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วิสัยทัศน
ดำเนินธุรกิจเพื่อสรางเสถียรภาพตอสังคมอยางมีจริยธรรม
และมีกำไรพอสมควร
เปนบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเพียบพรอมดวย
เครื อ ข า ย บุ ค ลากรที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพการบริ ก าร และเทคโนโลยี
ที่เปนเลิศ
ดำเนินการในดานการประกันวินาศภัย โดยใหความคุมครอง
ทีม่ คี ณ
ุ คาและคุณภาพ เพือ่ ประโยชนตอ ผูเ อาประกันภัย พนักงาน
ผูถือหุน และสังคมโดยทั่วไป

พันธกิจ
ใหการบริการที่ดีและมีคุณภาพแกผูเอาประกันภัย ดวยความ
สุจริตและเปนธรรม
คิดคนและพัฒนาการประกันภัยแบบตางๆ เสนอเปนบริการ
ใหมๆ เพื่อสนองความตองการของสังคมใหไดมากที่สุด
พัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ดานของบริษัทใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนนที่คุณภาพของการบริการและ
ประหยัด คาใชจายอยางสมเหตุสมผล
เสริมสรางสภาพแวดลอมในการทำงานทีด่ ี เพือ่ สรางบรรยากาศ
ของการทำงานรวมกันฉันทพน่ี อ งในหมูพ นักงาน ตลอดจนการจัด
ผลประโยชนและสวัสดิการทีด่ แี ละเหมาะสมแกสภาวะแวดลอม
ของสังคม
สงเสริมและพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ เปนทั้งผูมีความรู
ความสามารถและมีคุณธรรม เพื่อเปนหลักพื้นฐานที่สำคัญ
ของบริษัท และสังคม
พั ฒ นาและนำเทคโนโลยี ใ หม ๆ มาใช ใ นระบบการทำงาน
เพื่อเปนพื้นฐานสูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน

VISION
To operate a sustainable business with reasonable profit
objectives while promoting social stability and ethical
integrity.
To be a leading enterprise of non-life insurance business
with a network of offices, highly competent personnel, good
services and the best technology.
Provide quality insurance coverage and quality protection
for the benefit of policyholders, employees, shareholders
and the general public.

MISSION
Provide good and high quality services to customers with
fairness and integrity.
Innovate and develop new insurance products for the
changing needs of society.
Focus on quality of service and reasonable cost control to
achieve utmost efficiency in the development of management
system.
Support and develop a good working environment and
promote unity among employees as well as maintaining
competitive benefits and compensation suitable for social
environment.
Invest in human resource development and encourage
employees to be professional and maintain high ethical
standard.
Develop and implement new technology to effectively
improve our service to the customers.
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สำหรับปสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย
หนวย

2556

2555

2554

ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม

ลานบาท

6,566.60

20,515.47

42,997.99

หน�้สินรวม

ลานบาท

4,404.93

18,391.03

41,183.69

สวนของผูถือหุนของบริษัท

ลานบาท

2,161.67

2,124.45

1,814.30

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ลานบาท

2,658.93

2,290.15

2,932.20

เงินปนผลตอหุน

บาท

3.33

1.00

-

จำนวนหุนที่ชำระแลว

หุน

30,000,000

30,000,000

30,000,000

จำนวนหุนที่จดทะเบียน

หุน

30,000,000

30,000,000

30,000,000

ผลประกอบการ
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น

ลานบาท

2,532.10

2,560.14

2,153.20

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

ลานบาท

2,050.59

1,766.96

1,628.97

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได

ลานบาท

1,977.24

1,641.92

1,632.47

คาสินไหมทดแทนสุทธิ

ลานบาท

1,046.76

1,092.43

1,404.19

คาใชจายในการรับประกันภัย

ลานบาท

2,051.73

1,986.97

2,154.69

กำไรจากการรับประกันภัย

ลานบาท

58.20

(176.67)

(361.84)

กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน

ลานบาท

192.05

243.47

149.16

คาใชจายในการดำเนินงาน

ลานบาท

391.13

297.31

258.67

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ลานบาท

37.60

28.69

(8.82)

กำไรสุทธิ

ลานบาท

247.81

37.81

(197.16)

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง

เทา

1.42

1.07

1.02

อัตราสวนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยคางรับ

วัน

48

48

53
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งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย
หนวย

2556

2555

2554

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง

รอยละ

80.98

69.02

75.65

อัตราคาสินไหมทดแทน

รอยละ

52.94

66.53

86.02

อัตรากำไรขั้นตน

รอยละ

2.94

(10.76)

(22.17)

อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันภัย

รอยละ

44.81

45.07

36.84

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

รอยละ

7.22

10.63

5.08

เทา

0.96

0.90

0.80

อัตรากำไรสุทธิ

รอยละ

10.54

1.82

(10.04)

อัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน

รอยละ

11.56

1.92

(9.74)

กำไรสุทธิตอหุน

บาท

8.26

1.26

(6.57)

รอยละ

1.83

0.12

(0.83)

เทา

0.17

0.07

0.08

อัตราสวนหน�้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

1.87

8.66

22.70

อัตราหน�้สินจากการรับประกันภัยตอสวนของผูถือหุน

เทา

1.44

7.91

22.23

อัตราสวนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยตอสวนของผูถือหุน เทา

