����$������@�  

31 -�	
�/� 2563 5,385,371 12,884,952 111,849,730 66,538,265 9,557,218 6,359,930 - 212,575,466

31 -�	
�/� 2564 5,385,371 12,186,854 108,827,011 62,876,957 9,684,377 5,733,361 158,850 204,852,781 
%3���5!����%���������� 
2563 15,784,398 

2564 13,904,427 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 ��������&+�/��$%�+.��AB���	
	�	� !�� !"��/5��30 +���/����$%D
$"5��!(�D!�	
+�'5 �'%/5�"����6�&�5+	���/5��30 +���/�3�3�4+!3�	���@�B��!�%5�
�&���	
	�!�	����A 363.9%D�	���
(2563: 359.0%D�	���) 
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14. ��@@���3�

����������3�66���5�3�	���@�B�@0 +(�D(	�������	�	!�	4+!������� ,���&+��.3�66����
5�! 1 - 6 Q

14.1 ������2�:���$�
��;�, 

(�	5
�: ���) 

+�/����5� 
+.��AB
3��	��!�	 ��	@��	� 

,�$���
/+�@�
�"+�B �
� 

1 ����/� 2563 52,103,958 8,888,482 12,757,300 1,339,423 75,089,163 
�@� ����
5�!Q - 901,021 - - 901,021 
����������.!��6�& (434,509) - - - (434,509) 

/5��30 +���/�3������Q (11,407,191) (2,972,130) (3,733,151) (168,300) (18,280,772) 

31 -�	
�/�2563 40,262,258 6,817,373 9,024,149 1,171,123 57,274,903 
�@� ����
5�!Q 2,395,750 - - - 2,395,750 
���%�����
5�!!
� (3,008,157) - - - (3,008,157) 

/5��30 +���/�3������Q (11,247,835) (3,029,099) (3,733,151) (168,300) (18,178,385) 

31 -�	
�/� 2564 28,402,016 3,788,274 5,290,998 1,002,823 38,484,111 

14.2 �� ���������@@���3� 

(�	5
�: ���) 

2564 2563 
�	&#3�	"��3�66���5� 44,990,692 59,972,816 
���: �+���&#��+"������	5�� (3,393,346) (5,699,185) 
�
� 41,597,346 54,273,631 
���: 35
	�& ?�!����	���������(	�	� !Q (14,053,496) (12,899,259) 
�	&#3�	"��3�66���5� - 3.�-����35
	�& ?�!����	���������(	
�	� !Q 27,543,850 41,374,372 
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����%& �	$%!4+!��6�&�	&#3�	"��3�66���5�3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 �&���%��+&����!	&#
(�	5
�: ���) 

+�/����5� 
+.��AB
3��	��!�	 ��	@��	� �
� 

1 ����/� 2564 43,064,129 2,978,725 8,230,777 54,273,631 
�
�: 3�66���5�(��5�@� �4�#	���
5�!Q 2,395,750 - - 2,395,750 
�
�: "D	�.	��!����!�	3������Q 1,931,767 121,836 277,300 2,330,903 
���: 3�66����%�����
5�!Q (3,008,157) - - (3,008,157)
���: ������	&#3�	"��3�66���5����
5�!Q (9,878,841) (1,152,100) (3,363,840) (14,394,781) 
31 -�	
�/�2564 34,504,648 1,948,461 5,144,237 41,597,346 

14.3 %3�;�,�3���
 !�	
����@@���3�� !����-,;���
��/�+����� 

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�& 31 -�	
�/� 
2564 2563 

/5��30 +���/�4+!3�	���@�B3��-����(�D 18,016,895 17,990,252 
"D	�.	��!����!�	4+!�	&#3�	"��3�66���5� 2,308,051 3,037,773 
/5�(�D�5����& �
���3�66�����3�#	  107,833 198,972 
/5�(�D�5���& ��& �
���3�66���5��0#+3�	���@�B+D�!+�!�&�'%/5�" ��  1,788,286 794,585 
�
�/5�(�D�5�� 22,221,065 22,021,582 

��������&���$3�!�	3��5����#!���4+!3�66���5�3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564���	
	 16.2%D�	
����� !�
�?�!���$3�!�	3��5��4+!3�66���5�����3�#	 $%�3�66���5��� !3�	���@�B+D�!+�!�&�'%/5�" �� (2563: 
19.3 %D�	���) 
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15. ������2�:/�3� ��	��

�'%/5�"����6�&4+!3�	���@�B*�5�&"�
"	 A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563$3�!*�D��!	&#

(�	5
�: ���) 

,�$���
/+�@�
�"+�B 

,�$���
/+�@�
�"+�B  
���
5�!@�e	� �
� 

��%���� 
1 ����/� 2563 92,728,846 32,251,100 124,979,946 
�0#+�@� � 1,178,169 1,169,450 2,347,619 
����	5��/"������	5�����
5�!Q (822,000) (31,214,500) (32,036,500) 
31 -�	
�/� 2563 93,085,015 2,206,050 95,291,065 
�0#+�@� � 840,972 3,118,650 3,959,622 
,+	�4D� (++�) 5,324,700 (5,324,700) - 
31 -�	
�/� 2564 99,250,687 - 99,250,687
%3���������3����� 
1 ����/� 2563 72,960,091 - 72,960,091
/5�"������	5��3������Q 3,321,750 - 3,321,750
31 -�	
�/� 2563 76,281,841 - 76,281,841
/5�"������	5��3������Q 4,302,993 4,302,993
31 -�	
�/� 2564 80,584,834 80,584,834 
�-.%3����$������@�  
31 -�	
�/� 2563 16,803,174 2,206,050 19,009,224 

31 -�	
�/� 2564 18,665,853 - 18,665,853

%3���������3����������� 
2563 3,321,750 

2564 4,302,993 

A 31 -�	
�/� 2564 ��������&,�$���/+�@�
�"+�B���	
	�	� !�� !"��/5�"������	5�����$%D
$"5��! 
(�D!�	+�'5 �'%/5�"����6�&�5+	���/5�"������	5��3�3�4+!3�	���@�B��!�%5�
�&���	
	�!�	����A 55.6 
%D�	��� (2563:53.4 %D�	���) 
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16. ������2�:��� ����/�,��
�������@� 1.%3�;�,�3����� ����/�,

16.1 ������2�:��� ����/�,��
�������@�  

35
	���+�4+!3�	���@�B$%��	&#3�	���&�!�	*�D�+���"����6�&A
�	�& 31-�	
�/� 2564$%�2563
���+��D
���������!"5+*	&# 

(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&� 

�+�/!/D�!A 
�	�&  31 -�	
�/� 

35
	�%& �	$%!(	3�	���@�B
��0+�	&#3�	���&�!�	*�D�+"����6�&

�& ����'D�4D�!����*�4���.	        
3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

2564 2563 2564 2563 

������2�:��� ����/�,��
�������@�  
3���+!��&#�����	��� 82,133,171 75,819,992 6,313,179 1,727,860 
/5��E0 +����D+�/5�4+!�!�	%!�.	(	�%�����@�B 3,070,645 3,070,645 - - 
/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	 40,674,663 39,862,976 811,687 1,222,537 
/5��E0 +�	&#3!3����3'6 117,270 453,824 (336,554) 163,327 
3���+!/5�3�	*����$�	 57,557,629 66,105,532 (8,547,903) 9,306,544 
3���+!/5�3�	*����$�	�& +������4�#	$"5��!*�5*�D
���!�	(�D����������� 14,665,386 8,916,089 5,749,297 392,690 

E%��,��	B@	��!�	/D�!�5�� 22,684,966 18,700,944 4,552,549 4,162,172 
35
	$�5!E%4���.	����!�	%!�.	(	�������5
� 3,877,339 3,689,053 (276,906) 194,546 
4���.	�& ��!*�5����4�#	������
���'%/5��!�	%!�.	�E0 +4�� - 1,103,372
4���.	����������'%/5��."�-���4+!�!�	%!�.	�@0 +/D� 9,991,448 12,270,042 (2,278,594) 11,549,690 

+0 	J 12,071,179 11,708,847 362,332 (2,751,732) 

�
� 246,843,696 241,701,316 

�� ������� ����/�,��
�������@�  
���*��& ��!*�5����4�#	������
���'%/5��!�	%!�.	�E0 +4�� 23,014,077 - 
E%"5�!4+!��/��.	4+!�%�����@�B�& ,+	�%& �	����� 7,444,130 6,822,493 (621,637) (4,702,820) 

+0 	J  739,114 425,767 (313,347) (97,504) 
�
� 31,197,321 7,248,260 

3�	���@�B���&�!�	*�D�+���"����6�& - 3.�-� 215,646,375 234,453,056 

�
�35
	�%& �	$%! 5,414,103 21,167,310 
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(�	5
�: ���) 
!�����!�	�M@�������� 

�+�/!/D�!A 
�	�&  31 -�	
�/� 

35
	�%& �	$%!(	3�	���@�B
��0+�	&#3�	���&�!�	*�D�+"����6�&

�& ����'D�4D�!����*�4���.	        
3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

2564 2563 2564 2563 

������2�:��� ����/�,��
�������@�  
3���+!��&#�����	��� 82,133,171 75,819,992 6,313,179 1,727,860 
/5��E0 +����D+�/5�4+!�!�	%!�.	(	�%�����@�B 3,070,645 3,070,645 - - 
/5��E0 +����D+�/5�4+!�!�	%!�.	(	�������5
� 1,983,621 1,983,621 - 1,983,621
/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	 40,674,663 39,862,976 811,687 1,222,537
/5��E0 +�	&#3!3����3'6 117,270 453,824 (336,554) 163,327 
3���+!/5�3�	*����$�	 57,557,629 66,105,532 (8,547,903) 9,306,544 
3���+!/5�3�	*����$�	�& +������4�#	$"5��!*�5*�D
���!�	(�D����������� 14,665,386 8,916,089 5,749,297 392,690 

E%��,��	B@	��!�	/D�!�5�� 22,684,966 18,700,944 4,552,549 4,162,172 
4���.	����������'%/5��."�-���4+!�!�	%!�.	�@0 +/D� 9,991,448 12,270,042 (2,278,594) 11,549,690 

+0 	J 12,071,179 11,708,847 362,332 (2,751,732) 

�
� 244,949,978 238,892,512 

�� ������� ����/�,��
�������@�  
���*��& ��!*�5����4�#	������
���'%/5��!�	%!�.	�E0 +4�� 34,058,996 9,941,548 
E%"5�!4+!��/��.	4+!�%�����@�B�& ,+	�%& �	����� 7,444,130 6,822,493 (621,637) (4,702,820) 

+0 	J  739,114 425,767 (313,347) (97,504) 
�
� 42,242,240 17,189,808 

3�	���@�B���&�!�	*�D�+���"����6�& - 3.�-� 202,707,738 221,702,704 

�
�35
	�%& �	$%! 5,691,009 22,956,385 

แบบ 56-1 One Report 2564 197



16.2 %3�;�,�3����� ����/�, 

/5�(�D�5�����&�!�	*�D3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563 3�.*�D��!	&# 

(�	5
�:���) 

!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	         "��


�-&35
	*�D�3&� !�����!�	�M@�������� 

2564 2563 2564 2563 

��� ����/�,�?������: 

���&�!�	*�D	�"��.//%3������Q (29,378,912) (37,382,714) (29,378,912) (37,382,714) 

����������.!/5�(�D�5�����&�!�	*�D4+!Q�5+	 739,121 940,525 739,121 940,525 

��� ����/�,��
�������@� : 

���&�!�	*�D�+���"����6�&���E%$"�"5�!�� 
/��


$%�����%��������E%$"�"5�!�� 
/��
 5,414,103 21,167,310 5,691,009 22,956,385 

/5�(�D�5�����&�!�	*�D�& $3�!+�'5(	!����*�

4���.	 (23,225,688) (15,274,879) (22,948,782) (13,485,804) 

������������+����	
	�!�	���
5�!/5�(�D�5�����&�!�	*�D���E%/'A4+!���*���!��6�&���+�"�����&�& (�D
3������Q3�#	3.�
�	�& 31 -�	
�/�2564$%� 2563 3����?$3�!*�D��!	&# 

(�	5
�:���) 

!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	         "��


�-&35
	*�D�3&� !�����!�	�M@�������� 

2564 2563 2564 2563 

���*���!��6�&�5+	/5�(�D�5�����&�!�	*�D 132,570,868 86,599,929 131,186,338 77,654,555 

+�"�����&�!�	*�D	�"��.//% 20% 20% 20% 20% 

���	
	���&"��+�"�����&�!�	*�D	�"��.//% (26,514,174) (17,319,986) (26,237,268) (15,530,911) 

����������.!/5�(�D�5�����&�!�	*�D4+!Q�5+	 739,121 940,525 739,121 940,525 

E%�������!���&3������: 

/5�(�D�5��"D+!�D�� (4,363,617) (4,194,630) (4,363,617) (4,194,630) 

/5�(�D�5���& �&3��-����*�D�@� �4�#	 367,549 467,449 367,549 467,449 

+0 	J 6,545,433 4,831,763 6,545,433 4,831,763 

/5�(�D�5�����&�!�	*�D�& $3�!+�'5(	!����*�4���.	 (23,225,688) (15,274,879) (22,948,782) (13,485,804) 
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17. %3����/��%,�������
%-3
�8 

/5�3�	*��/D�!������/'5��A&��������"��Q�& ���������&���D+!/5�3�	*��*�D��!	&#

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

��� !�� �
�,�� 
Q 2564 80,399,884 - 
Q 2563 57,195,826 99,888,861 
Q 2562 32,449,469 42,686,952 
Q 2561 29,393,698 33,056,616 
Q 2560 26,102,087 30,062,106 
Q 2559 23,625,660 28,169,071 
�5+	Q 2559 ��	"D	* 55,257,321 69,225,446 

�
�/5�3�	*��/D�!������/'5��A& 304,423,945 303,089,052 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	 (202,254,448) (198,792,692) 
/5�3�	*��/D�!������/'5��A& - 3.�-� 102,169,497 104,296,360 

18. �� ������
��@@���
�����

(�	5
�: ���) 
2564 

�	&#3�	"��
3�66�����	��� 

3�	���@�B��� 
�������	���"5+ 3.�-� 

3���+!/5�3�	*����$�	$%�/5�3�	*����$�	 
/D�!�5�� 
/5�3�	*����$�	�& ����4�#	$%�*�D������!�	$%D
 805,021,846 (194,321,796) 610,700,050 
/5�3�	*����$�	�& ����4�#	$"5��!*�5*�D������!�	 214,937,393 (141,610,461) 73,326,932 

3���+!��&#�����	��� 

3���+!��&#�����	����& ��!*�5?0+��	���*�D 1,818,326,935 (386,638,864) 1,431,688,071 

�
� 2,838,286,174 (722,571,121) 2,115,715,053 
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(�	5
�: ���) 
2563 

�	&#3�	"��
3�66�����	��� 

3�	���@�B��� 
�������	���"5+ 3.�-� 

3���+!/5�3�	*����$�	$%�/5�3�	*����$�	 
/D�!�5�� 
/5�3�	*����$�	�& ����4�#	$%�*�D������!�	$%D
 761,833,498 (99,576,123) 662,257,375 
/5�3�	*����$�	�& ����4�#	$"5��!*�5*�D������!�	 98,884,621 (54,304,175) 44,580,446 

3���+!��&#�����	��� 

3���+!��&#�����	����& ��!*�5?0+��	���*�D 1,778,705,006 (376,637,713) 1,402,067,293 

�
� 2,639,423,125 (530,518,011) 2,108,905,114 

(	���
5�!Q 2564 $%� 2563 GH��������4+!�������*�D�4D����3�66�����	���"5+�@0 +��	���������
/
���3& �!�������������	���?�!$�D
5�GH����������������/
���3& �!,�����@����A�����/
��
�3&����3.�-��������������	 GH����������!�����	"D+!�N��E������	&#3�	"��3�66�����	�����#!(	
35
	4+!/
���3&�����
�$%�/
���3&����3.�-� 

18.1 ������%3����/����1��1.%3����/����1��%,���3�� 

(�	5
�: ���) 

3������Q3�#	3.�
�	�& 31 -�	
�/� 
2564 2563 

�+�/!��%0+"D	Q 860,718,119 938,426,814 
/5�3�	*����$�	�& ����4�#	���
5�!Q 2,149,880,458 1,976,494,863 
����%& �	$%!����A���/5�3�	*����$�	�& ����4�#	 
(	Q�5+	 (101,005,141) (174,781,120) 