0.55

0.61

0.57

อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอสวนของผูถือหุน

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยตอสินทรัพยรวม

รอยละ

17.95

6.33

2.40

อัตราการจายเงินปนผล

รอยละ

40.35

79.35

-
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รายงานของคณะกรรมการ
บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจประกัน
วินาศภัยที่มีประสบการณ์มายาวนาน บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2476 และในปี 2556
ทีผ่ า่ นมา เป็นการครบรอบ 80 ปีแห่งการก่อตัง้ บริษทั บริษทั ไม่เพียงแต่ยดึ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยทีห่ ลากหลายอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั มุง่ มัน่ ส่งเสริมการให้บริการทีด่ เี ลิศ
แก่ลูกค้าอีกด้วย
ปัญหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในปี 2554 ถือได้วา่ เป็นหายนะครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ เท่าทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างมาก
จนกระทั่งกลางปี 2555 การฟื้นฟูและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่
ประสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยกลับมามั่นคงอีกครั้ง บริษัทได้ให้
ความส�ำคัญในการบรรเทาความเสียหายแก่ลกู ค้า โดยพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพของผูร้ บั ประกันภัยให้แก่ลกู ค้าทีไ่ ด้รบั
ความเสียหายเกินกว่า 1,000 ราย หรือมากกว่า 30,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับความเสี่ยงของลูกค้ารายย่อยทุกประเภท
เนื่องจากเป็นตลาดที่ก�ำลังเติบโต และเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส�ำหรั บ ปี 2556 บริ ษั ท สามารถบริ ห ารจั ด การการรั บ
ประกันภัยของบริษทั ให้มผี ลก�ำไรกลับมาเป็นบวกได้ โดยเฉพาะ
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกมีการส่งมอบ
รถยนต์เป็นจ�ำนวนมากจากโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในปี 2555 ส่งผลให้
ธุรกิจของบริษทั มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและมีผลการด�ำเนินงาน
ในระดับที่น่าพอใจ
แม้วา่ ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต�่ำกว่าการ
คาดการณ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ “GDP” ในปี
2556 ไว้ทรี่ อ้ ยละ 3.7 อย่างไรก็ตาม บริษทั คาดว่าธุรกิจประกัน
วินาศภัยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ งและมีแนวโน้มขยายตัวต่อ
ไปในอนาคตอันใกล้
อย่างไรก็ดี บริษทั ยังคงตระหนักถึงภัยพิบตั แิ ละความเสีย่ ง
ด้านต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
ทัง้ ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และภาวะ
ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก เพื่อให้บริษัทบริหารจัดการ
ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง และสามารถด�ำเนิ น งานภายใต้
สภาวการณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง รวมทั้ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้
ผู้เอาประกันภัยในขีดความสามารถสูงสุดของบริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโต
และเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถ
รองรับความเสี่ยงของลูกค้ารายย่อยทุกประเภท เนื่องจากเป็น
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ตลาดที่ ก�ำลั ง เติ บ โต และเพื่ อ รองรั บ การเปิ ด เสรี ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรประกันภัยต่อที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล เพือ่ ด�ำรงความเป็นบริษทั ทีม่ กี ารบริหารงานทีโ่ ปร่งใส
และมีบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บริษัท
ได้ ล งนามประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่จะสนับสนุน
และมีสว่ นร่วมในยุทธศาสตร์วา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึง่ ก�ำหนดขึน้ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และรัฐบาล
ในนามของคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ท่ า น ที่ ม อบความไว้ ว างใจและเชื่ อ มั่ น ในการให้ บ ริ ก าร
ของบริ ษั ท สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ด้ ว ยดี ต ลอดมา
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเท
และให้ความร่วมมือในการท�ำงาน ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนท�ำให้
บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

(สุจินต์ หวั่งหลี)
ประธานกรรมการ

รายงานของฝ่ายบริหาร

นิพล ตั้งจีรวงษ์
ประธานกรรมการบริหาร

ปิติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการผู้อำ�นวยการ

ปี 2556 เป็นปีที่ บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจครบรอบ 80 ปี โดยผลประกอบการของบริษัท
มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 2,532 ล้านบาท มีก�ำไรจากการรับประกันภัย 58 ล้านบาท สูงกว่าปี 2555 ที่ขาดทุน 176 ล้านบาท
มีก�ำไรจากการลงทุน 191 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ 241 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 745 คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 6.80 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 0.80 บาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ เดือนกันยายน 2556 ร้อยละ 167 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 โดยผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากบริษัทไม่มีภาระในการตั้งส�ำรองสินไหมน�้ำท่วมเช่น
ในปีที่ผ่านมา และจ�ำนวนเงินที่ตั้งส�ำรองสินไหมน�้ำท่วมบางส่วนพลิกกลับมารับรู้เป็นรายได้ ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวม
เข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินก�ำไรประจ�ำปี 2556 โดยการจ่ายปันผลในอัตรา
หุ้นละ 3.33 บาท บริษัทขอแสดงความขอบคุณตัวแทน นายหน้า และโบรกเกอร์ทั่วประเทศ ที่ได้สนับสนุนกิจการของบริษัท
มาโดยตลอด รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัททั้งหมด ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจ มุ่งมั่นท�ำงาน จนสามารถ
น�ำพาบริษัทให้พ้นจากอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ มาได้ด้วยดี

บริษัทยังคงให้ความส�ำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานบริษัทในนาม “นวกิจจิตอาสา” ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากผลการด�ำเนินงานแล้ว บริษัทยังยึดมั่นปณิธานในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพต่อสังคมอย่างมีจริยธรรม
โดยมุง่ เน้นเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะเห็นได้จากการทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ได้พิจารณาการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2556 และประเมินผลให้บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
นอกจากนัน้ บริษทั ยังคงให้ความส�ำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมา กลุม่ พนักงาน
บริษัทในนาม “นวกิจจิตอาสา” ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การปรับปรุงห้องเรียน ห้องน�ำ้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร รวมถึงการบริจาคโลหิตและการบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ผ่านสภากาชาดไทย
ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจการและอยู่เคียงข้างบริษัทเสมอมา
ซึ่งส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ช่วยผลักดันให้บริษัทมีผลการด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนน�้ำท่วมให้แก่ลูกค้าได้เกือบเสร็จสิ้น
ทุกรายการ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ พร้อมทั้ง
ด�ำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาลูกค้าและคู่ค้าให้อยู่คู่กับบริษัทตลอดไป