����%& �	$%!�& �������4D+3��"�(	���/��	
A3���+! 
/5�3�	*����$�	 116,052,771 (2,785,298) 

/5�3�	*����$�	�5�����
5�!Q (2,005,686,968) (1,876,637,140) 

�+�/!��%0+%��Q 1,019,959,239 860,718,119 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 ��������&3���+!/5�3�	*����$�	$%�/5�3�	*����$�	/D�!�5���& �������
3�66��������	���"5+���	
	7.3 %D�	��� (2563: 5.3 %D�	���) 
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18.2 �����2�L��
��%3����/����1�� 

(�) "���!/5�3�	*����$�	�5+	�������	���"5+ 
(�	5
�: %D�	���) 

Q���!�	/Q+.��"���". 
�5+	Q 
2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 �
� 

����A���/5�3�	*����$�	: 
 - A 3�#	Q+.��"���". 1,379 1,409 1,956 2,187 1,761 1,754 2,143 1,901 2,262 
 - �	� !Q?��* 1,396 1,388 1,941 2,199 1,749 1,715 2,045 1,784 
 - 3+!Q?��* 1,359 1,385 1,961 2,200 1,742 1,701 2,037 
 - 3��Q?��* 1,361 1,386 1,957 2,189 1,740 1,698 
 - 3& Q?��* 1,358 1,379 1,953 2,188 1,739 
- �D�Q?��* 1,359 1,378 1,952 2,190 
- ��Q?��* 1,356 1,378 1,954 
- ��I�Q?��* 1,357 1,379 

 - $�Q?��* 1,358 

����A���/5�3�	*����$�	
3���'�AB 1,358 1,379 1,954 2,190 1,739 1,698 2,037 1,784 2,262 

/5�3�	*����$�	�5��3�3� (1,354) (1,375) (1,947) (2,183) (1,729) (1,687) (2,006) (1,693) (1,428) 

�
� 7 4 4 7 7 10 11 31 91 834 1,006 

����������	���"5+"��3�66� 9 
/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	�& *�53����?���3��*�D 5 

�
�3���+!/5�3�	*����$�	$%�/5�3�	*����$�	/D�!�5���5+	�������	���"5+ 1,020 
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(4) "���!/5�3�	*����$�	3.�-� 

(�	5
�: %D�	���) 

Q���!�	/Q+.��"���". 
�5+	Q 
2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 �
� 

����A���/5�3�	*����$�	:  
 - A 3�#	Q+.��"���". 1,209 1,270 1,681 1,901 1,500 1,330 1,541 1,590 1,706 
 - �	� !Q?��* 1,236 1,262 1,660 1,853 1,470 1,309 1,471 1,511 
 - 3+!Q?��* 1,203 1,253 1,680 1,856 1,462 1,296 1,467 
 - 3��Q?��* 1,205 1,254 1,678 1,852 1,461 1,295 
 - 3& Q?��* 1,202 1,253 1,673 1,852 1,462 
- �D�Q?��* 1,202 1,251 1,672 1,854 
- ��Q?��* 1,199 1,251 1,676 
- ��I�Q?��* 1,200 1,253 

 - $�Q?��* 1,201 

����A���/5�3�	*����$�	
3���'�AB 1,201 1,253 1,676 1,854 1,462 1,295 1,467 1,511 1,706 

/5�3�	*����$�	�5��3�3� (1,197) (1,249) (1,668) (1,847) (1,455) (1,285) (1,441) (1,436) (1,183) 

�
� 6 4 4 8 7 7 10 26 75 523 670 

����������	���"5+"��3�66� 9 

/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	�& *�53����?���3��*�D 5 

�
�3���+!/5�3�	*����$�	$%�/5�3�	*����$�	/D�!�5���%�!�������	���"5+ 684 

18.3 	�$ 
��1.+,������ 


�-&���$%�4D+3��"��& (�D3��������������	�	&#3�	���3�66�����	�����#!�5+	$%��%�!�������	���"5+ 
A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563�&��!	&# 

(�)  ����A���3���+!/5�3�	*����$�	 

1. ����������	���,��"�!����������	���"5+�M@�����$%�����+�����	���"5+

�������*�D(�D
�-&�����!/A�")�3"�B����	���3 
�-&��!	&#

1.1. 
�-&��	*�%'�,�5 (Chain Ladder) 3������4D+�'%/5�3�	*����$�	�5��$%�/5�3�	*��
��$�	�& ����4�#	 

1.2. 
�-&��+�B	{."�"+�B�t+�B�'3�	(Bornhuetter-Fergusonmethod ��0+ �BF�) 3������4D+�'%/5�
3�	*����$�	�5��$%�/5�3�	*����$�	�& ����4�#	 

1.3. 
�-&/5�/���
�!+�"��35
	/5�3�	*����$�	(Expected Loss Ratio ��0+�ELR�) 
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,��35
	(�65$%D
������� ��(�D
�-&Chain Ladder(	��������	/5�3�	*����$�	,��(�D/5�
3�	*����$�	�& ����4�#	���!(	�������A����	&#3�	/5�3�	*����$�	�& �&�& 3.� 3������
�-& 
BF$%� ELR��	�������(�D"��/
�������3� ,�����/���%0+�C�������@�e	�/5�3�	*��
��$�	 (Loss Development Factors ��0+ �LDF�)��/��	�!?�!�'$��4+!����5��/5�3�	*��
��$�	$%�/5�3�	*����$�	�& ����4�#	(	+�&" ,���� 
*C�������@�e	�/5�3�	*����$�	�& 
�%0+�(�D	�#	��4�#	+�'5���C�������@�e	�/5�3�	*����$�	,���M%& �"5�!J 3���������@�e	�/5�
3�	*����$�	(	$"5%�Q ,��
�-&���	&#���������*�5������@����A�?�!/5��M%& �"5�!J�& *�5
�����3� ��5	/5��M%& �	�#	*�5*�D3��D+	?�!����%& �	$%!(	�������	�	!�	4+!�������/5��M%& �
	�#	*�5�����3�+�	�	0 +!�������������0+	,��/5�3�	*����$�	�& �&4	��(�65 $%�/5��M%& �
	�#	$"�"5�!���$	
,	D�4+!+�"��35
	(	+�&" ��	"D	 

��#!	&#*�D�&���@����A�?�!C�������!/.A��@$%����!����A(	���/���%0+�C�������@�e	�/5�
3�	*����$�	�@0 +(�D�������!�!�	3���+!/5�3�	*����$�	3��D+	�	&#3�	�& �����3�4+!
������� A 
�	�& �����������	   

2. ����������	���"5+"��3�66�

�������*�D(�D
�-&���@0#	F�	(	��������	3���+!/5�3�	*����$�	3������-.����������
����	���"5+"��3�66� ,���&4D+3��"�
5�3��35
	4+!3���+!/5�3�	*����$�	3������!�	���
����	���"5+"��3�66��&%���A�/%D�����!�	�������	���,��"�!$%�!�	�������	���"5+
�M@����� ��!	�#	 ���������!�%0+��D+�%�4+!/5�3�	*����$�	/D�!�5����(�D(	�������A
���3���+!/5�3�	*����$�	4+!!�	�������	���"5+"��3�66�

(4) �������A���/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	�& *�53����?���3��*�D (Unallocated Loss 
Adjustment Expenses - ULAE) 

�������	�/5�����A���/5�(�D�5��(	���������3�	*����$�	�& *�53����?���3��*�D �������
+�)��/5�(�D�5����������
��/����B�@0 +����A���/5�(�D�5��4+!GH��3�	*���� !�������A���
/5�(�D�5���& *�53����?���3��*�D	&#��@����A����+�"��35
	4+!/5�(�D�5���& *�53����?���3��*�D"5+
/5��M%& �4+!/5�/
���3&�����& �5��$%�/5�/
���3&�����& *�D������!�	$%D
�� !+�'5�	4D+3��"��& 
5�
/5�(�D�5���& *�53����?���3��*�D������4�#	���	
	/�� !�	� !��0 +�&������!�	/5�/
���3&���� $%�
����4�#	+&�/�� !�	� !��0 +�&����5��/5�/
���3&����	�#	 

+�"��35
	/5�(�D�5��(	���������3�	*����$�	�& *�53����?���3��*�D *�D?'�$��@����A����
5�!
!�	�������	����?�	"B (Motor) $%�!�	�������	����& *�5(�5�?�	"B (Non-Motor) $%���?'�	��*
���.�"B(�D���/5�����A����& �&�& 3.�4+!�	&#3�	/5�3�	*����$�	�
� (*�5�
�/5�3�	*����$�	
�����".���AB	#���5
�(	Q @.). 2554) �@0 +����A���3���+!/5�(�D�5���& *�53����?���3��*�D 
3�������	&#3�	/5�3�	*����$�	 
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�������A���/5�(�D�5���& *�53����?���3��*�D��/��	
A���+�"��35
	/5�(�D�5���& *�53����?
���3��*�D/'A���/�� !�	� !4+!3���+!/5�3�	*����$�	$%�/5�3�	*����$�	/D�!�5�� �
����
+�"��35
	/5�(�D�5���& *�53����?���3��*�D/'A���/5�3�	*����$�	�& ����4�#	$%D
$"5��!*�5*�D���
���!�	 

(/) 4D+3��"��D�	�)��F��� 

�������*�5	�����*�D������%!�.	(	+	�/"��@����A���0+$�D$"5+�"���!�	�tu+�& ���3������/5�
3�	*����$�	�5��(	+	�/"+�5�!*��I"��+�"���!�	�tu+*�D���$%D
,����������@�e	����/5�
3�	*����$�	(	+�&" 

(!) 4D+3��"�+0 	J

�������*�D"�#!4D+3��"�
5��'$��(	���@�e	������&��/5�3�	*����$�		�#	�&/
��3� ���3�+$%�
/!�& ��	�
%��%��Q  	+����	&# ���������!"�#!4D+3��"�
5��'$��4+!�!�	�tu+(	+�&"����!/!����	�	
"5+*(	Q4D�!�	D� 3�����������&��/5�3�	*����$�	(	Q+.��"���". @.). 2547 $%��5+	�	D�	�#	?0+

5������&��/5�3�	*����$�		�#	 *�D?�!�����/5�3�	*����$�	3��'�AB$%D
 ��!	�#	��!*�5*�D/��
5�
���&3���+!/5�3�	*����$�	�@� ��"����������&��/5�3�	*����$�	��%5�	�#	 

18.4 �������� ����
������ !���/�3I5���D����/�, 

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�& 31 -�	
�/� 

2564 2563 

�+�/!��%0+"D	Q 1,778,705,006 1,642,685,707 
��&#�����	������3������Q 3,372,953,128 3,326,060,853 
��&#�����	����& ?0+��	���*�D(	Q	&# (3,333,331,199) (3,190,041,554) 

�+�/!��%0+%��Q 1,818,326,935 1,778,705,006 

19. ��,��� ���������
������3�

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

�!�	?0+*
D����������	���"5+ 254,291,517 321,305,350 

�!�	/D�!�5����& �
����������	���"5+ 585,024,297 646,353,410 

�
���D��	&#����������	���"5+ 839,315,814 967,658,760 
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20. ���>-
2��>.��4���:2��
���

����%& �	$%!4+!����E'�@�	E%��,��	B@	��!�	3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563
��	��!	&#

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�& 31 -�	
�/� 

2564 2563 

����E'�@�	E%��,��	B@	��!�	"D	Q 63,575,523 61,300,779 
35
	�& ����'D(	!����*�4���.	: 
"D	�.	������(	C��.��	 9,709,613 5,472,099 
"D	�.	�+���&#� 957,080 1,128,462 

�
�35
	�& ����'D(	!����*�4���.	 10,666,693 6,600,561 
35
	�& ����'D(	!����*�4���.	��I��3�I�: 
4���.	(���*�) ����������A���"���%��/A�")�3"�B
����	��� 
35
	�& �����������%& �	$%!4D+3��"��D�	������)�3"�B  1,933,320 7,113,993 
35
	�& �����������%& �	$%!4D+3��"���!����!�	  (2,441,874) (10,203,509) 
35
	�& ��������������.!�����3����AB (2,334,081) 3,945,499 

�
�35
	�& ����'D(	!����*�4���.	��I��3�I� (2,842,635) 855,983 
E%��,��	B�& �5��(	���
5�!Q (3,984,001) (5,181,800) 

����E'�@�	E%��,��	B@	��!�	%��Q 67,415,580 63,575,523 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 �����
%��M%& �?5
!	#���	��(	����5�������E%��,��	B������
4+!@	��!�	
4+!�����������A 11Q $%��������/��
5����5�������E%��,��	B������
4+!@	��!�	���(	1Q
4D�!�	D���	���	
	����A 7.2%D�	��� (2563: 12 Q $%�5.0%D�	��� "��%�����)  

4D+3��"��& 3��/�6(	�������A���"���%��/A�")�3"�B����	��� 3�.*�D��!	&# 

(�	5
�: �D+�%�"5+Q) 
2564 2563 

+�"��/��%� 2.1 1.6 
+�"�����4�#	�!�	��0+	 3.1 - 5.5 3.1 - 5.8 
+�"������%& �	$%!(	���	
	@	��!�	 0.0 - 17.0 0.0 - 16.9 
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E%�����4+!����%& �	$%!4D+3��"��& 3��/�6"5+�'%/5�C��.��	4+!����E'�@�	E%��,��	B������

4+!@	��!�	A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563 3�.*�D��!	&# 

31 -�	
�/� 2564 

4D+3��"�
�@� �4�#	 

����E'�@�	
E%��,��	B

@	��!�	�@� �4�#	 
(%�%!) 4D+3��"�%�%! 

����E'�@�	
E%��,��	B

@	��!�	�@� �4�#	 
(%�%!) 

(%) ��� (%) ��� 
+�"��/��%� 1.0 (4,576,658) 1.0 5,233,263 
+�"�����4�#	�!�	��0+	  1.0 5,450,255 1.0 (4,863,240) 
+�"�������.	�
&�	4+!@	��!�	 10.0(1) (2,366,567) 10.0(1) 2,547,473 
(1)�D+�%� 10 4+!4D+3��"��& (�D+�"������%& �	$%!(	���	
	@	��!�	 

31 -�	
�/� 2563 

4D+3��"��@� �4�#	 

����E'�@�	
E%��,��	B

@	��!�	�@� �4�#	 
(%�%!) 4D+3��"�%�%! 

����E'�@�	
E%��,��	B

@	��!�	�@� �4�#	 
(%�%!) 