(นิพล ตั้งจีรวงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร

(ปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
กรรมการผู้อำ�นวยการ
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ผังโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทน-สรรหา
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูอำนวยการ
สายปฏิบัติการ

ผูชวยกรรมการ
ผูอำนวยการ

ฝายการตลาด

รองกรรมการ
ผูอำนวยการ

ฝายรับประกัน

ฝายธุรกิจ
ทางโทรศัพท

ฝายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝายกิจการสาขา

แผนกบริการธุรกิจ
ตัวแทนและ
นายหนาบุคคล

แผนกอัคคีภัย

แผนกสัญญา
ประกันตอ

แผนกการขาย
ทางโทรศัพท

แผนกนายหนา
ตางประเทศ

แผนกกิจการ
สาขาภาคเหนือ

แผนกบริการธุรกิจ
นายหนานิติบุคคล

แผนก
ภัยทางทะเล

แผนกดำเนินงาน
กรมธรรม

แผนกสนับสนุน
ธุรกิจการขาย
ทางโทรศัพท

แผนก
โครงการพิเศษ

แผนกกิจการ
สาขาภาคใต

แผนกบริการธุรกิจ
สถาบันการเงิน

แผนก
ภัยยานยนต

แผนกคณิตศาสตร
ประกันภัย

แผนกกลุมลูกคา
พิเศษ

แผนกกิจการ
สาขาภาคอีสาน

แผนกบริการ
งานตรง

แผนกประกัน
สุขภาพและภัย
เบ็ดเตล็ดบุคคล

แผนกวิจัย
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ

แผนกวิจัย
วางแผน และ
ลูกคาสัมพันธ

แผนกภัย
เบ็ดเตล็ด
ทรัพยสิน

แผนกโครงการ
และสำนักงาน
บริการลูกคา
แผนกบริการ
ฝกอบรม
ตัวแทนนายหนา
รายงานประจำ�ปี 2556
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แผนกกิจการ
สาขาภาคกลาง/
ตะวันออก
แผนกอำนวยงาน
สาขา

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

สายอำนวยการ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการ

ฝายสินไหม
ทดแทน

ฝายระบบ
ขอมูล

ฝายบริหาร
สินทรัพย

สำนัก กก.ผอ.

ฝายพัฒนา
องคกร

ฝายธุรการ

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมรถยนต

แผนก
พัฒนาระบบ

แผนกพิจารณา
การลงทุน

แผนกกฎหมาย

แผนก
พัฒนาองคกร

แผนกสำนักงาน

แผนกบัญชี

แผนกบริหาร
สินไหมรถยนต

แผนกสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

แผนกบริหาร
การลงทุน

แผนกผูถือหุน
สัมพันธ

แผนกทรัพยากร
บุคคล

แผนกจัดซื้อ

แผนกการเงิน

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมทั่วไป

แผนก
สารบรรณ

แผนกบริหาร
ความเสี่ยง

แผนก
ฝกอบรม

แผนก
ประชาสัมพันธ

แผนกบริหาร
หนี้สิน

แผนกบริหาร
สินไหมทั่วไป

แผนก
บริหารระบบ

แผนกวางแผน
กลยุทธ

แผนก
นิติการสินไหม

แผนกบริหาร
โครงการและพัฒนา
กระบวนการธุรกิจ

แผนกกำกับ
การปฏิบัติงาน

ฝายการเงิน

7 บมจ. นวกิจประกันภัย

ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2556

บริษทั มีผลการด�ำเนินงานในปี 2556 ก�ำไรสุทธิ 247.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีกอ่ นทีม่ ผี ลก�ำไรสุทธิ 37.81 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ต่อผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11.56 เปรียบเทียบกับปีกอ่ นมีผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 1.92 มีก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 8.26 บาท เปรียบเทียบกับปีกอ่ น
ทีม่ กี �ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 1.26 บาท มีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 2,532.10 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 28.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.10 มีเบีย้ ประกันภัย
ทีถ่ อื เป็นรายได้ 1,977.24 ล้านบาทในปี 2556 และ 1,641.92 ล้านบาทในปี 2555 เพิม่ ขึน้ 335.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.42 มีรายได้
จากการลงทุนและส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 235.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.26
ในปี 2556 มีผลการด�ำเนินงานจากการรับประกันภัยเป็นก�ำไรจากการรับประกันภัยก่อนรายได้จากการลงทุนจ�ำนวน 58.20 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุน 176.67 ล้านบาท โดยคิดเป็นผลก�ำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 234.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 132.95
มีคา่ สินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวน 1,046.76 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 45.67 ล้านบาท หรือร้อยละ
4.18 มีคา่ จ้างและค่าบ�ำเหน็จ 458.21 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 12.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.67 มีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานรวมทัง้ สิน้
391.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ�ำนวน 297.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.56

ปัจจัยที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
1. ผลการด�ำเนินงานจากการรับประกันภัย
		 บริษัทมีผลก�ำไร 58.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 234.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 132.95
1.1 รายได้จาการรับประกันภัย
			 ในปี 2556 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,532.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,560.14 ล้านบาท
ลดลง 28.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.10 มาจากการทีเ่ บีย้ ประกันภัยรับต่อลดลงจากปีกอ่ น 28.12 ล้านบาท แต่หากพิจารณาเบีย้ ประกันภัย
รับหักเบี้ยเอาประกันภัยต่อสุทธิแล้ว บริษัทจะมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,050.59 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 283.63 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 16.05 เป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ได้ปรับเพิม่ อัตราการรับเสีย่ งภัยไว้เองจากร้อยละ 69.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 80.98 ในปี 2556
และมีผลท�ำให้ในปี 2556 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 1,977.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 335.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.42
เปรียบเทียบปี 2555 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 1,641.92 ล้านบาท