(%) ��� (%) ��� 

+�"��/��%� 1.0 (4,365,295) 1.0 4,981,713 
+�"�����4�#	�!�	��0+	  1.0 5,165,439 1.0 (4,619,841) 
+�"������%& �	$%!(	���	
	@	��!�	 10.0(1) (2,398,044) 10.0(1) 2,602,387 
(1)�D+�%� 10 4+!4D+3��"��& (�D+�"������%& �	$%!(	���	
	@	��!�	 

21. �����5����,�

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563 ������� �&���	
	�.	������&�	++�����	5��$%������$%D
 �� !
���+��D
��.D	3���6 35,000,000 �.D	 �'%/5�"��*
D�.D	%� 10 ���

22. ���������
M����

���("D����66�"�4+!��"�� 116 $�5!@�������66�"�����������	������ @.). 2535 �������"D+!���3��
���*�3.�-������Q35
	�	� !*
D��	�.	3���+!*�5	D+��
5��D+�%� 5 4+!���*�3.�-������Q�	�
5��.	3���+!
	&#���&���	
	*�5	D+��
5��D+�%� 10 4+!�.	������&�	3���+!"���O������!�%5�
*�53����?	��*�5���!�	
C	E%*�D

แบบ 56-1 One Report 2564 206



23. 
��������+,��-.����3	��������������

4D+�'%35
	!�	����	�	!�	�& 	���3	+	&#3+�/%D+!������!�	���(	4+!��������& E'D�&+��	��"��3�	(�3'!3.�
�D�	�������	�	!�	*�D���$%�3+���	+�5�!3� ���3�+�@0 +(�D(	���"��3�	(�(	������3�����@����(�D���
35
	!�	$%������	E%�������	�	!�	4+!35
	!�	 ��#!	&# E'D�&+��	��"��3�	(�3'!3.��D�	�������	�	!�	4+!
������� /0+ ��-�	��D��	D��& ������

�@0 +
�"?.��3!/B(	���������!�	����������,/�!3�D�!+!/B����	�	5
�-.����"�������4+!E%�"��ALB 
*�D$�5 ����	+�//&��� ����	������%$%�4	35! ����	����? $%�����	�����I��"%I�+0 	

E'D�&+��	��"��3�	(�3'!3.�3+���	E%�������	�	!�	4+!$"5%�35
	!�	$�������	�@0 +
�"?.��3!/B(	���
"��3�	(���& �
���������3�����@����$%���������	E%���R���"�!�	������������	E%���R���"�!�	
4+!35
	!�	,��@����A�������*���0+4���.	����������	�	!�	3�	���@�B�
�$%��	&#3�	�
� �� !
���'%/5�
,��(�D��ALB��&�
����& (�D(	���
�����*���0+4���.	����������	�	!�	3�	���@�B�
�$%��	&#3�	�
�(	!�
����!�	

�����	�����6�&3���������������
5�!35
	!�	�& ���!�	��	*(	%���A���&�
��������	�����6�&3������
������-.��������.//%���	+�

3�	���@�B$%��	&#3�	4+!35
	!�	4+!�������A
�	�& 31 -�	
�/� 2564 $%� 2563�&��!"5+*	&#

(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&� 

����	+�//&��� 

����	���  
��!���%$%�

4	35! ����	����? 
����	���
��I��"%I�+0 	 �
�35
	!�	 

35
	!�	�&   
C	35
	*�5*�D �
� 

������2�: 
A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 457,082,654 31,449,225 249,001,375 496,750,724 1,234,283,978 5,044,626,807 6,278,910,785 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2563 368,215,332 21,469,656 240,740,937 395,507,701 1,025,933,626 5,052,000,545 6,077,934,171 

�� ���� 
A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 657,333,950 34,325,068 1,570,537,614 576,089,542 2,838,286,174 1,192,339,781 4,030,625,955 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2563 535,238,645 25,623,259 1,669,715,900 408,845,321 2,639,423,125 1,343,954,529 3,983,377,654 
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(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&� 

3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 

����	+�//&��� 
����	�����!
���%$%�4	35! ����	����? 

����	���
��I��"%I�+0 	 �
� 

���/�,��

�������
����� 
��&#�����	������ 640,288,595 98,423,455 1,951,014,792 683,226,286 3,372,953,128 

���: ��&#�����	����5���������+�����	���"5+ (309,753,794) (57,977,873) (10,993,199) (441,672,725) (820,397,591) 

��&#�����	������3.�-� 330,534,801 40,445,582 1,940,021,593 241,553,561 2,552,555,537 
�
� (���): 3���+!��&#�����	����& ��!*�5?0+��	 

 ���*�D (�@� �) %����Q�5+	 2,552,589 (496,174) 6,932,255 (38,609,448) (29,620,778) 

��&#�����	����& ?0+��	���*�D3.�-�������
����	���"5+ 333,087,390 39,949,408 1,946,953,848 202,944,113 2,522,934,759 

���*�D/5��D�!$%�/5������	I� 112,880,452 16,585,053 2,408,620 101,907,785 233,781,910 

�	����/�,��

�������
����� 445,967,842 56,534,461 1,949,362,468 304,851,898 2,756,716,669 

%3�;�,�3��
�������
����� 

/5�3�	*����$�	$%�/5�(�D�5�� 
(	���������3�	*����$�	3.�-� 94,016,527 10,147,102 1,170,499,884 327,340,208 1,602,003,721 
/5��D�!$%�/5������	I� 144,200,352 10,579,371 299,798,580 71,213,486 525,791,789 

/5�(�D�5��(	����������	���+0 	 48,455,251 3,879,366 135,332,902 41,496,932 229,164,451 

�	�%3�;�,�3��
�������
�����
3��%3�;�,�3��

;�
������������ 286,672,130 24,605,839 1,605,631,366 440,050,626 2,356,959,961 


��/�(+�����) ��

�������
�����
3�� 

%3�;�,�3��;�
������������ 159,295,712 31,928,622 343,731,102 (135,198,728) 399,756,708 

/5�(�D�5��(	�������	�	!�	 (353,294,270) 


��/���

�������
����� 46,462,438 
���*�D������%!�.	 68,504,793 
���*�����!�	%!�.	 7,535,365 
���*�����������'%/5��."�-��� 11,392,970 
35
	$�5!���*�����!�	%!�.	(	�������5
� 1,384,530 
���*�D+0 	 3,657,259 

"D	�.	��!����!�	 (2,308,051) 

E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	 (4,058,436) 


��/�
3��%3�;�,�3����� ����/�, 132,570,868 

/5�(�D�5�����&�!�	*�D  (23,225,688) 


��/���������� 109,345,180 
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(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&� 

3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2563 

����	+�//&��� 
����	�����!
���%$%�4	35! ����	����? 

����	���
��I��"%I�+0 	 �
� 

���/�,��

�������
����� 
��&#�����	������ 656,921,903 83,624,957 2,007,205,149 578,308,844 3,326,060,853 

���: ��&#�����	����5���������+�����	���"5+ (293,977,849) (43,409,360) (11,784,632) (419,470,676) (768,642,517) 

��&#�����	������3.�-� 362,944,054 40,215,597 1,995,420,517 158,838,168 2,557,418,336 
�
� (���): 3���+!��&#�����	����& ��!*�5?0+��	 

 ���*�D (�@� �) %����Q�5+	 (33,688,316) 938,158 (79,917,629) (7,537,603) (120,205,390) 

��&#�����	����& ?0+��	���*�D3.�-�������
����	���"5+ 329,255,738 41,153,755 1,915,502,888 151,300,565 2,437,212,946 

���*�D/5��D�!$%�/5������	I� 82,462,686 14,196,604 2,727,996 94,460,233 193,847,519 

�	����/�,��

�������
����� 411,718,424 55,350,359 1,918,230,884 245,760,798 2,631,060,465 

%3�;�,�3��
�������
����� 

/5�3�	*����$�	$%�/5�(�D�5�� 
(	���������3�	*����$�	3.�-� 69,964,533 4,908,214 1,278,651,570 87,436,426 1,440,960,743 
/5��D�!$%�/5������	I� 149,254,540 12,161,237 310,889,959 58,427,947 530,733,683 

/5�(�D�5��(	����������	���+0 	 54,483,375 3,692,089 138,760,333 45,311,540 242,247,337 

�	�%3�;�,�3��
�������
�����
3��%3�;�,�3��

;�
������������ 273,702,448 20,761,540 1,728,301,862 191,175,913 2,213,941,763 


��/���

�������
�����
3�� 

%3�;�,�3��;�
������������ 138,015,976 34,588,819 189,929,022 54,584,885 417,118,702 

/5�(�D�5��(	�������	�	!�	 (338,187,246) 


��/���

�������
����� 78,931,456 
���*�D������%!�.	 61,945,218 
���*�����!�	%!�.	 7,441,488 
4���.	����������'%/5��."�-��� (57,748,450) 
35
	$�5!4���.	����!�	%!�.	(	�������5
� (972,729) 
���*�D+0 	 6,153,404 

"D	�.	��!����!�	 (3,037,773) 

E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	 (6,112,685) 


��/�
3��%3�;�,�3����� ����/�, 86,599,929 

/5�(�D�5�����&�!�	*�D  (15,274,879) 


��/���������� 71,325,050 
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+,��-.�
 !�	
���+��-��C����:  

������� ����	�	-.����(	�4"�'��)�3"�B��&�
/0+ (	����)*�� ��!	�#	���*�D$%�3�	���@�B�& $3�!+�'5(	!�
����!�	��!?0+��	������!�	"���4"�'��)�3"�B$%D
 

+,��-..-
%,����;�@3 

(	���
5�!Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 ��������&���*�D���%'�/D����(�65���	
	 621 %D�	��� (2563: 
763 %D�	���)  

24. ���/�,��

��.����

(	���
5�!Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563 ��������&���*�D������%!�.	��!	&#

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�& 31 -�	
�/� 

2564 2563 

���*�D�+���&#����"��3���	&# 15,629,617 28,920,171 
�!�	C	E%������"��3���.	 52,875,176 33,025,047 
���*�D������%!�.	 68,504,793 61,945,218 

25. %3�;�,�3��;�
������������

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�& 31 -�	
�/� 

2564 2563 
/5�(�D�5��@	��!�	 234,083,693 216,164,199 
/5�(�D�5����& �
���+�/��3?�	�& $%�+.��AB 71,154,284 69,658,259 
/5����&+��� 1,570,354 1,182,044 
�	&#3'6$%��	&#3!3����3'6 (,+	�%��) (21,840) 1,654,410 
/5�(�D�5��(	�������	�	!�	+0 	 46,507,779 49,528,334 

�
�/5�(�D�5��(	�������	�	!�	 353,294,270 338,187,246 
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26. >.+������,���%����� !%��	3���
��+F��
(�	5
�: ���) 

3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

2564 2563 

�!�	3�$%���������&����5��!�	3� 60,885 39,369 
���*�D����!�	%!�.	/D�!��� 8,977 2,895 
�!�	%!�.	(	�%�����@�B 526,818 (469) 
/5�3�	*��/D�!������/'5��A& 3,461,756 6,070,890 

�
� 4,058,436 6,112,685 

27. %3�;�,�3�����.�
�8
(�	5
�: ���) 

3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

2564 2563 

/5�3�	*����$�	$%�/5�(�D�5��(	���������3�	*����$�	3.�-� 1,554,037,513 1,395,077,008 
/5��D�!$%�/5������	I� 525,791,789 530,733,683 
/5�(�D�5��(	����������	���+0 	 188,564,105 200,821,751 
/5�(�D�5����& �
���@	��!�	 322,650,247 303,473,520 
/5�(�D�5����& �
���+�/��3?�	�& $%�+.��AB 71,154,284 69,658,259 
/5����&+��� 1,570,354 1,182,044 
�	&#3'6$%��	&#3!3����3'6(,+	�%��) (21,840) 1,654,410 
"D	�.	��!����!�	 2,308,051 3,037,773 
E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	 4,058,436 6,112,685 
/5�(�D�5��+0 	 46,507,779 49,528,334 

�
� 2,716,620,718 2,561,279,467 

28. 
������������. ���� 2

�������$%�@	��!�	4+!�������*�D�5
���	���"�#!�+!�.	3���+!�%&#�!�&@"��@�������66�"��+!�.	3���+!
�%&#�!�&@ @.). 2530 ,���������$%�@	��!�	���5��3����4D��+!�.	��	�����0+	(	+�"���D+�%� 5 4+!
�!�	��0+	�+!�.	3���+!�%&#�!�&@	&#������,���������%�����@�B�������+!�.	��3,�D ������$%����5��(�D$�5
@	��!�	��0 +@	��!�		�#	++����!�	"������&��
5��D
��+!�.	4+!������� (	���
5�!Q2564�������
����'D�!�	3�����!�%5�
��	/5�(�D�5�����	
	9.2%D�	��� (2563: 9.1%D�	���)
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29. ��������
�������
��	���C���
(�	5
�: ���) 

3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

2564 2563 

�+��!�	3����+!�.	����	
�	�)���3�3�"D	Q 75,095,287 66,859,132 
�!�	3����+!�.	����	
�	�)���(	Q 8,330,913 8,236,155 

�+��!�	3����+!�.	����	
�	�)���3�3�%��Q 83,426,200 75,095,287 

30. 
��/��3���,�

���*�"5+�.D	4�#	@0#	F�	/��	
A,��������*�3������Q (*�5�
����*�4���.	��I��3�I�+0 	) �D
����	
	?�

�M%& �?5
!	#���	��4+!�.D	3���6�& ++�+�'5(	���
5�!Q

31. �����?�>.

������� ����)�5���!�	C	E%(	���
5�!Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563��!	&#

+	.��"�,�� �
��!�	C	E% 
�!�	C	E% "5+

�.D	 

(%D�	���) (���) 

�!�	C	E%�����Q2563 �& ���.�E'D?0+�.D	/��#!�& 89 

�	�&  27 �����	 2564 

52.5 1.50 

�!�	C	E%���
5�!��%3������Q 2562 �& ���.�/A���������������
/��#!�&  3/2563
�	�&  14 �����	 
2563 

45.0 1.29 

32. �� ����� !����
��+F�������,�1.���>-
2��

32.1 ���>-
2���
 !�	
����@@���3�1.��@@����
�� 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563 ��������&���	
	�!�	4�#	" ���& "D+!�5��(	+	�/"��#!3�#	���("D3�66���5�����
3�#	 3�66���5��� !3�	���@�B+D�!+�!�&�'%/5�" �� $%�3�66������� ��!	&# 

(�	5
�:���) 
2564 2563 

�5�������: 
���(	 1 Q 212,894 425,830 
����
5� 1 Q ?�! 3 Q 319,342 567,773 
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32.2���>-
2���
 !�	
������3��NO����� 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 ��������&����5��GH���.	���	
	�!�	 0.02 %D�	��� �& ��& �
4D+!���35
	����.!
+�/�� �/�0 +!"�$"5! "��"�#!$%�+.��AB3��	��!�	 (2563: 2.7 %D�	����& ��& �
4D+!���,�$���/+�@�
�"+�B) 

32.3 
��%�����
�� 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 ��������&�	�!30+/#������	�� !++�,��-	�/�����	
	 2.6%D�	��� $%��	�!30+
����+!�& ++�(		�����������	���	
	 7.0%D�	��� �� !��& �
�	0 +!�������E'�@�	��!R���"���!�����
"���"�-.����4+!������� (2563:2.6%D�	��� $%� 6.5 %D�	��� "��%�����) 

32.4 %� GH���,�� 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 ��������&�+�/!/D�!4+!/�&�& ?'�tu+!�D+!��&��/5��3&�������	
	����A 66.1 
%D�	��� ��������	E'D�������	��� �� !E%4+!���@����A�/�&��!�%5�
��!*�53�#	3.� ��#!	&#����.	���@�B 
�& tu+!�D+!��!�%5�
 ��������&����E'�@�	*�5���	�.	����	3'!3.�4+!���-���B /����	���	
	�
� 34.1
%D�	��� +�5�!*��I"���������*�D��	���3���+!�E0 +E%�3&�����& +������4�#	��	���	
	����A 33.6%D�	
��� *
D$%D
(	!�����!�	(2563: 53.2 %D�	��� 22.5 %D�	��� $%� 22.5 %D�	��� "��%�����) 

แบบ 56-1 One Report 2564 213



33. ���
��$��
��
��
��
��� !�
 !�	+,��
��

33.1 .�
�8%	�����2��$: 

(	���@����A�/
��3��@�	-B���
5�!�������& ��& �
4D+!��	$"5%��������������/��	�!?�!�	0#+��4+! 
/
��3��@�	-B����
5��'$����!�O���� 

%���A�/
��3��@�	-B���
5�!�����������.//%��0+�������& ��& �
4D+!��	3����?3�.*�D��!	&# 

����0 +�������& ��& �
4D+!��	 %���A�/
��3��@�	-B 
TKI General Insurance Company Limited �������5
� 
TKI Life Insurance Company Limited �������5
� 
������ 3�@�����B3�	 ������ ?0+�.D	(	��������D+�%� 7.11 
������ -	3��3���"� (*��) ������ ?0+�.D	(	��������D+�%� 5.06 $%��&��������5
���	 
������ t+%/+	����	��� ������ (����	) �������?0+�.D	�D+�%� 12.00 
������ +."3������?�!,%��*�� ������ (����	) �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ 
,���AB ������ (����	) �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ ��!3�"@%��5� ������ �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ 3�-�-�	& ������ �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ 3����%��� ������ �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ �
� !�%& ������ �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ *���&����	�&
�" ������ (����	) �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ ��!3�"�5
�@�e	� ������ �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ @'%E% ������ �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ @�@�e	3�	 ������ �&��������5
���	$%����?0+�.D	 
������ �.3�"-�	& ������ (����	) (1) �&��������5
���	 
������ �3���3.4 ������(����	) �&��������5
���	 
������ �����@�B ������ �&��������5
���	 
������ +%&	���3��� ������ �&��������5
���	 
������ 3���/�%,�	�/ ������ �&��������5
���	 
������ 3�����/��D	+�	��3�"�&�% ������ �&��������5
���	 
������ 3���+�	�"+�B�	�� 	$	%/+�B+���� 	 ������ �&��������5
���	 
������ ��+��@I� ������ �&��������5
���	 
������ ,",�"D� �@���'�AB E'D����	5��,",�"D� ������ �&��������5
���	 
������ *���@���'�AB  ������ �&��������5
���	 
������ �&�&�+3 ��.� ,{%��#!3B ������(����	) �&��������5
���	 
������ �&.+&.�+3 ������  �&��������5
���	 
������ 3��-�	�	�B ������  E'D��& �
4D+!4+!����������������	E'D?0+�.D	���(�65 
������ @& *+ �+ +�	�&��&� ������ E'D��& �
4D+!4+!����������������	E'D?0+�.D	���(�65 
(1) �������	���������� 2564 ������	�$���%���&�'	��'�()������
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33.2 ���
��� !���%�@
��
��
��� !�
 !�	+,��
�� 

(	���
5�!Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563 ��������&������-.�����& 3��/�6����������& ��& �
4D+!
��	 ��#!	&# ������-.������!�%5�
��	*"���!0 +	*4��!���/D�$%���ALB"���& "�%!��	���
5�!�������$%�
�������& ��& �
4D+!��	��%5�	�#	�� !��	*"���"�-.���� ,��3����?3�.�������& 3��/�6*�D��!	&# 

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 

2564 2563 	,�����������	���/� 
���
��$��
��
���������3	� 
��&#�����	������"5+  3,031,330 1,834,017 +�"��"���& ���."�������4+!�������	���

$%�3�66�����	���"5+ 
/5������	I��5�������� 
�������	���"5+ 

 654,071 435,665 +�"��"���& ���."�������4+!�������	���
$%�3�66�����	���"5+ 

���
��$��
��
��
��
��� !�
 !�	+,��

�� 

��&#�����	������"�! 79,853,384 71,844,616 +�"��"���& ���.*
D(	3�66�����	��� 
��&#�����	������"5+ 12,913,844 14,453,629 +�"��"���& ���."�������4+!�������	���

$%�3�66�����	���"5+ 
��&#�����	����5��"5+ 24,292,637 23,641,858 +�"��"���& ���."�������4+!�������	���

$%�3�66�����	���"5+ 
/5�3�	*����$�	�5�� 18,464,664 17,666,648 "���& ����4�#	���! 
/5������	I��5��������  
�������	���"5+ 

4,633,622 4,912,890 +�"��"���& ���."�������4+!�������	���
$%�3�66�����	���"5+ 

/5������	I���� 9,482,552 9,321,160 +�"��"���& ���."�������4+!�������	���
$%�3�66�����	���"5+ 

�!�	C	E%��� 21,488,560 9,235,180 "���& ����)�5�� 
/5���5�$%�������+�/��3��	��!�	
3�4��5�� 

239,674 406,432 ��/�"��3�66� 

/5���5���� 172,973 170,352 ��/�"��3�66� 
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33.3 ���%�%,����	3��
�� 

�+�/!/D�!���
5�!�������$%��������& ��& �
4D+!��	 A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563�&���%��+&����!	&# 

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

.-
�� ���
��@@���
������3� - ����%,������
 !�	
��
����
������3� 
������ t+%/+	����	��� ������ (����	) 6,959,142 20,362,658 

TKI General Insurance Company Limited 2,210,481 681,418 

�
� 9,169,623 21,044,076 

����.����;��.�
���2�: - ���������  
������ 
,���AB ������ (����	) 1,046,952 993,413 
������ +."3������?�!,%��*�� ������ (����	) 300,817,400 257,776,850 
������ �&�&�+3 ��.� ,{%��#!3B ������ (����	) 38,107,600 37,000,000 
������ *���&����	�&
�"������ (����	) 24,287,000 23,550,000 
������ t+%/+	����	��� ������ (����	) 74,659,200 61,932,000 
������ 3�-�-�	& ������ 20,945,000 16,745,000 
������ ��!3�"@%��5� ������ 16,044,000 11,224,000 

�
� 475,907,152 409,221,263 

��,��� ���������
������3� - ����%,���3���
 !�	
��
����
������3� 
������ t+%/+	����	��� ������ (����	) 12,671,175 22,038,732 

TKI General Insurance Company Limited 585,998 229,048 

�
� 13,257,173 22,267,780 

33.4 %3����1��
���
��1.>-,������ 

(	���
5�!Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563��������&/5�(�D�5��E%��,��	B@	��!�	�& (�D$�5
�������$%�E'D������ ��!"5+*	&# 

(�	5
�: ���) 
3������Q3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 
2564 2563 

E%��,��	B����3�#	 53,756,142 50,720,645 
E%��,��	B�%�!++����!�	 711,634 417,664 
�
� 54,467,776 51,138,309 

34. %	���� !��1.�4����
��������%	���� !��
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34.1 %	���� !���,��
�������
����� 

/
���3& �!�D�	����������	��� ����?�! /
���3& �!�& �������/
��E�	E
	4+!/
��?&  /
���.	$�!$%��
%��& 
����/
���3&������& �!��	���4D+3��"��& (�D(	�������	�+�"����&#�����	��� ���/��	
A�!�	3���+!$%����
@����A��������	��� ,��/
���3& �!�D�	����������	����&3���".��0+C�����& �5+(�D����/
���3& �! ��!	&# 

�. ���	
	/
���3&����$%�/
��?& 4+!/
���3&�����& �@� �3'!4�#	 

E%��������C�������	+���#!���3��@��!�'��)�3"�B ���-�����"�  ���@���"�  +.��"����  ����5+����D�� 
$%����������,������ +��	����3'5����A/
���3&�����& �@� �4�#	��#!"5+�&
�" �5�!��� $%����@�B3�	�& 
��������������	���*
D$%�35!E%(�D��������&+�"��/
���3&�����& �@� �3'!4�#	����
5��& /�����AB*
D /
��
�3& �!��!�%5�
+��35!E%(�D��������&���*�D/5���&#�����	������	D+��
5�/5�3�	*����$�	�& ��"D+!�5�� 
��0+����A����!�	3���+!/5�3�	*����$�	*
D*�5�@&�!@+ �� !+��35!E%�����"5+�!�	�+!�.	"��
/
���3& �!�D�	����������	���4+!������� 

4.  /
��*�53��.%4+!3��35
	4+!E%�"��ALB����	��������"5�!J 

 ����& ��������.5!�	D	�& ������"%���M@�������!����� �@0 +���4���!�	$%������35
	$�5!"%�� 
���(�D��������&���*�D$%�/5�(�D�5���& E'�"�����E%�"��ALB	�#	 �����!�����+���&+�"��/
���3&����3'!
�� !���&E%(�D��������&"D	�.	/5�3�	*����$�	,���M%& �+�'5(	�����3'!"��*�D
� ��".���AB
��!�%5�
	&#+��35!E%�����"5+/
���3& �!4+!���*�D��0+���*�4+!�������$%�+��35!E%�����"5+
�!�	�+!�.	 

/.  /
���3& �!��!����-�����0+)&%-��� 

���������!�&/
���3& �!�& ����������������+�	*�53.���"4+!E'D�+�����	��� �& �.5!�
�!E%��,��	B���
����������	������(�D�������"D+!�5��/5�3�	*����$�	(	���	
	3'!���	���! +��35!E%(�D��������&
+�"��/
���3&�����& �@� �3'!4�#	����
5��& /�����AB*
D $%�+��35!E%"5+/
���3& �!�D�	3��@/%5+!
4+!������� 

���/
���3& �!4D�!"D	 ��������&
�-&���������������/
���3& �!,�� 

1. 
��/����B+�"��/
���3&����$%�+�"��/
���3&�����
����/5�(�D�5��,��������$%�/
�/.�(�D+�'5(	+�"��
�& �������*�D����	�*
D

2. @����A�/���%0+��%.5�%'�/D� %���A�������$%�/
���3& �!4+!����& ���������	���(�D��	*"���& ����	�
�� !���&/
��3+�/%D+!��������4+!+�"��/
���3&�����& �+����*�D �&���
��/����B$%�@����A�?�!3��35
	
4+!/
���3& �!����& /
���I�*
D�+! $%�3��35
	�& ������	���"5+(�D�����3� �@0 +��	����@� �)�����@(	
���������*�
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3. ������/
���3& �!���,������������	���"5+$��3�66�%5
!�	D�$%�$���M@�����*
D���������
�������	���"5+��#!(	����)$%�"5�!����)�& �&/
���� 	/!��!����!�	$%��&+�	���/
��	5���0 +?0+
*�5" ���
5� A- $%��
�?�!����4D����3�66�����	���"5+$��/
���3&����35
	���	�� !���5
�/
�/.�
/
���3& �!����& ����������*
D�+!�@0 +u+!��	*�5(�DE%�������	�	!�	$%�F�	���!����!�	4+!�������
�
���#!�����4+!�!�	�+!�.	4+!�����������/
��E�	E
	$%�*�D���E%�����+�5�!�.	$�!�����
�

��P"�

4. ������3��35
	4+!E%�"��ALB,��(�D�&����������������	�	-.����*(	E%�"��ALB"5�!J$%�����3& �!���
*(	�.����������D
�3��35
	�& �����3�3+�/%D+!���3��@"%��$%�/
��"D+!���4+!%'�/D�,��
(�D�%��
������4D+�'%��!3?�"��& ��	3���$%�3+�/%D+!���$E	�%�.�-B��!���"%���@0 +�.5!�	D	����
"%��(	E%�"��ALB�& 3����?3�D�!E%���*�$%��&$	
,	D�����"��,"�&

5. 
��/����B�������.�"�
4+!/
���3& �!�D�	����������	���

"���!$3�!�������.�"�
4+!�	&#3�	���3�66�����	��� ,��$��"�����������������	���
��!	&#

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

3���+! 
��&#�����	���

�5+	���
����	���"5+ 

3���+! 
��&#�����	���

35
	�&  
����	���"5+ 3.�-� 

3���+! 
��&#�����	���

�5+	���
����	���"5+ 

3���+! 
��&#�����	���

35
	�& ����	���
"5+ 3.�-� 

+�//&��� 463,612,689 (171,221,297) 292,391,392 467,341,473 (172,397,491) 294,943,982 
��!���%$%�4	35! 26,493,301 (15,065,767) 11,427,534 19,107,206 (8,175,845) 10,931,361 
�?�	"B 1,019,377,924 (5,140,221) 1,014,237,703 1,026,011,142 (4,841,184) 1,021,169,958 
��I��"%I� 308,843,021 (195,211,579) 113,631,442 266,245,185 (191,223,193) 75,021,992 

�
� 1,818,326,935 (386,638,864) 1,431,688,071 1,778,705,006 (376,637,713) 1,402,067,293 

(�	5
�: ���) 
2564 2563 

3���+! 
/5�3�	*��

��$�	�5+	���
����	���"5+ 

3���+! 
/5�3�	*��

��$�	35
	�& 
����	���"5+ 3.�-� 

3���+! 
/5�3�	*��

��$�	�5+	���
����	���"5+ 

3���+! 
/5�3�	*��

��$�	35
	�& 
����	���"5+ 3.�-� 

+�//&��� 193,721,261 (136,949,751) 56,771,510 67,897,172 (42,325,983) 25,571,189 
��!���%$%�4	35! 7,831,767 (1,669,346) 6,162,421 6,516,053 (1,412,646) 5,103,407 
�?�	"B 551,159,690 (873,899) 550,285,791 643,704,758 (723,842) 642,980,916 
��I��"%I� 267,246,521 (196,439,261) 70,807,260 142,600,136 (109,417,827) 33,182,309 

�
� 1,019,959,239 (335,932,257) 684,026,982 860,718,119 (153,880,298) 706,837,821 
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6. �����3+�/
��+5+	*�


�����3+�/
��+5+	*�
��	���
��/����B/
���3& �!�& �	&#3�	�������������	������@� �4�#	��0+
%�%!�	0 +!�����/
��E�	E
	4+!4D+3��"��& (�D(	���/��	
A�� !�������"5+����E'�@�	�D�	
3�	*����$�	��#!�D�	�5+	����������	���"5+ $%��%�!����������	���"5+ ,��/
���3& �!+������
���/
��?& $%�/
���.	$�!�& ����/
���3&���� ��0+ /5�(�D�5���& (�D(	���������/5�3�	*����$�	*�5
��	*"���& /��*
D

���
��/����B/
��+5+	*�
	&#������4�#	�@0 +��3+�/
��+5+	*�
4+!E%��������	�	&#3�	���
����������	���(	��A&�& "�
$��%��"5�!J �&����%& �	$%!* "�
$��& (�D3�����������3+�
���+�*�D
� +�"��35
	/
���3&����3��'�AB (Ultimate Loss Ratio��0+�ULR�) (	Q+.��"���".
%5�3.� (Accident Year ��0+ �AY�) $%�/5�(�D�5��(	���������/5�3�	*����$�	�& *�53����?���3��
*�D (Unallocated Loss Adjustment Expenses ��0+�ULAE�) 3�������	&#3�	/5�3�	*����$�	$%�
�	&#3�	��&#�����	����	/5�����A����& �&�& 3.� ,��"�
$��& 	����@����A����%0+����/
��
�����3�$%�3����?����*�D���!

E%�����"5+/5�����A����& �&�& 3.�4+!�	&#3�	���3�66�����	�����0 +"�
$��%���&���
�%& �	$%!*�D$3�!*
D(	"���!�D�	%5�!

(�	5
�: %D�	���) 
2564 

4D+3��"��& 
�%& �	$%! 

����E'�@�	�D�	
3�	*����$�	�5+	
����������	���"5+  
�@� �4�#	 (%�%!) 

����E'�@�	�D�	3�	*��
��$�	�%�!������
����	���"5+�@� �4�#	 

(%�%!) 
���*��5+	���&�!�	*�D
�@� �4�#	 (%�%!) 

35
	4+!��D�4+!
�@� �4�#	 (%�%!) 

+�"��35
	/
���3&����
3���'�AB(	Q+.��"���".
3.��D�� 

+ 5% 105 82 (82) (66)

- 5% (103) (81) 81 65 
+�"��35
	/5�(�D�5��(	���
������/5�3�	*����$�	�& 
*�53����?���3��*�D 

+50% 0.4 0.4 (0.4) (0.3) 

- 50% (0.4) (0.4) 0.4 0.3 
 (�	5
�: %D�	���) 

2563 

4D+3��"� 
�& �%& �	$%! 

����E'�@�	�D�	3�	*��
��$�	�5+	������

����	���"5+       
�@� �4�#	 (%�%!) 

����E'�@�	�D�	3�	*��
��$�	�%�!������

����	���"5+         
�@� �4�#	 (%�%!) 

���*��5+	���&�!�	*�D
�@� �4�#	 (%�%!) 

35
	4+!��D�4+!
�@� �4�#	 (%�%!) 

+�"��35
	/
���3&����
3���'�AB(	Q+.��"���".
3.��D�� 

+5% 99 80 (80) (64)

- 5% (96) (76) 76 61 
+�"��35
	/5�(�D�5��(	���
������/5�3�	*����$�	�& 
*�53����?���3��*�D 

+50% 3 3 (3) (3)

- 50% (3) (3) 3 3 
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34.2 %	���� !���,���%���� 

/
���3& �!�D�	�/���" /0+ /
���3& �!�& �������+��*�D���/
���3&����+�	30��	0 +!���������& /'53�66�4+!
���������*�53����?R���"�"������E'�@�	�& ���.*
D*�D��������&/
���3& �!�D�	�/���"�& ��& �
�	0 +!������
����	���$%����%!�.	���	
	�!�	3'!3.��& �������+��"D+!3'6�3&�������(�D�/���"/0+ �'%/5�"����6�&���
�D
�3���+!/5��E0 +E%4���.	�& $3�!+�'5(	!�$3�!F�	�����!�	GH��������/
�/.�/
���3& �!	&#,�����
����	�(�D�&	,����$%�
�-&���(	���/
�/.�3�	��0 +�& �����3� ��!	&# 

�. /
���3& �!�D�	�/���"3�������������	��� 

(1) /
���3& �!����������������	���"5+

���������@����A�/���%0+�����������	���"5+�& �&+�	���/
��	5���0 +?0+�& *�5" ���
5� A- ��#!	&#
����%�!���������3�66�����	���"5+���&���"��"��������+�	���/
��	5���0 +?0+4+!
����������	���"5+��	������.���0+	

(2) /
���3& �!(	�D�	�����I��!�	/5���&#�����	���

��������&����
	���"��"����&#�����	���/D�!��������#!E'D �+�����	��� "�
$�	$%�
	���	D�+�5�!(�%D��� �
�?�!����	�(�D"�
$�	$%�	���	D�	���%�����@�B��/#������	"��

!�!�	�& �����������	�

�������@����A�����D+�/5��D�	�/���"4+!3�	*��/D�!������/'5��A&�.�3�#	�+������
%����!�	 
+�"�����"�#!3���+!4+!E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	/��	
A���3?�"������&���D+!�& ����4�#	
���!�D+	�%�! 10 - 13 Q ,��$�5!�%.5�%'��	&#��	 2 ����� *�D$�5 %'��	&#/'5��A&����������	��� $%�
%'��	&#/'5��A&*�5�&����	��� ���/��	
AE%4���.	�������D+�/5��D�	�/���"�& /��
5�������4�#	
/��	�!?�!E%4+!/
��	5�����	?5
!	#���	�� �'%/5�4+!�!�	"���
%�$%�4D+�'%�& �&/
��3���".3�E%
$%�3����?3	��3	.	*�D�& �&+�'5 A 
�	�& ���!�	��& �
�����".���AB(	+�&" 3��@���ABC��.��	$%�
���/�����AB3��
��)��F���(	+	�/" 

4. /
���3& �!�D�	�/���"������%!�.	 