การประกันภัยทุกประเภท

หนวย : ลานบาท
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คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

1.2 ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย
			 ในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 2,051.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,986.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
64.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.26

รายงานประจำ�ปี 2556
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			 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วย
			 1) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในปี 2556 มีจ�ำนวนรวม 1,046.76 ล้านบาท ลดลง 45.66
ล้านบาทจากปี 2555 ซึ่งมีจ�ำนวน 1,092.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ที่ร้อยละ 52.94 ซึ่งต�่ำกว่าปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 66.53 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของการด�ำเนินงาน
ปกติของปี 2556 จ�ำนวน 19.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.85 และมีการปรับลดค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทน
จากมหาอุทกภัยปี 2554 เป็นจ�ำนวน 65 ล้านบาท
			 2) ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการรับประกันภัยมีจ�ำนวนรวม 603.55 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 17.03 ล้านบาท
มาจากการลดลงของค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 12.59 ล้านบาท และจากค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 29.62 ล้านบาท ส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามเบี้ยประกันภัยรับตรง ซึ่งในปี 2556 เบี้ยประกันภัยรับตรงมีจ�ำนวน 2,507.17 ล้านบาท
เปรียบเทียบปี 2555 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับตรง 2,507.09 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.68
			 3) เงินสมทบบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในปี 2556 มีจ�ำนวน 10.29 ล้านบาท ลดลง 0.43 ล้านบาทจากปี 2555
ซึ่งมีจ�ำนวน 10.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยประเภทนี้ลดลง
			 4) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในปี 2556 มีจ�ำนวนรวม 391.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีจ�ำนวน 297.31 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้น 93.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่บริษัทรับรู้และตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้จากค่าสินไหมรับคืนจากการ
ประกันภัยต่อจ�ำนวน 64 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นในส่วนโบนัสพิเศษที่เพิ่มขึ้นตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทปี 2556 ซึ่งสูงกว่าปี 2555
1.3 ก�ำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานตามประเภทภัย

การประกันอัคคีภัย
		

หนวย : ลานบาท
800
600
496
400
186
173
200
0
(32)
(200)
2556
(400)

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได

706

515

491
158 212

2555

167
(117)

2554

คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
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(368)

			 การประกันอัคคีภัย
			 ในปี 2556 มีก�ำไรจากการรับประกันภัยอัคคีภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 173.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.99 ล้านบาท
อัตราการเพิ่มร้อยละ 248.46 โดย มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 496.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 209.49 ล้านบาท การลดลงในส่วนของ
เบีย้ ประกันภัยกลุม่ Nippon KOA แต่อย่างไรก็ตามในปี 2556 เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้สทุ ธิมจี �ำนวน 185.88 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปีก่อน 27.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.49 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการรับความเสี่ยงภัยไว้เองสูงขึ้นเป็นร้อยละ 42.43
เปรียบเทียบกับปี 2555 ที่อัตรา 21.94 การที่เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี 2556 ไม่ลดลงและไม่มีผลกระทบในการรับรู้รายได้จาก
การลดลงของเบี้ยประกันภัยของกลุ่ม Nippon KOA เนื่องจากงานของกลุ่มนี้บริษัทจะพิจารณารับความเสี่ยงภัยไว้เองในอัตราที่ต�่ำมาก
อยู่แล้ว แต่จะมีผลต่อรายได้จากค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ ซึ่งลดลงในปี 2556 มีจ�ำนวน 78.15 ล้านบาท ลดลง 33.43 ล้านบาท ในปี 2556
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยรวมมีจ�ำนวน 90.76 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 295.75 ล้านบาท เป็นสาเหตุหลักมาจากการปรับลดลงของ
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากมหาอุทกภัยปี 2554 และเป็นผลมาจากเบี้ยประกันภัยรับที่ลดลง
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การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

หนวย : ลานบาท
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			การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
			 ในปี 2556 บริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับ 113.54 ล้านบาท ลดลง 29.90 ล้านบาท โดยลดลงร้อยละ 20.85 มีเบีย้ ประกันภัย ที่
ถือเป็นรายได้ 46.61 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 2.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.45 มีรายได้คา่ จ้างและค่าบ�ำเหน็จ 22.03 ล้านบาท ลด
ลงจากปีก่อน 2.55 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 30.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.95 ผล
ก�ำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานมีจ�ำนวน 38.38 ล้านบาท ใก้ลเคียงกับปีก่อนที่จ�ำนวน 38.59 ล้านบาท
หนวย : ลานบาท
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การประกันภัยรถ
			 บริษัทมีผลก�ำไรจากการับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 208.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.85 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16.74 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 1,766.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 229.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.96 และคิดเป็น
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้ 1,678.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 307.5 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.43 มีรายได้คา่ จ้างและค่าบ�ำเหน็จ 6.36
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยมีจ�ำนวน 1,476.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 278.42 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.24 เป็นอัตราการเพิ่มที่ใกล้เคียงกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกัยภัยที่ถือเป็นรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าอะไหล่และค่าซ่อมที่ปรับเพิ่มขึ้น
รายงานประจำ�ปี 2556
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คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

			การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
			 ในปี 2556 มีก�ำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 29.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06 ล้านบาท หรือร้อยละ
44.14 มีเบี้ยประกันภัยรับ155.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.57 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 66.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 2.32 ล้านบาท การลดลงของเบี้ยประกันภัยรับไม่ส่งผลกระทบท�ำให้เบี้ยประกัยภัยที่ถือเป็นรายได้ลดลงมีสาเหตุเช่นเดียวกับ
การประกันอัคคีภัย ด้วยมาจากการลดลงของเบี้ยประกันภัยจากกลุ่ม Nippon KOA ซึ่งบริษัทรับความเสี่ยงภัยไว้เองในอัตราที่ต�่ำ
		 1.4 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
			 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานในปี 2556 จ�ำนวน 391.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 93.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.56
โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานส�ำหรับผลตอบแทนเงินโบนัสพิเศษของปี 2556 จ�ำนวน
54.71 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2555 ที่จ�ำนวน 20.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.86 และตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญจากค่าสินไหมรับคืนจาก
การประกันภัยต่อจ�ำนวน 64 ล้านบาท

2. ผลการด�ำเนินงานจากการลงทุนและรายได้อื่น
		 ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนและก�ำไรจากการลงทุน 192.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจ�ำนวน 243.47
ล้านบาท ลดลง 51.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.12 เป็นผลจากการลดลงของก�ำไรจากการขายเงินลงทุนจาก 148.24 ล้านบาท เป็น 88.66
ล้านบาทในปี 2556 จ�ำนวน 59.58 ล้านบาท เป็นผลมาจากสภาพตลาดหลักทรัพย์โดยรวมที่ลดลงในปี 2556 รายได้จากดอกเบี้ย
และเงินปันผลรับรวมจ�ำนวน 103.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.57 บริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 43.85 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 220.54

ฐานะทางการเงิน

1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สิน

		 ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 6,566.60 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีสินทรัพย์รวม 20,515.47
ล้านบาท ลดลง 13,948.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 4,404.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 18,391.03
ล้านบาท ลดลง 13,986.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.05 การลดลงในจ�ำนวนที่สูงทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน มีสาเหตุหลักมาจากการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนทีค่ า้ งจ่ายและการเรียกคืนเงินจากการเอาประกันภัยต่อ นอกจากนีใ้ นปี 2556 บริษทั มีการจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงินจ�ำนวนเงิน 200 ล้านบาท

11 บมจ. นวกิจประกันภัย

2. คุณภาพของสินทรัพย์
2.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
			 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 2,658.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 368.78 ล้านบาท หรือร้อยละ
16.10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�ำนวน 551.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 360.72 ล้านบาท
2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
			 ในปี 2556 มูลค่าตามบัญชีทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมมีจ�ำนวน 629.25 ล้านบาท และมีมลู ค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่มีอยู่ 419.84 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนสุทธิ 209.41 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเพิ่มและจ�ำหน่ายออก
เป็นผลท�ำให้มลู ค่าตามบัญชีลดลง 11.81 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิม่ ขึน้ ในส่วนการปรับปรุงอาคารส�ำนักงานใหญ่จ�ำนวน 11.90 ล้านบาท
และในส่วนที่ลดลงมาจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาในปี 2556 เพิ่มขึ้น 23.02 ล้านบาท
2.3 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
			 ในปี 2556 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 289.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 99.19 ล้านบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยค้างรับจาก
ผู้เอาประกันและจากตัวแทนนายหน้ารวม 277.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจ�ำนวนรวม 387.26 ล้านบาท ในปี 2556 มีระยะ
การจัดเก็บ 48 วันเท่ากับปีกอ่ น มีเบีย้ ประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยต่อ 12.09 ล้านบาทในปี 2556 และ 1.09 ล้านบาทในปี 2555
เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท
		 2.4 สินทรัพย์อื่น
			 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคูก่ รณีในปี 2556 มีจ�ำนวน 140.74 ล้านบาท และ 124.05 ล้านบาทในปี 2555 มียอดค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ 75.64 ล้านบาทในปี 2556 และ 61.41 ล้านบาทในปี 2555 สัดส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือร้อยละ 53.74 ในปี 2556
และ 49.50 ในปี 2555 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจด้านการประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงและการก�ำหนดอัตราการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่ายในปีแรกด้วยอัตราที่สูง จึงส่งผลท�ำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2556 เพิ่มขึ้น 14.23
ล้านบาท
			 สินทรัพย์อนื่ ๆ ในปี 2556 มีจ�ำนวน 122.10 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 34.9 ล้านบาท มาจากการทีบ่ ริษทั ได้รบั คืนภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�ำหรับปี 2554 จากกรมสรรพากรจ�ำนวน 27 ล้านบาท

3. สภาพคล่อง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.42 เท่า สูงกว่าปีก่อนที่ 1.07 เท่า มาจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
หนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับและการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ

4. แหล่งที่มาของเงินทุน
		 เงินทุนเพื่อการด�ำเนินงานส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจากการประกอบธุรกิจ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินส�ำรอง
เบี้ยประกันภัยและส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซึ่งเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยอันเป็นธุรกิจหลัก

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 2,161.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.75
การเปลีย่ นแปลงมาจากการเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรร 217.81 ล้านบาท ซึง่ มาจากผลการด�ำเนินงานของปี 2556 และการลดลง
ของส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 180.58 ล้านบาท มาจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ซึ่งแสดงอยู่ในรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสุทธิจากภาษี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

		 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,140,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น
		 ค่าตอบแทนงานบริการอื่นได้แก่ การตรวจสอบและสอบทานรายงานการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท
รายงานประจำ�ปี 2556
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเมื่อปี 2476 โดยครอบครัวหวั่งหลี ภายใต้ชื่อ บริษัท หล่วงหลีประกันภัย จ�ำกัด
โดยในยุคแรกของการก่อตั้ง จะเปิดรับประกันเฉพาะด้านอัคคีภัยและภัยทางทะเล ต่อมาในปี 2533 ได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท และในปี 2535 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท
บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536
บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2 ครั้ง จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 และวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2545 ตามล�ำดับ โดยให้เพิ่มทุนจาก 80 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท (มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 200 ล้านบาท)
และเพิ่มทุนจาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน
ปัจจุบันบริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 36.27
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทร่วม คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งเป็น
การรับประกันภัยโดยตรง ซึง่ บริษทั จะรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้า นายหน้านิตบิ คุ คล และสาขาต่างๆ ของบริษทั
สัดส่วนการรับประกันภัยโดยตรงเกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น ส�ำหรับ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) จะเป็นการขายประกันรายย่อยซึ่งประกอบด้วยธนประกันภัยและขายตรง และประกันภัยเชิงพาณิชย์ผ่านบริษัท
นายหน้า
การรับประกันต่อและจ่ายต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย
นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยแล้ว บริษัทมีการบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือจากการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย
อันเป็นธุรกิจปรกติไปลงทุน โดยประเภทการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทมีการกระจาย
การลงทุนหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้
การลงทุนในหุ้นและหน่วยลงทุน