��������&���@����A�%!�.	���E'D++�"��3���& *�D���������+�	���/
��	5���0 +?0+,��3?���	
���	+��& �&��"�F�	��5	 TRIS $%� FITCH $%�����	�	,�����& ��%!�.	�M@��"��3���& �&
+�	���/
��	5���0 +?0+����� Investment Grade�& �����������	���5�	�#	@�D+�����&���"��"��
45�
3��������+�	���/
��	5���0 +?0+4+!"��3���& �������%!�.	�@0 +@����A�$	
,	D�-.����4+!
�������& ++�"��3��$%�����	�(�D�&���"��"�����
	
!�!�	%!�.	�
�(	$"5%�����& �����3�
���("D	,�������%!�.	4+!�������+�5�!3� ���3�+ 
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�������@����A�����D+�/5�4+!�!�	%!�.	(	"��3���	&# �!�	G��-	�/�� $%����*�D������%!�.	
/D�!����.�
�	3�#	�+������
%����!�	 +�"�����"�#!3���+!4+!E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5���
����4�#	/��	
A,��(�D
�-&�� 
* (General approach) ,���&��������#	 ��!	&# 

��#	�&  1 "��3���	&#(	����� Investment grade  $%�/
���3& �!�D�	�/���"*�5�&����@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�6�����������'D/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	�D
����	
	�!�	��5����
E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	(	 12 ��0+	4D�!�	D� 

��#	�&  2 "��3���	&#�& �&3?�	�/
���3& �!�D�	�/���"�& �@� �4�#	+�5�!�&	��3��/�6$"5*�5�D+�/5��D�	
�/���"��5	 ���?'����%�+�	���/
��	5���0 +?0+ �����������'D/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	�D
����	
	�!�	��5����E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	"%+�+��.�& 
/��*
D4+!3�	���@�B��!����!�	 

��#	�&  3 ��0 +������".���AB3��/�6�& �5!�&#?�!����D+�/5��D�	�/���" ��5	 ���*�5R���"�"��3�66� (���
/D�!������!�	"D	��0+�+���&#�)�����3�C6����!����!�	+�5�!�.	$�!4+!E'D�'DE'D(�D�'DE5+	
�	�!0 +	*4(�D���E'D�'D $%� �&/
����	**�D�& /5+	4D�!$	5
5�E'D�'D��%D�%�%�������������'D/5�
�E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	�D
����	
	�!�	��5����E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	"%+�+��.�& /��*
D4+!3�	���@�B��!����!�		�#	 

�.�
�	3�#	�+������
%����!�	 ��������������������	
5�/
���3& �!�D�	�/���"4+!3�	���@�B��!
����!�	
5��&����@� �4�#	+�5�!�&	��3��/�6	��$"5
�	�& ����'D��������0 +��� �$����0+*�5 (	��A&�& �&���
�%& �	$%!4+!�����/
���3& �!�D�	�/���"+�5�!�&	��3��/�6���&��������#	4+!"��3���	&#"��4D+
�5!�&# ��0+(	��A&�& �&�%��F�	$3�!����D+�/5��D�	�/���" ���/��	
AE%4���.	�������D+�/5��D�	
�/���"�& /��
5�������4�#	/��	�!?�!E%4+!/
��	5�����	?5
!	#���	�� �'%/5�4+!�!�	"���
%�$%�4D+�'%
�& �&/
��3���".3�E%$%�3����?3	��3	.	*�D�& �&+�'5 A 
�	�& ���!�	��& �
�����".���AB(	+�&" 
3��@���ABC��.��	$%����/�����AB3��
��)��F���(	+	�/" 

"���!4D�!%5�!*�D$3�!F�	��N�3'!3.�"5+/
���3& �!�D�	�/���"3������3�	���@�B��!����!�	,��*�5
/��	�!?�!�%������	$%��������	�	���(�J �@0 +�@� �/
��	5���0 +?0+ F�	��N�"5+/
���3& �!3'!3.��&
�'%/5�"����6�&,��$��$3�!4D+�'%"��/.A��@�D�	�/���"4+!3�	���@�B��!����!�	��!	&# 

(�	5
�: ���) 
31 -�	
�/�2564 
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3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

������1.���
���� ����3������� 
+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 301,999,446 - - - 301,999,446 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	 (148,120) - - - (148,120) 

�'%/5�"����6�&3.�-� 301,851,326 - - - 301,851,326 

���/�,��

��.����%,����� 
+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 7,731,264 - - - 7,731,264 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	 (14,274) - - - (14,274) 

�'%/5�"����6�&3.�-� 7,716,990 - - - 7,716,990 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��


��/�+�������E����E��5!� 
+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 1,415,615,460 - - - 1,415,615,460 
�	��-.%3�����$��� 1,415,615,460 - - - 1,415,615,460 
/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��

5�������4�#	 797,209 - - - 797,209 

����.����� !�I5���%��
������ !
	���,	���%������������3�� 

+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 660,696,993 - - - 660,696,993 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	 (159,262) - - - (159,262) 

�'%/5�"����6�&3.�-� 660,537,731 - - - 660,537,731 

����;�,
-,�5�1.��
�� ��%,����� 
��!*�5?�!����	������ 386,007 - - - 386,007 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 

/��
5�������4�#	 - - - - - 
�'%/5�"����6�&3.�-� 386,007 - - - 386,007 

������2�:�5!� - %3����/��%,�������
%-3
�8  
/D�!����� - - - 304,423,945 304,423,945 

แบบ 56-1 One Report 2564 222



(�	5
�: ���) 
31 -�	
�/�2564 

3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	 - - - (202,254,448) (202,254,448) 

�'%/5�"����6�&3.�-� - - - 102,169,497 102,169,497 

������2�:�5!� - .-
�� ������,���
�� 

/D�!�����  - - - 58,622,019 58,622,019 
/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�

������4�#	 - - - - - 
�'%/5�"����6�&3.�-� - - - 58,622,019 58,622,019 

(�	5
�: ���) 
31 -�	
�/� 2563 

3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

������1.���
���� ����3������� 
+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 263,623,544 - - - 263,623,544 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	 (87,235) - - - (87,235) 

�'%/5�"����6�&3.�-� 263,536,309 - - - 263,536,309 

���/�,��

��.����%,����� 
+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 6,315,646 - - - 6,315,646 
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(�	5
�: ���) 
31 -�	
�/� 2563 

3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	 (5,298) - - - (5,298) 

�'%/5�"����6�&3.�-� 6,310,348 - - - 6,310,348 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��


��/�+�������E����E��5!� 
+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 1,348,331,030 - - - 1,348,331,030 

�	��-.%3�����$��� 1,348,331,030 - - - 1,348,331,030 

/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��

5�������4�#	 239,435 - - - 239,435 

����.����� !�I5���%��
������ !
	���,	���%������������3�� 

+�	����& +�'5(	 ������	5�%!�.	� 718,126,506 - - - 718,126,506 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 
/��
5�������4�#	 (190,218) - - - (190,218) 

�'%/5�"����6�&3.�-� 717,936,288 - - - 717,936,288 

����;�,
-,�5�1.��
�� ��%,����� 
��!*�5?�!����	������ 644,535 - - - 644,535 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 

/��
5�������4�#	 - - - - - 
�'%/5�"����6�&3.�-� 644,535 - - - 644,535 

������2�:�5!� - %3����/��%,�������
%-3
�8  

/D�!����� - - - 303,089,052 303,089,052 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 

/��
5�������4�#	 - - - (198,792,692) (198,792,692) 

�'%/5�"����6�&3.�-� - - - 104,296,360 104,296,360 

������2�:�5!� - .-
�� ������,���
�� 
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(�	5
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3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

/D�!�����  - - - 66,479,284 66,479,284 
���: /5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& 

/��
5�������4�#	 - - - - - 

�'%/5�"����6�&3.�-� - - - 66,479,284 66,479,284 

"���!�D�	%5�!$3�!�������%& �	$%!4+!/5��E0 +E%4���.	�D�	�/���"�& /��
5�������4�#	3������Q
3�#	3.�
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563 ��	��!	&# 

(�	5
�: ���) 
31 -�	
�/�2564 

3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

������1.���
���� ����3������� 
�+�"D	Q 87,235 - - - 87,235 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 60,885 - - - 60,885 

�+�%��Q 148,120 - - 148,120 

���/�,��

��.����%,����� 
�+�"D	Q 5,298 - - - 5,298 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 9,765 - - - 9,765 

35
	�& "������	5�������6�& (789) - - - (789)
�+�%��Q 14,274 - - - 14,274 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��

��/�+�������E����E��5!� 
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3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

�+�"D	Q 239,435 - - - 239,435 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 40,012 - - - 40,012 

3�	���@�B��!�������!�	(��5�& �0#+
��0+*�D�� 719,292 - - - 719,292 

35
	�& "������	5�������6�& (201,530) - - - (201,530) 
�+�%��Q 797,209 - - - 797,209 

����.����� !�I5���%��
������ !
	���,	���%������������3�� 

�+�"D	Q 190,218 - - - 190,218 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 21,414 - - - 21,414 

35
	�& "������	5�������6�& (52,370) - - - (52,370) 
�+�%��Q 159,262 - - - 159,262 

������2�:�5!� - %3����/��%,�������
%-3
�8  
�+�"D	Q - - - 198,792,692 198,792,692 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 - - - 15,982,361 15,982,361 

3�	���@�B��!�������!�	(��5�& �0#+
��0+*�D�� - - - 55,012,201 55,012,201 

35
	�& "������	5�������6�& - - - (67,532,806) (67,532,806) 
�+�%��Q - - - 202,254,448 202,254,448 

(�	5
�: ���) 
!�����!�	�& $3�!�!�	%!�.	"��
�-&35
	*�D�3&�$%�!�����!�	�M@�������� 
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3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

������1.���
���� ����3������� 
�+�"D	Q 47,866 - - - 47,866 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 39,369 - - - 39,369 

�+�%��Q 87,235 - - - 87,235 

���/�,��

��.����%,����� 
�+�"D	Q 2,403 - - - 2,403 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 3,106 - - - 3,106 

3�	���@�B��!�������!�	(��5�& �0#+
��0+*�D�� 1,695 - - - 1,695 

35
	�& "������	5�������6�& (1,906) - - - (1,906) 

�+�%��Q 5,298 - - - 5,298 

����.�����>5!�+��� !	���-.%3�>3��
��/�+�������E����E��5!� 
�+�"D	Q 332,263 - - - 332,263 
����%& �	$%!�& ����������
��
�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 119,377 - - - 119,377 

3�	���@�B��!�������!�	(��5�& �0#+
��0+*�D�� 12,189 - - - 12,189 

35
	�& "������	5�������6�& (224,394) - - - (224,394) 

�+�%��Q 239,435 - - - 239,435 

����.����� !�I5���%��
������ !
	���,	���%������������3�� 

�+�"D	Q 97,859 - - - 97,859 
3�	���@�B��!�������!�	(��5�& �0#+
��0+*�D�� 190,218 - - - 190,218 

35
	�& "������	5�������6�& (97,859) - - - (97,859) 

�+�%��Q 190,218 - - - 190,218 

������2�:�5!� - %3����/��%,�������
%-3
�8  
�+�"D	Q - - - 192,721,802 192,721,802 
����%& �	$%!�& ����������
�� - - - 11,691,737 11,691,737 
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�/� 2563 

3�	���@�B��!
����!�	�& *�5�&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �! 
�D�	�/���" 

(12-mth ECL) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&���
�@� �4�#	+�5�!�&
	��3��/�64+!
/
���3& �!�D�	

�/���" 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& �&��� 

�D+�/5��D�	�/���" 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

3�	���@�B��!
����!�	�& (�D
�-&
+�5�!!5��(	���
/��	
AE%
4���.	�D�	

�/���"�& /��
5���
����4�#	"%+�+��. 
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) �
� 

�'%/5�/5��E0 +E%4���.	(��5 
3�	���@�B��!�������!�	(��5�& �0#+
��0+*�D�� - - - 87,779,595 87,779,595 

35
	�& "������	5�������6�& - - - (93,400,442) (93,400,442) 

�+�%��Q - - - 198,792,692 198,792,692 

34.3 %	���� !����

����. !��1�.�+����%��.�� 

/
���3& �!�������%& �	$%!4+!��/�"%�� ����?�! /
���3& �!�& �������+��*�D���/
���3&����+�	30�
�	0 +!���������%& �	$%!+�"���+���&#� +�"��$%��%& �	$%���/�4+!�%�����@�B �� !35!E%�����"5+
F�	�����!�	4+!������� �	0 +!���3�	���@�B$%��	&#3�	�& ��	�!�	"��"5�!����)4+!��������&���	
	*�5��	
3���3��/�6 ��!	�#	 /
���3& �!�������%& �	$%!4+!��/�"%����!�&�@&�!/
���3& �!���+�"���+���&#�$%�
/
���3& �!�������%& �	$%!4+!��/��%�����@�B��5�	�#	 

��������&	,����(	���������/
���3& �!�������%& �	$%!4+!��/�"%�� ,��������������%!�.	
(	�%�����@�B�%�������$%����������%!�.	(	�%�������-.�����@0 +%�/
��E�	E
	4+!�'%/5��!�	
%!�.	,���
�4+!�������,���&���"��"��$%�
��/����B/
��E�	E
	4+!��/�"��3���& %!�.	�@0 +
���+����"��3�	(�%!�.	(�D�����3����3��
���AB$%��&	,�����%&��%& �!���%!�.	(	�%�����@�B��I!
���*��& �&/
���3& �!�& ������/
��E�	E
	�D�	��/�3'!,��(�D	#���	�����%!�.	(	3�	���@�B�& �&/.A��@$%�
�&E%"+�$�	�& $	5	+	��#!	&#��������&/A��������%!�.	�& ��@����A�$%�����	�	,�������%!�.	
�@� ��"�����4D+����	�4+!/�. �@0 +%�E%�����4+!/
���3& �!�& ���������3'6�3&��!�	%!�.	$%��&���
@����A����
	3��35
	���%!�.	+�5�!3� ���3�+ 

�. /
���3& �!�D�	+�"���+���&#� 

/
���3& �!�D�	+�"���+���&#� /0+ /
���3& �!�& �'%/5�4+!3�	���@�B��0+�	&#3�	���%& �	$%!*
�	0 +!�������%& �	$%!4+!+�"���+���&#�(	"%�� 
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A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 25633�	���@�B$%��	&#3�	3����?���"�������+�"���+���&#� $%�
3������3�	���@�B$%��	&#3�	�& �&+�"���+���&#�/!�& 3����?$��"��
�	�& /������	� ��0+
�	�& �&���
����	�+�"���+���&#�(��5 (���
�	�& �&�������	�+�"���+���&#�(��5?�!�5+	)*�D��!	&# 

(�	5
�: ���) 
2564 

+�"���+���&#�/!�&  

�����
%��������	�+�"���+���&#�(��5   
��0+
�	/������	� +�"���+���&#� 

���(	  ���4�#	%!"�� *�5�& +�"���+���&#� 
1 Q 1 ?�! 5 Q ��/�"%�� +�"���+���&#� �
� �& $�D���! 