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้

ดำ�เนินการโดย

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

อัคคีภัย

496.18

17.57

705.68

24.98

491.15

21.15

ทางทะเลและขนส่ง

113.54

4.02

143.44

5.08

139.47

6.00

รถยนต์

1,766.75

62.55

1,536.82

54.41

1,376.10

59.25

เบ็ดเตล็ด

155.63

5.51

174.20

6.17

146.48

6.31

2,532.10

89.64

2,560.14

90.64

2,153.20

92.71

192.05

6.80

243.47

8.62

149.16

6.42

5.72

0.20

7.47

0.26

20.93

0.90

2,729.87

96.64

2,811.08

99.52

2,323.29

100.03

เบี้ยประกันภัยรับ*

บมจ. นวกิจประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื่น
รวม

หมายเหตุ * เบี้ยประกันภัยรับ หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อแสดงตามงบการเงินรวม โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยของ
บริษัทร่วม

13 บมจ. นวกิจประกันภัย

โครงสร้างรายได้

ดำ�เนินการโดย

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
รวมรายได้

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

43.85

1.55

13.68

0.48

(0.80)

(0.03)

2,773.73

100.00

2,824.76

100.00

2,322.49

100.00

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม อีกทัง้ ยังมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ฐานลูกค้ากลุม่ ดังกล่าวโดยการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
คุณค่าและทันสมัย ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญในรอบปี 2556
บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้ว ได้โยกย้ายงานประกันภัยที่เคยส่งให้กับบริษัทไปให้กับบริษัทประกันภัยอื่น เนื่องจากมีการควบรวมธุรกิจระหว่าง
บริษทั นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จ�ำกัด และ บริษทั สมโพธิ์ จ�ำกัด ในประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ บริษทั สามารถด�ำเนินการจัดหางานประกันภัย
จากแหล่งงานใหม่มาชดเชยงายทีข่ าดหายไป ทัง้ นี้ ในปี 2556 ยังไม่มกี ารจ�ำหน่ายหุน้ ของบริษทั ทีถ่ อื อยูท่ งั้ หมดจ�ำนวน 3,000,000 หุน้
และมีการจ�ำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชีเพื่อปิดกิจการ ซึ่งบริษัทได้รับคืนส่วนแบ่งก�ำไรสะสมเรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนของทุนหุ้นสามัญได้รับคืน
เพียงร้อยละ 50 ซึ่งผู้ช�ำระบัญชีขอกันส�ำรองไว้ส�ำหรับการช�ำระหนี้สินระหว่างการตรวจสอบบัญชีโดยกรมสรรพากร ซึ่งคาดว่า
น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2557

ร่วมลงนามในสัญญากับบริษทั ซิลค์สแปน อินชัวรันส์ โบรกเกอร์เรจ จ�ำกัด เพือ่ รุกตลาดประกัน
ออนไลน์ โดยให้ SILKSPAN.COM เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายประกันภัยอย่างเป็นทางการ
รายงานประจำ�ปี 2556
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ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เอ็ ม เอสเอช อิ น เตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผู้น�ำระดับโลก  
ด้านการออกแบบและบริหารระบบดูแลสุขภาพ
ระหว่างประเทศ เพื่อรุกตลาดประกันสุขภาพ

ได้ รั บ รางวั ล IEP AWARD (Insurance
Evaluation Program) ประจ� ำ ปี 2555 จาก    
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด       
เพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ บริ ษั ท ประกั น
วินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ “ประกันภัย GOA”  
ที่มีผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ      
การให้บริการที่ดีเยี่ยม จากผลการส�ำรวจความ
พึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์
โตโยต้าทั่วประเทศ

ร่วมลงนามสัญญาโครงการ “ประกันสุขภาพชิล ชิลด์” เพือ่ เป็นทีป่ รึกษาด้านการประกันสุขภาพ
กับบริษัท โตโยต้าธนบุรี จ�ำกัด และบริษัท อีซูซุนครหลวง จ�ำกัด
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กิจกรรม “มอบความสุขเติมรอยยิ้ม”

โครงการ “พี่เพ�อนองฯ ครั้งที่ 10”

รวมทำดี “รอยดวงใจ ถวายพอของแผนดิน”

"นวกิจประกันภัย" ประกาศจุดยืนองคกรตอตานการทุจริต

“นวกิจประกันภัย” ฉลองครบรอบ 80 ป

จัดอบรมเพิ่มความรูใหกับเจาหนาที่ TMB

จัดสัมมนาเตรียมความพรอมรับ AEC

รายงานประจำ�ปี 2556
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บริจาคถุงยังชีพใหกับ “สภากาชาดไทย”