(�D+�%�"5+Q) 
������2�:���
������ 
�!�	3�$%���������&����5��!�	3� - - 301,594,326 257,000 301,851,326 0.05-0.25 
���*�D������%!�.	/D�!��� - - - 7,716,990 7,716,990 - 
�!�	%!�.	(	�%�����@�B 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 744,342,097 20,887,881 - - 765,229,978 0.24-0.78 
"��3���	&#��/�+��	 352,944,284 327,434,151 - - 680,378,435 0.97-5.05 
"��3���.	 - - - 1,030,256,732 1,030,256,732 - 
�	5
�%!�.	 - - - 300,585,382 300,585,382 - 
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	
����!�	 630,544,778 - - - 630,544,778 0.35-0.75 

�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!��� 110,112 275,895 - - 386,007 6.50 - 7.00 
3�	���@�B+0 	 - /5�3�	*��/D�!������
/'5��A& - - - 102,169,497 102,169,497 - 

3�	���@�B+0 	 - %'��	&#	���	D�
����	 - - - 58,622,019 58,622,019 - 

������2�:��
��@@���
����� 
��&#�����	���/D�!��� - - - 511,712,858 511,712,858 - 
3�	���@�B����������	���"5+  
- 3���+!/5�3�	*����$�	 - - - 335,932,257 335,932,257 - 

%'��	&#���3�66�����	���"5+ - - - 504,266,249 504,266,249 - 
�� �������
������ 
�	&#3�	"��3�66���5� 14,053,495 27,543,851 - - 41,597,346 0.79 - 6.64 
�� ������
��@@���
����� 
�	&#3�	���3�66�����	���      
- 3���+!/5�3�	*����$�	$%�
/5�3�	*����$�	/D�!�5�� - - - 1,019,959,239 1,019,959,239 - 

��D��	&#����������	���"5+ - - - 839,315,814 839,315,814 - 
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(�	5
�: ���) 
2563 

+�"���+���&#�/!�&  

�����
%��������	�+�"���+���&#�(��5   
��0+
�	/������	� +�"���+���&#� 

���(	  ���4�#	%!"�� *�5�& +�"���+���&#� 
1 Q 1 ?�! 5 Q ��/�"%�� +�"���+���&#� �
� �& $�D���! 

(�D+�%�"5+Q) 
������2�:���
������ 
�!�	3�$%���������&����5��!�	3� - - 263,229,309 307,000 263,536,309 0.05-0.55 
���*�D������%!�.	/D�!��� - - - 6,310,348 6,310,348 - 
�!�	%!�.	(	�%�����@�B 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� 959,331,032 51,556,520 - - 1,010,887,552 0.38-3.65 
"��3���	&#��/�+��	 311,775,121 55,662,252 - - 367,437,373 0.95-3.41 
"��3���.	 - - - 860,794,482 860,794,482 - 
�	5
�%!�.	 - - - 315,331,835 315,331,835 - 
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	
����!�	 687,942,393 - - - 687,942,393 0.35-2.30 

�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!��� 188,607 455,928 - - 644,535 6.50-7.00 
3�	���@�B+0 	 - /5�3�	*��/D�!������
/'5��A& - - - 104,296,360 104,296,360 - 

3�	���@�B+0 	 - %'��	&#	���	D�
����	 - - - 66,479,284 66,479,284 - 

������2�:��
��@@���
����� 
��&#�����	���/D�!��� - - - 495,415,614 495,415,614 - 
3�	���@�B����������	���"5+  
- 3���+!/5�3�	*����$�	 - - - 153,880,298 153,880,298 - 

%'��	&#���3�66�����	���"5+ - - - 598,821,741 598,821,741 - 
�� �������
������ 
�	&#3�	"��3�66���5� 12,899,259 41,374,372 - - 54,273,631 0.33 - 6.64 
�� ������
��@@���
����� 
�	&#3�	���3�66�����	���      
- 3���+!/5�3�	*����$�	$%�
/5�3�	*����$�	/D�!�5�� - - - 860,718,119 860,718,119 - 

��D��	&#����������	���"5+ - - - 967,658,760 967,658,760 - 
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���(�	���*+,����*&
)�����	���'��������������	
��� 

E%�����"5+35
	4+!��D�4+!4+!��������������%& �	$%!4+!�+���&#�(	"%���& 35!E%�����
"5+�'%/5��."�-���4+!�!�	%!�.	(	"��3���	&#A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563 $3�!*�D��!	&# 

2564 2563 

�@� �4�#	 (%�%!) 

E%�����"5+
35
	4+!
��D�4+! �@� �4�#	 (%�%!) 

E%�����"5+
35
	4+!
��D�4+! 

(�D+�%�) (%D�	���) (�D+�%�) (%D�	���) 
�!�	%!�.	�E0 +4�� - "��3���	&# 1.0 (11.2) 1.0 (6.7) 
�!�	%!�.	�E0 +4�� - "��3���	&# (1.0) 11.7 (1.0) 6.9 

���
��/����BE%�����4D�!"D	������4�#	,��(�D3��"�F�	
5����	
	"��3���	&#�& �&�'%/5��."�-������
4�#	%!"����/�"%�� $%�"�
$�+0 	��#!���/!�&  ��!	�#	����%& �	$%!4+!+�"���+���&#��& ����4�#	
��!�&E%�����"5+�'%/5��."�-���4+!�!�	%!�.	(	"��3���	&#

4. /
���3& �!�D�	��/�"��3���.	 

/
���3& �!�������%& �	$%!��/�"%��4+!"��3���.	 /0+/
���3& �!�& �����������%& �	$%!
��/�"%��4+!"��3���.	 �� !+�����(�D����/
��E�	E
	"5+���*�D��0+�'%/5�4+!3�	���@�B��!
����!�	 

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 $%� 2563 ��������&/
���3& �!������?0+�!�	%!�.	(	�%�����@�B�� !��/�
���%& �	$%!*"����
�"%�� 

34.4 %	���� !���,�����2%.3�� 

/
���3& �!�D�	3��@/%5+! /0+ /
���3& �!�& ���������*�53����?R���"�"������E'�@�	*�D��0 +/������	� 
�	0 +!���*�53����?�%& �	3�	���@�B��	�!�	3�*�D ��0+*�53����?������!�	*�D�@&�!@+"��/
��"D+!���
(	�
%��& �����3� �� !+�����(�D����/
���3&����*�D 

��������&	,����(	���������/
���3& �!�D�	3��@/%5+!��!	&# 

�. @����A�%!�.	(	�%�����@�B�& �&3��@/%5+!��5	"��3���	&#��/��F��0+"��3���	&#��/�+��	�& �&
/
���3& �!�D�	�/���"" �� $%�%!�.	$�������� @�D+��������	�3��35
	$%������
%����%!�.	(�D
3+�/%D+!$%������3���������
%����������	&#3�	$%�����E'�@�	4+!����������������%'��	&#
��D��	&#��������������������
%�/!��%0+$%�����%& �	$%!�'%/5�3�	���@�B,��/��	�!?�!
,/�!3�D�!+��./!��%0+4+!3�	���@�B$%��	&#3�	(�D+�'5(	�����4+!����A$%������
%��& 3+�/%D+!
���3?�	���AB��#!���(	$%����	+�������� 
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4. ����!�!�	�+!�.	�& �����35
	4+!E'D?0+�.D	(�D/�+�/%.������	&#3�	$%�(�D�&3��35
	�& �@&�!@+"5+
/
���3& �!��!-.����$%�����������	�	!�	�
���#!���(�D�&$�%5!3���+!3��@/%5+!���3?���	
����!�	*
D��	$E	3���+!��A&������
�M.��M�	 

/. ����	��	D��& /
�����E���+�$%�%�������#	������!�	4+!E'D�& ��& �
4D+!������������3��@/%5+!
+�5�!�����	$%�����	�(�D�&����������!�	4D+�'%�& 3����?�"0+	���(�DE'D����������+�5�!�����	
$%���	��%����&�������(��& GH�G�		,������0+�&"�
�&#
��(��& �&������4D�(�%D4&������� 


�	�& /������	�4+!3�	���@�B$%��	&#3�		�����
�	�& (	!�$3�!F�	�����!�	 A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 
$%� 2563 �&��!	&# 

(�	5
�: ���) 
2564 

��0 +�
!?�� ���(	 1 Q 1 - 5 Q ����
5� 5 Q *�5�&����	� �
� 

������2�:���
������ 

�!�	3�$%���������&����5��!�	3� 301,851,326 - - - - 301,851,326 
���*�D������%!�.	/D�!��� - 7,716,990 - - - 7,716,990 

�!�	%!�.	(	�%�����@�B 1,003,191,854 1,727,831,158 348,322,033 - 327,650,261 3,406,995,306

�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!��� - 110,112 275,895 - - 386,007

3�	���@�B+0 	 - /5�3�	*��/D�!���
���/'5��A& - 102,169,497 - - - 102,169,497 

3�	���@�B+0 	 - %'��	&#	���	D�
����	 - 58,622,019 - - - 58,622,019 

������2�:��
��@@���
����� 

��&#�����	���/D�!��� - 511,712,858 - - - 511,712,858 
3�	���@�B����������	���"5+  
- 3���+!/5�3�	*����$�	 - 293,351,482 41,532,565 1,048,209 - 335,932,257 

%'��	&#���3�66�����	���"5+ - 504,266,249 - - - 504,266,249 

�� �������
������ 
�	&#3�	"��3�66���5� - 14,449,539 30,541,153 - - 44,990,692 

�� ������
��@@���
����� 
�	&#3�	���3�66�����	���      
- 3���+!/5�3�	*����$�	
$%�/5�3�	*����$�	/D�!�5�� - 862,123,259 150,260,888 7,575,092 - 1,019,959,239 

��D��	&#����������	���"5+ 839,315,814 - - - 839,315,814 
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(�	5
�: ���) 
2563 

��0 +�
!?�� ���(	 1 Q 1 - 5 Q ����
5� 5 Q *�5�&����	� �
� 

������2�:���
������ 

�!�	3�$%���������&����5��!�	
3� 263,536,309 - - - - 263,536,309 
���*�D������%!�.	/D�!��� - 6,086,078 224,270 - - 6,310,348 
�!�	%!�.	(	�%�����@�B 934,296,192 1,959,048,546 107,218,772 - 241,830,125 3,242,393,635 
�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!��� - 188,607 455,928 - - 644,535 
3�	���@�B+0 	 - /5�3�	*��/D�!

������/'5��A& - 104,296,360 - - - 104,296,360 
3�	���@�B+0 	 - %'��	&#	���	D�

����	 - 66,479,284 - - - 66,479,284 
������2�:��
��@@���
����� 

��&#�����	���/D�!��� - 495,415,614 - - - 495,415,614 
3�	���@�B����������	���"5+  
- 3���+!/5�3�	*����$�	 - 132,780,917 20,619,228 480,153 - 153,880,298 

%'��	&#���3�66�����	���"5+ - 598,821,741 - - - 598,821,741 
�� �������
������ 
�	&#3�	"��3�66���5� - 15,269,448 44,703,368 - - 59,972,816 
�� ������
��@@���
����� 
�	&#3�	���3�66�����	���      
- 3���+!/5�3�	*����$�	
$%�/5�3�	*����$�	/D�!

�5�� - 737,441,797 116,980,831 6,295,491 - 860,718,119 
��D��	&#����������	���"5+ - 967,658,760 - - - 967,658,760 
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35. �-.%3�����$����+��������2�:���
������

A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564$%� 2563 ��������&3�	���@�B��!����!�	$%��	&#3�	��!����!�	�& 
���'%/5��D
�
�'%/5��."�-�����0+
���'%/5��D
���/��.	$"5"D+!�N��E��'%/5��."�-��� ,��$��$3�!"��%�������#	4+!
�'%/5��."�-��� ��!	&#

(�	5
�: ���) 
2564 

�'%/5��."�-��� �'%/5� 

����� 1 ����� 2 ����� 3 �
� "����6�& 

������2�:���
������� !	���-.%3��,	��-.%3�
����$��� 

�!�	%!�.	�@0 +/D��& 
���'%/5�E5�	���*���0+
4���.	 
"��3���.	 456,546,387 - - 456,546,387 456,546,387
�	5
�%!�.	 90,999,100 - - 90,999,100 90,999,100

�!�	%!�.	�E0 +4���& 
���'%/5�E5�	���*�
4���.	��I��3�I�+0 	 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� - 735,237,025 - 735,237,025 735,237,025
"��3���	&#��/�+��	 - 680,378,435 - 680,378,435 680,378,435
"��3���.	 246,060,084 - 327,650,261 573,710,345 573,710,345
�	5
�%!�.	 160,912,587 48,673,696 - 209,586,282 209,586,282

������2�:���
������� !��P��>��-.%3�
����$��� 

�!�	3�$%����!�	��&����5��!�	3� 301,851,326 - - 301,851,326 301,851,326
���*�D������%!�.	/D�!��� 7,716,990 - - 7,716,990 7,716,990 
�!�	%!�.	�& ��?0+�	/������	��& 
��
�'%/5��D
���/��.	"������	5�� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� - 30,435,612 - 30,435,612 29,992,953
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	
����!�	�& /������	����	�
5� 3 
��0+	 630,544,778 - - 630,544,778 630,544,778
�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!��� 386,007 - - 386,007 386,007 
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(�	5
�: ���) 
2563 

�'%/5��."�-��� �'%/5� 

����� 1 ����� 2 ����� 3 �
� "����6�& 

������2�:���
������� !	���-.%3��,	��-.%3�
����$��� 

�!�	%!�.	�@0 +/D��& 
���'%/5�E5�	���*���0+
4���.	 
"��3���.	 424,182,917 - - 424,182,917 424,182,917
�	5
�%!�.	 116,102,300 - - 116,102,300 116,102,300

�!�	%!�.	�E0 +4���& 
���'%/5�E5�	���*�
4���.	��I��3�I�+0 	 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� - 980,893,657 - 980,893,657 980,893,657
"��3���	&#��/�+��	 - 367,437,373 - 367,437,373 367,437,373
"��3���.	 194,781,440 - 241,830,125 436,611,565 436,611,565
�	5
�%!�.	 152,131,976 47,097,559 - 199,229,535 199,229,535

������2�:���
������� !��P��>��-.%3�
����$��� 

�!�	3�$%����!�	��&����5��!�	3� 263,536,309 - - 263,536,309 263,536,309
���*�D������%!�.	/D�!��� 6,310,348 - - 6,310,348 6,310,348 
�!�	%!�.	�& ��?0+�	/������	��& 
��
�'%/5��D
���/��.	"������	5�� 
�%�����@�B��F��%$%���F
�3����� - 30,549,530 - 30,549,530 29,993,895
�!�	G��$%���"��!�	G��3?���	
����!�	�& /������	����	�
5� 3 
��0+	 687,942,393 - - 687,942,393 687,942,393
�!�	(�D�'D�0�$%��+���&#�/D�!��� 644,535 --  644,535 644,535
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������%�������#	4+!�'%/5��."�-���4+!3�	���@�B��!����!�	$%��	&#3�	��!����!�	 A 
�	�&  31 -�	
�/� 
2564 $%� 2563��	*"���& ����	�*
D(	������".���+�!�����!�	4D+ 4.20 


�-&�������	��'%/5��."�-���4�#	+�'5���%���A�4+!3�	���@�B$%��	&#3�	��!����!�	 ,���������(�D
�-&���
$%�4D+3��"�F�	(	�������A�'%/5��."�-���4+!3�	���@�B$%��	&#3�	��!����!�	��!	&# 

(�) 3�	���@�B��!����!�	�& ��/������	�(	�����
%�+�	3�#	 *�D$�5 �!�	3�$%���������&����5��!�	3�
�!�	G��3?���	����!�	���*�D������%!�.	/D�!���$%�3�	���@�B+0 	$3�!�'%/5��."�-���
,������A"���'%/5�"����6�&�& $3�!(	!�$3�!F�	�����!�	 

(4) �!�	%!�.	(	"��3���	&#$3�!�'%/5��."�-���"����/�"%����0+/��	
A,��(�D+�"��E%"+�$�	�& 
����),��3��/�"%��"��3���	&#*�� 

(/) �!�	%!�.	(	"��3���.	�& �0#+4��(	"%���%�����@�B$�5!����)*��$3�!�'%/5��."�-���"����/�
"%�� ��A&�& ��	�!�	%!�.	(	"��3���.	�& *�5+�'5(	/
��"D+!���4+!"%��/��	
A"���%����ALB
�������A�'%/5��."�-����& �+������ 
*��0+��&���/&�!�'%/5�"����6�&���*�53����?����A
���*�D+�5�!	5���0 +?0+ 

(!) �!�	%!�.	(	�	5
�%!�.	�& �0#+4��(	"%���%�����@�B$�5!����)*��$3�!�'%/5��."�-���"����/�
"%�� $%���A&�!�	%!�.	(	�	5
�%!�.	�& *�5*�D�0#+4��(	"%���%�����@�B$�5!����)*��/��	
A
,��(�D�'%/5��	5
�%!�.	�& ����),���������%�����@�B�������+!�.	 

(�) �!�	(�D�'D�0�����A,��(�D
�-&�����35
	%����$3�!�	3�,��(�D+�"���+���&#�C��.��	 

(M) �	&#3�	"��3�66���5�����A"���'%/5�"����6�&�	0 +!����&+�"���+���&#�(�%D�/&�!+�"��"%�� 

(	���
5�!QC��.��	 *�5�&���,+	���������
5�!%�������#	4+!�'%/5��."�-��� 

���������+�������3�	���@�B��!����!�	�& 
���'%/5��."�-�����	�����$%��&%�������#	4+!�'%/5�
�."�-�����	����� 3 $3�!*�D��!	&# 

(�	5
�: ���) 
"��3���.	 

�+�/!��%0+ A 
�	�&  1 ����/� 2564 241,830,125 
���*��& ����'D(	���*�4���.	��I��3�I�+0 	 85,820,136 
�+�/!��%0+ A 
�	�&  31 -�	
�/� 2564 327,650,261 
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4D+3��"��%���& (�D(	���
���'%/5��."�-���4+!�!�	%!�.	�& ���+�'5(	����� 3 �& �'%/5��."�-����%& �	$%!
+�5�!��	3���3��/�63�.*�D��!	&# 

�%�5!���5����

������ ��%��%
��	���-.%3� 

+,��-.� !/�3�����I
����
�/�,� !� 
������%�@ ������ !;�, 

>.
���� !� �3�
����. !��1�.�
+��+,������ 

����.����;�
.�3�������
���>.���������25� 
�!�	%!�.	(	"��
3���.	4+!
�������& *�5(�5
������������&�	 


�-&��&���/&�!+�"��35
	��/�
"5+�'%/5���!��6�& 

+�"��35
	��/�"5+
�'%/5���!��6�&
�M%& � 

1.87% +�"��35
	��/�"5+�'%/5���!��6�&
�M%& ��& �@� �4�#	 (%�%!) 10% ��
���(�D�'%/5��."�-����@� �4�#	 
(%�%!) ��	���	
	 12.8 %D�	
��� 

35
	%�3������
3��@/%5+! 

20.00% 35
	%�3������3��@/%5+!�& 
�@� �4�#	 (%�%!)10% �����(�D
�'%/5��."�-���%�%! (�@� �4�#	) 
��	���	
	 16.0 %D�	��� 

����.����;�
.�3���
����� 
�!�	%!�.	(	"��
3���.	4+!������
�& *�5(�5��������
����&�	 


�-&��&���/&�!+�"��35
	��/�
"5+�'%/5���!��6�& 

+�"��35
	��/�"5+
�'%/5���!��6�&
�M%& � 

1.30% +�"������"��,"�& �@� �4�#	 (%�%!) 
10% �����(�D�'%/5��."�-���
�@� �4�#	 (%�%!) ��	���	
	 7.5 
%D�	��� 

35
	%�3������
3��@/%5+! 

20.00% 35
	%�3������3��@/%5+!�& 
�@� �4�#	 (%�%!)10% �����(�D
�'%/5��."�-���%�%! (�@� �4�#	) 
��	���	
	 9.3 %D�	��� 


�-&/��%����$3�!�	3� +�"��/��%� 10.50% +�"��/��%��& %�%! 1% �����(�D
�'%/5��."�-����@� �4�#	��	
���	
	 0.7 %D�	��� 

36. 
�����������
�����


�"?.��3!/B(	����������������.	4+!������� /0+�������!*
D�� !/
��3����?(	�������	�	!�	+�5�!
"5+�	0 +!$%�����!�!�	�+!�.	"��/
���3& �!(�D��	*"��4D+����	�4+!3��	��!�	/A��������������
$%�35!�3���������+�-.��������	���
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37. ����
��8:����.��������	.�������

��0 +
�	�&  22 �.���@�	-B 2565 �& ���.�/A��������4+!������� *�D�&�"�(�D�3	+"5+�& ���.�3���6E'D?0+
�.D	�����Q�@0 +@����A�

1. +	.��"��@� ��.	������&�	4+!������� ��� 350 %D�	��� ��	���	
	 360 %D�	��� $�5!++���	 36
%D�	�.D	 �'%/5��.D	%� 10 ��� ,�����++��.D	3���6(��5���	
	 1 %D�	�.D	 �'%/5��.D	%� 10 ��� �@0 +
�+!�������5���.D	C	E%

2. +	.��"����3�����*��@0 +�5��C	E%(	�'4+!�!�	3�$%��.D	C	E%��	���	
	�!�	����A 62.5%D�	���
,���&���%��+&�� ��!	&# 

2.1 �5��C	E%��	�!�	3�(	+�"���.D	%� 1.50 ��� 3�������.D	���	
	 35 %D�	�.D	 �
��5���!�	C	E%
��	�!�	3����	
	 52.5 %D�	��� ,���&����	��5��(	
�	�&  20 @P���/� 2565 

2.2 �5��C	E%��	�.D	3���6�@� ��.	4+!�������(	+�"�� 35 �.D	����"5+ 1 �.D	C	E% �
���	�.D	C	E%
��#!3�#	���	
	 1 %D�	�.D	 �'%/5��& "��*
D�.D	%� 10 ��� �
��'%/5���#!3�#	���	
	 10 %D�	��� ��0+
/����	+�"������5���.D	C	E%(	+�"���.D	%� 0.29 ��� (	��A&�& E'D?0+�.D	���(��&�)�4+!�.D	����
�%�!������3���.D	C	E%$%D
 (�D�5��C	E%��	�!�	3�$�	����5����	�.D	C	E%(	+�"���.D	%� 
0.29 ��� 

2.3  +	.��"�������3���)�4+!�.D	3���6�@� ��.	�& ��%0+���������3���.D	C	E%(�D$�5�+!�.	3���+!
�%&#�!�&@�/�0+	
�������	����� !������&�	$%D
 

38. 
�����������
������

!�����!�		&#*�D���+	.��"�(�D++�,��/A��������4+!���������0 +
�	�& 22 �.���@�	-B 2565
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สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 

บริษัทขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษัทรวมแลว 

2. บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญทั้ง

ของบริษัทและบริษัทรวมอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

3. บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทได

แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบ ที่อาจมี

ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทรวม 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได

มอบหมายใหนายปติพงศ พิศาลบุตร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี ลายมือช่ือของนาย

ปติพงศ พิศาลบุตร กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว ดังกลาวขางตน 

 ชื่อ  ตําแหนง  ลายมือชื่อ 

1. นายสุจินต หวั่งหล ี กรรมการ 

2. นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ กรรมการ

ผูรับมอบอํานาจ        ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายปติพงศ พิศาลบุตร ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และกรรมการผูอํานวยการ 

แบบ 56-1 One Report 2564 239



เอกสารแนบ 1

รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

นายสุจินต หว่ังหลี 85 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา 13.56 บิดาของ 2544-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- ประธานกรรมการบริษัท Northrop Institute of Technology ประเทศสหรฐัอเมริกา - ดร.ศรณัฐ หวั่งหลี 2536-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ บุตรของลุง บริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน ประวัติการอบรม - นายทํานุ หวั่งหลี 2556-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เสริมสข

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร - Directors Accreditation Program (DAP 105/2013) - นายวุฒิชัย หว่ังหลี 2555-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บมจ. เสริมสุข

- Role of the Chairman Program (RCP 4/2001) นาของ 2554-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 29 เมษายน 2536 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - นายปติพงศ พิศาลบุตร 2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 มิถุนายน 2563 - วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (13/2554) ลุงของ 2553-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - น.ส.จิตตินันท หว่ังหลี สรรหาและกําหนดคาตอบแทน

- ผูบริหารระดับสูงดานการบริหารงานพัฒนาเมือง อาของ 2561-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

สถาบันพัฒนาเมือง กทม. - นายอนรรฆ หวั่งหลี 2532-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

- ผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย - นายอนิญช หว่ังหลี 2542-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

สถาบันวิทยาการการคา 2537-2562 กรรมการ บมจ. วโรปกรณ

- ผูบริหารระดับสูง (วตท.) 2521-2559 กรรมการ/ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน กิจการอื่น (11)

- Executive Course, Harvard University, USA 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. พิพัฒนสิน

2560-ปจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ บจ. ซ.ีอี.เอส.

2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. พูลผล

2557-ปจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อาควา อินฟนิท

2549-ปจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา

2548-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดําริ

2534-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. รังสิตพลาซา

2531-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ เพ็ท

2525-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สาธรธานี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

2511-ปจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลี

2550-2562 กรรมการ/ประธานกรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ.

2533-2561 กรรมการ บจ. นุชพล

นายปติพงศ พิศาลบุตร 57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.47 บุตรของพี่สาว 2557-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ University of Hartford - นายสุจินต หวั่งหลี 2557-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย

- ประธานคณะกรรมการลงทุน ประเทศสหรฐัอเมริกา บุตรของปา 2557-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย

- ประธานคณะกรรมการบริหาร - น.ส.จิตตินันท หว่ังหลี 2551-ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ประวัติการอบรม - ดร.ศรณัฐ หวั่งหลี 2550-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย

- ประธานเจาหนาที่บริหารและ - Successful Formulation and Execution - นายอนรรฆ หวั่งหลี 2545-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

กรรมการผูอํานวยการ of Strategy (SFE 3/2009) - นายอนิญช หว่ังหลี บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) - Director Certification Program (DAP 5/2003) 2562-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. วโรปกรณ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2561-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 25 เมษายน 2545 - การบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง (3/2554) กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 มิถุนายน 2563 - การปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 57) กิจการอื่น (12)

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทีเคไอ ประกันภัยทั่วไป (สปป.ลาว)

2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท

2553-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนพิศาล 

2540-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ประไพและบุตร 

2536-ปจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตรวมพัฒนา 

2533-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย) 

2530-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธํารงทรัพย 

กรรมการ บจ. ธนนนทรี

กรรมการ บจ. ดนรัตน

กรรมการ บจ. บานอโยธยา

กรรมการ บจ. อาควา โฟลว

2530-2560 กรรมการ บจ. อาควา มาสเตอร โซลูชั่น 
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

ศาสตราจารยพิเศษหิรัญ รดีศรี 92 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี 2542-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการอิสระ The Wharton School of Finance, University of ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมริกา บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

2542-2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 24 สิงหาคม 2542 ประวัติการอบรม 2544-2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 เมษายน 2562 - Successful Formulation and Execution

of Strategy (SFE 3/2009) 2552-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Excellent Board Decision 2542-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอ้ือรดี

- Director Certification Program (DCP 0/2000) 2545-2560 ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานบรรษัทภิบาลและ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ความรับผิดชอบตอสังคม

- ผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 (วตท.)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- Corporate Director Education Program

Yale School of Management, USA

- Public Enterprise Policy and Management

Harvard University, USA

- Infrastructure Project Planning and Evaluation

Bradford University, England

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 84 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.12 ไมมี 2562-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกําหนด บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการอิสระ Western New Mexico University ประเทศสหรฐัอเมริกา คาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

- กรรมการตรวจสอบ 2555-2562 กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและ บมจ. นวกิจประกันภัย

- ประธานคณะกรรมการกําหนด ประวัติการอบรม ธรรมาภิบาล

คาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 2542-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย

- Role of the Chairman Program (RCP 27/2011) บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 23 พฤศจิกายน 2542 - Role of Nomination and Governance Committee 2559-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 มิถุนายน 2563 (RNG 3/2012) กิจการอื่น (8)

- Monitoring the System of Internal Control and 2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อลีนกิจสยาม

กิจการอื่น (2)
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

Risk Management (MIR 9/2010) 2545-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. โตโยตาเพชรบูรณ 

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 2/2010) 2538-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เปนสุข

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 7/2010) 2533-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สวนเพชรบูรณ

- Monitoring the Quality of Financial Reporting 2531-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ดินประสิทธ์ิ

(MFR 9/2009) 2531-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยเพชรบูรณ

- Improving the Quality of Financial Reporting 2530-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สวนซิลเวอร บีช 

(QFR 4/2006) 2520-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เบญจะรุงเรือง

- Audit Committee Program (ACP 2/2004)

- Finance for Non-Finance Director (FND 7/2003)

- Director Accreditation Program (DAP 4/2003)

- Director Certification Program (DCP 18/2002)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Top Executive Program in Commerce and Trade

สถาบันวิทยาการการคา (2/2552)

นายนิพล ตั้งจีรวงษ 70 - ปริญญาตรี สถิติศาสตร/ Mini MBA 0.27 ไมมี 2562-ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ธรรมาภิบาล

- ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท 2558-ปจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประวัติการอบรม 2557-ปจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) 2552-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย

และธรรมาภิบาล - Board Matters & Trend (BMT) 2535-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการลงทุน - Director Certification Refresher Program 2550-2557 ประธานคณะกรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย

Refresher Course DCP (DCP Re 1/2008) 2550-2557 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 29 เมษายน 2535 - Director Certification Program (DCP 18/2002) 2540-2550 กรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 เมษายน 2562 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

- ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.14) 2560-2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

สถาบันวิทยาการพลังงาน ที่ปรกึษาคณะกรรมการลงทุน ภาคตะวันออก

- ผูบริหารระดับสูง (วตท. รุน 13) ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2559-2560 กรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ํา

- การปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง ภาคตะวันออก

(วปม.3) กิจการอื่น (2)

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรในพระบรมรชูปถัมภ 2559-ปจจุบัน กรรมการ คณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร

- Senior Executive Program (SEP-10) 2561-ปจจุบัน กรรมการ บจ.อรสิริน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- การบริหารกิจการประกันภัย

Scandia Management Program, Sweden

- การบริหารดานการประกันภัยขั้นสูง

Swiss Insurance Training Center, Switzerland

นางวนิดา ชาญศิขริน 60 - ปริญญาตรี การบัญชี 0.01 ไมมี 2562-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

- กรรมการตรวจสอบ - ปริญญาตรี การเงิน 2561-ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542-2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 18 ธันวาคม 2562 - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี กิจการอื่น (7)

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 27 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2561-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอส ที เอ็ม เอส เอเจนซี่

2561-ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน บจ. เอส ที เอ็ม เอส

ประวัติการอบรม 2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อาควา อินฟนิท

- Audit Committee Program (ACP) 2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อาควา โฟลว

- Director Accreditation Program (DAP) 2547-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอส ที เอ็ม เอส

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2541-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สาธรนคร ทาวเวอร

2538-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สินสาธร

2534-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สาธรธานี

2530-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชี บจ. สาธรธานี

นายพรพงษ พรประภา 71 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี 2555-ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการอิสระ California State University ประเทศสหรฐัอเมริกา และธรรมาภิบาล
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา ประวัติการอบรม 2550-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

และธรรมาภิบาล -ไมม-ี บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

กิจการอื่น (23)

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 26 เมษายน 2550 2556-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยามคันทรีคลับ

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 มิถุนายน 2563 2548-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั่นแนลพร็อพเพอรตี้

พนจากตําแหนงกรรมการ: 22 ธันวาคม 2564 2548-ปจจุบัน รองประธานกิตติมศักดิ/์กรรมการ บจ. สยามเอ็นจีเคสปารคปลั๊ก

เน่ืองจากถึงแกกรรม 2542-ปจจุบัน กรรมการ บจ. แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล

เทอรมินอล

2539-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล

2539-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ/์กรรมการ บจ. เควายบี (ประเทศไทย)

2539-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บจ. สยามชิตะ

2538-ปจจุบัน กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์ บจ. สยามคาลโซนิค

2538-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บจ. ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส ชลบุรี

2537-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ/์กรรมการ บจ. เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย)

2536-ปจจุบัน กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส/ บจ. สยามกลการ

กรรมการ

2533-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ภูภิรมย

2529-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บจ. สยามอะไหล

2527-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บจ. สยามริคเกนอินดัสเตรี้ยล

2525-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สมบัติถาวร

2525-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยามไฟว

2525-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทองถาวรพัฒนา

2523-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิเวอรแซลมายนิ่ง

2512-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ บจ. สยามอินเตอรเนชั่นแนล คอรปอรเรชั่น

กรรมการ บจ. ทุนถาวร

กรรมการ บจ. นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย)

กรรมการ บจ. บางกอกมอเตอรเวอคส

กรรมการ บจ. สยามยูเนี่ยนคอนเทนเนอร
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

นายชาน ซู ลี 62 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 0.99 ไมมี 2546-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการอิสระ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 29 เมษายน 2546 ประวัติการอบรม 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซิโน พอรท

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 24 เมษายน 2561 - Director Accreditation Program (DAP 101/2013) 2555-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ Alpharia Pte. Ltd.