รวมแกไขปญหาจราจร

มอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิคนพิการไทย”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ภายใต้
นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยค�ำนึงถึง สังคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
ทางธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จัดให้มีกระบวนการติดตามกฎเกณฑ์
ระเบียบ และข้อบังคับที่ปรับปรุงแก้ไขหรือออกใหม่ของหน่วยงานก�ำกับต่างๆ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนส�ำหรับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และในปี 2556 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่ ตลท. ได้ท�ำการปรับปรุง สรุปได้ดังนี้
1.1 หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองและ
ไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ก�ำหนดและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
3) สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้เพียงพอ
ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ เช่นเดียวกับในปี 2555
4) ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
เพื่อสนับสนุนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ยังสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
5) จัดให้มกี ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพือ่ ให้ขนั้ ตอนในการลงทะเบียนสามารถด�ำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
มี ก ารใช้ ใ บลงคะแนนให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใช้ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนน ส� ำ หรั บ วาระที่ ต ้ อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละรั บ รอง
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว และสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ
6) ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน จากจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด 14 คน ซึ่งประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี และ
ทีป่ รึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมในครัง้ นีด้ ว้ ย โดยประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และตอบชีแ้ จงในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวาระการประชุมหรือบริษัทอย่างเต็มที่ ซึ่งรายละเอียดความคิดเห็น ข้อซักถามในแต่ละวาระจะมีการจดบันทึกไว้ในรายงานประชุม
7) เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมและจัดท�ำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งให้ ตลท.
พร้อมกับเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้
1.2 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่าคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารมีการดูแลและบริหารเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่าง
เหมาะสม บริษัทมีการด�ำเนินการ ดังนี้
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1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทมากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระ
2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
โดยบริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการจัดท�ำแบบฟอร์มส�ำหรับเสนอเรื่องดังกล่าว โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด
3) ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
4) บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงล�ำดับวาระการประชุม ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ นอกเหนือ
ไปจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
5) วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6) บริษัทมีนโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์
ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งต้องแจ้งและน�ำส่งรายงาน
การถือหลักทรัพย์ผา่ นมายังส�ำนักเลขานุการของบริษทั ก่อนน�ำส่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทุกครัง้
7) คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียต่อทีป่ ระชุมก่อนพิจารณาวาระ และงดออกเสียงและ/หรือไม่ได้
อยู่ในห้องประชุมในวาระนั้นๆ
1.3 หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัท
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
การก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ และมุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน
มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน: บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความส�ำคัญกับพนักงานและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้พนักงานทุกคนมีความเชือ่ มัน่
ในองค์กร จัดให้มคี า่ ตอบแทนพนักงานทีเ่ หมาะสม จัดให้มสี วัสดิการทีม่ มี าตรฐานสูงกว่าทีก่ ระทรวงแรงงานก�ำหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดท�ำแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะอนามัย มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยการให้ความรู้ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงาน และมีการจัดท�ำแผนอบรมหลักสูตรต่างๆ ล่วงหน้าตลอดทั้งปีส�ำหรับพนักงาน
แต่ละระดับ
ลูกค้า: บริษัทให้ความส�ำคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาฐานของลูกค้าให้ใช้สินค้าและ
บริการของบริษัทในระยะยาว โดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้าในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม รวมทัง้ มีการชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ ป็นธรรม บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
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คู่ค้า / คู่สัญญา: บริษัทก�ำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทด้วยความโปร่งใส โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้อง และเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังให้ความเสมอภาค
แก่คู่ค้าในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน และจะไม่น�ำข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
คู่แข่งทางการค้า: บริษัทมุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกาและมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเป็นธรรม
ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทจะมุ่งเน้น
การแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
เจ้าหนี้: บริษัทมีนโยบายในการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและคงความสามารถในการช�ำระหนี้ให้ดีที่สุด เพื่อด�ำรง
ชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือของบริษทั โดยมีแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย ไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงกัน
ไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม: บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงปลูกจิตส�ำนึก
ให้พนักงานช่วยเหลือสังคม และมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มี
ผลการเรียนดีแต่ยากจน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะสถานศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้มีการ
ด�ำเนินกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ภาครัฐ: บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพ มีการประสานงานที่ดีกับทุกหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล พร้อมให้ขอ้ มูลตามทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลร้องขอ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใสและสร้างความมัน่ ใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน: บริษทั มีนโยบายในการสนับสนุนทีจ่ ะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาพ และสันติภาพ มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน�ำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ:์ บริษทั ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ มีการห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับ
ทางธุรกิจและข้อมูลลับอื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท
จะรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกรณีที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยสาเหตุจากความประมาทหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะด�ำเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
การต่อต้านการทุจริต: บริษทั มีนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยดึ หลัก 5 ประการ ได้แก่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส�ำนึกในความรับผิดชอบ โปร่งใส และซื่อสัตย์ ห้ามการใช้อ�ำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการรณรงค์กระตุน้ ให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกในเรือ่ งของจริยธรรมผ่าน การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่และมีการประกาศเตือนเป็นระยะๆ
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย: บริษัทจัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ และแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดกฎหมายถึงบริษัทผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท โดยเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้ช่องทางตามความ
เหมาะสม โดยข้อมูลการร้องเรียนจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
1.4 หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันต่อเวลาและเหตุการณ์
ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ การสรรหา
กรรมการ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยบริษัทมีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลไปยัง
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น แบบ 56-1 รายงานประจ�ำปี เว็บไซต์ของ ตลท. และ
ในเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การพบปะและการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนส�ำหรับเหตุการณ์สำ� คัญต่างๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษทั เพือ่ ให้สาธารณชนได้รบั ทราบข้อมูลอย่างทัว่ ถึง
บริษัทจัดให้มีแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์
ที่หมายเลข 0 2664 7777 ต่อ 7715, 1906 และ 1905 อีเมล์ office_president@navakij.co.th และสอบถามได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.navakij.co.th
1.5 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่ ที กั ษะหลากหลายด้าน โดยกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึง่ คน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัย และอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน
2) คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบันมีจ�ำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 10 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 3 คน ได้แก่
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�ำนวยการ และรองกรรมการผู้อ�ำนวยการ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ นายพรพงษ์ พรประภา และนายชาน ซู ลี
ซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต�่ำกว่า 3 คน
3) กรรมการบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก�ำหนดพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกได้
4) คณะกรรมการก�ำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน โดยรายละเอียด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสามารถดูได้จากหัวข้อ “โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ”
5) คณะกรรมการก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั ทีป่ ระธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ ำ� นวยการสามารถไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารได้ไม่เกิน 5 แห่ง หรือไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ต้องมีหน้าที่รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง (ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน)
คณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ”
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี โดยมีการก�ำหนดวันประชุมไว้ลว่ งหน้าทัง้ ปี และอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น ทัง้ นี้ ในเดือนทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุมบริษทั จะส่งรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
2) การประชุมแต่ละครั้งมีการก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร
จะร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ้ ริหารสามารถเสนอเรือ่ งต่างๆ เพือ่ เข้ารับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุมได้
3) เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมที่มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
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4) ในการประชุมแต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย
ประธานกรรมการจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่จะวางตัวสืบทอดต�ำแหน่ง ได้มีโอกาสพบปะหรือน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อที่จะได้ท�ำความรู้จักและชี้แนะในประเด็นที่จะพัฒนาผู้บริหารท่านนั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อ�ำนวยการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
7) เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั ท�ำรายงานการประชุมเสนอประธานกรรมการพิจารณา ก่อนเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการแล้ว จะถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ ส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกในการสืบค้นและตรวจสอบได้
8) ในปี 2556 กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง 1 ครัง้ ในเรือ่ งทิศทางการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร การบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคขององค์กร
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีการประเมิน
ทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคล เพื่อทบทวนว่าได้มีการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนด และ/หรือด�ำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง
แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 หมวดได้แก่ ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร
การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร และผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการ ซึง่ กรรมการแต่ละคนจะประเมินโดยการ
ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ แล้วน�ำคะแนนของแต่ละหัวข้อของกรรมการทุกคนมารวมกัน หารด้วยจ�ำนวนกรรมการทีท่ ำ� การประเมินทัง้ หมด
ในปี 2556 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะเท่ากับร้อยละ 88.00 และผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเท่ากับ
ร้อยละ 90.50 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
ค่าตอบแทน
รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2556” ในรายงานประจ�ำปี หน้า 53
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ กรรมการ โดยได้ ร วบรวมคู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบีย น หลัก การก�ำกับดูแลกิจ การที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนและส�ำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของบริษัท
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษทั ส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ ในหลักสูตรต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลท. ก.ล.ต.
หรือองค์กรอิสระ เป็นต้น หลักสูตรที่กรรมการเข้าอบรมในปี 2556 มีดังนี้