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ TGLD Holdings Pte. Ltd.

2538-ปจจุบัน กรรมการ บจ. หวั่งหลี

2536-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ Tan Guan Lee Co., Ltd.

นายทํานุ หว่ังหลี 84 - อนุปริญญา 1.28 ลูกของอา 2535-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ E.M.I. Electronic College, London ประเทศอังกฤษ - นายสุจินต หวั่งหลี

- นายวุฒิชัย หว่ังหลี

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 29 เมษายน 2535 ประวัติการอบรม ประธานกรรมการ บจ. ธนาทิพย

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 เมษายน 2562 - Director Accreditation Program (DAP 51/2006) กรรมการ บจ. พลาพัชร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการ บจ. หวั่งหลี

นายวุฒชิัย หวั่งหลี 80 - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ 1.78 บุตรของอา 2535-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ Boston University ประเทศสหรฐัอเมริกา - นายสุจินต หวั่งหลี บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

บุตรของลุง กิจการอื่น (5)

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 29 เมษายน 2535 ประวัติการอบรม - นายทํานุ หวั่งหลี 2551-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เจาพระยารีสอรท

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 27 เมษายน 2564 - Director Accreditation Program (DAP 93/2011) 2531-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ/กรรมการ บจ. ชัยทิพย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2512-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ/กรรมการ บจ. หวั่งหลี

กรรมการผูจัดการ/กรรมการ บจ. บานสาธรเหนือ

กรรมการผูจัดการ/กรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา

นางสาวจิตตินันท หว่ังหลี 49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.68 บุตรของนองชาย 2546-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ Babson College ประเทศสหรฐัอเมริกา - นายสุจินต หวั่งหลี

บุตรของนา กิจการอื่น (9)

บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

กิจการอื่น (5)

บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

กิจการอื่น (3)

บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)
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(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 29 เมษายน 2546 ประวัติการอบรม - นายปติพงศ พิศาลบุตร 2562-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการรวม-กลุมงานธุรกิจ บจ. รังสิตพลาซา

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 27 เมษายน 2564 - Director Accreditation Program (DAP 63/2007) บุตรของอา 2554-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บจ. รังสิตพลาซา

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ดร.ศรณัฐ หวั่งหลี สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บุตรของลุง 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซิโน พอรท

- นายอนรรฆ หวั่งหลี 2557-ปจจุบัน กรรมการ บจ. พิพัฒนสิน

- นายอนิญช หว่ังหลี 2557-ปจจุบัน กรรมการ บจ. พูลพิพัฒน

2553-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ชอปปงเซน็เตอรเซอรวิสเซส

2553-ปจจุบัน กรรมการ บจ. จิตติพัฒน

2552-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนนนทรี

2552-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สมฤดี

2549-ปจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตพลาซา

2548-ปจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิต ไอ.ที.

ดร. ศรัณฐ หว่ังหลี 40 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 0.55 บุตรของ 2562-ปจจุบัน กรรมการ/รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - นายสุจินต หวั่งหลี 2559-2562 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- รองกรรมการผูอํานวยการ บุตรของนา 2558-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บมจ. นวกิจประกันภัย

- สายงานพัฒนาธุรกิจ ประวัติการอบรม - นายปติพงศ พิศาลบุตร บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

- สายงานบรหิารชองทางการขาย - Director Accreditation Program (DAP 168) บุตรของลุง กิจการอื่น (13)

- สายงานปฏิบัติงานการตลาด - Financial Statements for Directors (FSD 28) - น.ส.จิตตินันท หว่ังหลี 2563-ปจจุบัน กรรมการ บจ. รังสิตพลาซา

- สายงานสนับสนุนการตลาด สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2562-ปจจุบัน กรรมการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

- สายงานบรหิารภาพลักษณ - วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุนที่ 5 บุตรของอา แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

และสื่อสารองคกร สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - นายอนรรฆ หวั่งหลี 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทีเคไอ ประกันชีวิต (สปป. ลาว)

- กรรมการบริหาร - ผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนที่ 3 - นายอนิญช หว่ังหลี 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซิโน พอรท 

สถาบันพระปกเกลา 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สิทธินันท

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 18 ธันวาคม 2562 2558-ปจจุบัน กรรมการ บจ.นวสากล

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 มิถุนายน 2563 2558-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)

2557-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไนซเนเบอรฮดู คอรปอเรชั่น

2554-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เลครัชดา
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

2554-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อะโกรแฟค (ไทยแลนด) 

2551-ปจจุบัน กรรมการ บจ. มาดามเปยะ

2551-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อาควา โฟลว 

2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อาควา อินฟนิท 

2557-2562 กรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ 51 - ปริญญาตรี อักษรศาสตร ไมมี ไมมี 2558-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- เลขานุการบริษัท 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักเลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย

ประวัติการอบรม 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักกํากับการปฏิบัติงาน บมจ. นวกิจประกันภัย

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 26 กุมภาพันธ 2558 - Board Matters & Trends (BMT 6/2018) 2557-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย

ไดรับเลือกตั้งครั้งลาสุด: 25 เมษายน 2562 - Company Secretary Program (CSP 56/2014) 2552-2557 ผูอํานวยการ ฝายธุรการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- Director Accreditation Program บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กิจการอื่น (-ไมมี-)

รายละเอยีดเกี่ยวกับผูบริหาร (ตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน 59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี 2556-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- ผูที่ไดรบัมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553-ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย

ในสายงานบัญชีและการเงิน - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 2552-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย

- รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง กิจการอื่น (-ไมมี-)

- กรรมการบริหาร ประวัติการอบรม

- Related party transaction an impairment Issues

วันที่เริ่มงาน: ป 2545 - Transfer Pricing 

- Automation & RPA (Robot Process Automation)

ชื่อ-สกุล ความสัมพันธทางครอบครัว ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง ระหวางกรรมการและผูบริหาร
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

for Accounting

- How important are intangible assets impairment

- การทบทวนการกํากับดูแลงบการเงินรายไตรมาส

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 17 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางนลินา โพธารามิก 51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี 2561-ปจจุบัน รักษาการผูอํานวยการ สํานักบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย

- รองกรรมการผูอํานวยการ University of West Florida 2557-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย

สายงานรับประกัน และบริหารความเสี่ยง ประเทศสหรฐัอเมริกา 2556-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 2553-ปจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย

- กรรมการบริหาร 2552-2556 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

วันที่เริ่มงาน: ป 2552 กิจการอื่น (-ไมมี-)

นายอนรรฆ หว่ังหลี 44 - M.S. Information System 0.2 บุตรของพี่ชาย 2562-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย

- รองกรรมการผูอํานวยการ Northeastern University - นายสุจินต หวั่งหลี 2558-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นวกิจประกันภัย

สายงานบรหิารสินทรัพย ประเทศสหรัฐอเมริกา บุตรของนา 2558-2562 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

สายงานพัฒนาองคกร - M.A. Economics - นายปติพงศ พิศาลบุตร 2557-ปจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. นวกิจประกันภัย

สายงานธุรการ Boston University บุตรของลุง 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบริหารสินทรัพย บมจ. นวกิจประกันภัย

สายงานระบบขอมูล ประเทศสหรฐัอเมริกา - น.ส.จิตตินันท หว่ังหลี บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง - ดร.ศรณัฐ หวั่งหลี กิจการอื่น (7)

- กรรมการลงทุน พ่ีชาย 2561-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)

- กรรมการบริหาร - นายอนิญช หว่ังหลี 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซิโน พอรท

2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. พูลพิพัฒน

วันที่เริ่มงาน: ป 2557 2558-ปจจุบัน กรรมการ บจ. นวสากล

2554-ปจจุบัน กรรมการ/ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บจ. มาโค เทคโนโลยี

2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สมฤดี
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

2547-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอสแอนดยู

นายอนิญช หวั่งหลี 42 - M.B.A. Bently College 0.3 บุตรของพี่ชาย 2562-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- รองกรรมการผูอํานวยการ ประเทศสหรัฐอเมริกา - นายสุจินต หวั่งหลี 2560-ปจจุบัน รักษาการผูอํานวยการฝายสินไหมทดแทน บมจ. นวกิจประกันภัย

สายงานสินไหมทดแทน บุตรของนา 2558-2562 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- รักษาการผูอํานวยการ ประวัติการอบรม - นายปติพงศ พิศาลบุตร 2556-2557 ผูอํานวยการฝายสินไหมทดแทน บมจ. นวกิจประกันภัย

ฝายสินไหมทดแทน - Director Accreditation Program บุตรของลุง บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

- กรรมการบริหาร - น.ส.จิตตินันท หว่ังหลี 2558-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

- นายเขต หว่ังหลี กิจการอื่น (6)

วันที่เริ่มงาน: ป 2553 นองชาย 2562-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สิทธินันท

- นายอนรรฆ หวั่งหลี 2560-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซ.ีอี.เอส.

2557-ปจจุบัน กรรมการ บจ. พูลวณิชย

2557-ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอสแอนดยู

2556-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สหพิทักษสิน

รายละเอยีดเกี่ยวกับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

นางสาวธิรนันท ชุนสอาด 56 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ไมมี ไมมี 2552-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการเงิน บมจ. นวกิจประกันภัย

- ผูที่ไดรบัมอบหมายใหรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี - โครงการพัฒนาผูบริหาร กิจการอื่น (-ไมมี-)

*เปนผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

เงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตาม - MIM: Executive Diploma Program

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ Modern Insurance Management

กรมพัฒนาธุรกิจการคา* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการเงิน

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล ความสัมพันธทางครอบครัว ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

ประวัติการอบรม

วันที่เริ่มงานกับบริษัท: ป 2550 - มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือ

ทางการเงิน (TFRS9 ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พนจากตําแหนงเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 ฉบับที่ 16 (TFRS16) 

เน่ืองจากเกษียณอายุ - มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญา

ประกันภัย (TFRS4), RBC 2 และ การเตรียมตัวเขาไปสู

มาตฐาน IFRS17 

- Digital Transformation – Planning & Budgeting

and Expense Management

- ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

ตอบริษัทจดทะเบียน (จนถึง 30 มิถุนายน 2563) และการ

เตรียมพรอมสําหรับการปดงบการเงินประจําป 2563 

- Transfer Pricing 

- Blockchain is here. What's your next move?

- Related Party Transaction and Impairment Issues

Issues 

นางเมษา สุนทรานุสร 51 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ไมมี ไมมี 2561-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการเงิน บมจ. นวกิจประกันภัย

- ผูที่ไดรบัมอบหมายใหรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี กิจการอื่น (-ไมมี-)

*เปนผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและ ประวัติการอบรม

เงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตาม - สัมมนาพิจารณรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา* - สัมมนาพิจารณเก่ียวกับรางงบการเงินเพ่ือรองรับมาตรฐาน

- ผูชวยผูอํานวยการ ฝายการเงิน การรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

- วิธีประเมินมูลคาบริษัทประกันวินาศภัย และการเตรียมรับมือ

วันที่เริ่มงานกับบริษัท: ป 2536 การเปลี่ยนแปลงจาก TFRS4 เพ่ือเขาสู TFRS17

- ระบบ Smart FSCOMP สําหรับนําสงงบการเงินรูปแบบ
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง

ไดรับมอบหมายเม่ือ 1 กรกฎาคม 2564 SET Taxonomy template

แทนนางสาวธิรนันท ชุนสอาด ซึ่งเกษียณอายุ - ฝากระแส Disruption ความทาทายของนักบัญชีในยุคดิจิทัล

- พัฒนาการของระบบบัญชี ในยุค Digital ที่นาจับตามอง

- ความสําคัญ และบทบาทนักบัญชีนิติวิทยาตอยุทธศาสตรชาติ

ดาน AML/CFT และกฎหมายที่เก่ียวของ

- แนวโนมนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย

- การออกแบบ และพัฒนาระบบแบบคลองตัว

(Adaptive System Design)

- จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป (ราง)คูมือประมวลจรรยาบรรณ

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี

- การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Series)

เทคนิคการสืบคนหาหลักฐานทางดานการบัญชีนิติวิทยา

(Investigative Technique in Forensic Accounting)”

- Transfer Pricing 

รายละเอยีดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษัท (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท

นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ 51 - ปริญญาตรี อักษรศาสตร ไมมี ไมมี 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- เลขานุการบริษัท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักเลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย

2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักกํากับการปฏิบัติงาน บมจ. นวกิจประกันภัย

วันที่ไดรับแตงตั้ง: 15 พฤษภาคม 2557 ประวัติการอบรม 2557-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย

- Board Matters & Trends (BMT 6/2018) 2552-2557 ผูอํานวยการ ฝายธุรการ บมจ. นวกิจประกันภัย

- Company Secretary Program (CSP 56/2014) บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไมมี-)

- Director Accreditation Program กิจการอื่น (-ไมมี-)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ-สกุล ความสัมพันธทางครอบครัว ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป

ตําแหนง / วันท่ีไดรับแตงตั้ง ระหวางกรรมการและผูบริหาร
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

บริษัทไมมีบริษัทยอย 
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษทั (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท

นายพิสิษฐ โพธิเสถียร 54 ปริญญาตรี บัญชี ไมมี ไมมี 2558-ปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน บมจ. นวกิจประกันภัย

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556-2557 รองผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน บมจ. นวกิจประกันภัย

2549-2556 ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บมจ. พระนครธนบุรีประกันภัย

ประวัติการอบรม 2538-2549 รองผูอํานวยการฝายการเงนิและบัญชี บมจ. ไทยพาณิชยประกันภัย

- ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน

ของประเทศไทย (CPIAT)

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม สัดสวนการถือหุน

(ป) ของบริษทั (รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท

นางสาวจารุวรรณ จับจํารูญ 51 ปริญญาตรี อักษรศาสตร ไมมี ไมมี 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักกรรมการผูอํานวยการ บมจ. นวกิจประกันภัย

ผูอํานวยการสํานักกํากับการปฏิบัติงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักเลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย

2557-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักกํากับการปฏิบัติงาน บมจ. นวกิจประกันภัย

ประวัติการอบรม 2557-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นวกิจประกันภัย

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั 2552-2557 ผูอํานวยการ ฝายธุรการ บมจ. นวกิจประกันภัย

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

- การกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานธุรกิจประกันภัย

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน แสดงไวในหัวขอ 7.6 ขอมูลสําคัญอื่น

ช่ือ-สกุล ความสัมพันธทางครอบครัว ประสบการณทํางาน

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

ช่ือ-สกุล ความสัมพันธทางครอบครัว ประสบการณทํางาน

ระหวางกรรมการและผูบริหาร

แบบ 56-1 One Report 2564 254



เอกสารแนบ 4 

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

แสดงรายละเอียดในหัวขอ “1.1.2 (4) ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ” 

เอกสารแนบ 5  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ และกฎบัตรกรรมการและกรรมการชุดยอย 

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/43998a1b9e299b24b26ea1c0ecbcfed0.pdf 

คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ 

https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/8f91249d9cceb243df0e0e79c75abd43.pdf 

กฎบัตรกรรมการและกรรมการชดุยอย  

https://www.navakij.co.th/th/sustainability/charters-and-definition-of-independent-director 

เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

แสดงรายละเอียดในหัวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
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