รายชื่อ
นายสุจินต์ หวั่งหลี
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายชาน ซูลี

ตำ�แหน่ง
กรรมการ/ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
Audit Committee Program (ACP 45/2013)
Director Accreditation Program (DAP 101/2013)
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คณะกรรมการจัดให้มโี ครงการส�ำหรับพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการมีการรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
ซึ่งมีการเตรียมพร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหารและด�ำเนินการขอสัตยาบันจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วมมีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และ
กรณีที่มีเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทเอง บุคคลที่ได้รับแต่งนั้น
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดมาตรการในป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบของคณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร
พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ดังนี้
1) ให้หลีกเลีย่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
โดยก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำแบบรายงานต่างๆ ส่งให้บริษทั เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบการท�ำธุรกรรมกับบริษทั รวมถึง
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
- จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสีย 1) เมือ่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารครัง้ แรก 2) ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล
3) ทบทวนข้อมูลเป็นประจ�ำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ
- จัดท�ำรายงานการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ส่งให้ ก.ล.ต.
และส่งส�ำเนาให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน
- บริษัทได้ก�ำหนดเป็นวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
2) ก�ำหนดเรือ่ งการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั ไว้ในประกาศของบริษทั เรือ่ งจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนให้พนักงาน
ลงนามในสัญญาปฏิบตั ติ ามนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพือ่ ป้องกันพนักงานน�ำข้อมูลของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
หรือน�ำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท โดยผู้ที่ละเมิดข้อบังคับดังกล่าวจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งได้ระบุบทลงโทษ
ทางวินัยไว้ในเอกสารคู่มือพนักงานอย่างชัดเจน โดยก�ำหนดโทษทางวินัยสูงสุดคือการไล่ออกโดยไม่จ่ายเงินชดเชย
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทมีข้อขัดข้องที่ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ดังนี้
1) บริษัทไม่ได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการน�ำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
เปิดโอกาสให้นกั ข่าวจากสือ่ ต่างๆ นักวิเคราะห์จากจากหลักทรัพย์ตา่ งๆ เข้ามาพบปะและสัมภาษณ์เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน เหตุการณ์
ส�ำคัญ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัท
2) คณะกรรมการก� ำ หนดจ� ำ นวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก รรมการแต่ ล ะคนจะไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ได้ ไ ม่ เ กิ น 5 แห่ ง ทั้ ง นี้
ประธานกรรมการมีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 7 แห่ง อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทได้มีการบรรจุวาระ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากเกรงว่าจะท�ำให้บริษัท
สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท
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3) คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แต่หากเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระ 4 คนจากจ�ำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทจ�ำนวน 5 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ด้วยกรรมการอิสระ
ดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประกอบกับการสรรหากรรมการรายใหม่ที่มี
ความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการอยู่ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการได้น�ำเสนอความสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
4) คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าทัง้ ปีจำ� นวน 6 ครัง้ โดย 1 ครัง้ เป็นการประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เป็นอย่างดีแล้ว
5) ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยจ�ำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก เพื่อน�ำพาบริษัทให้บรรลุผลส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งนี้
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร โดยบริษัทมีประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�ำนวยการท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
การก�ำกับดูแลนโยบายโดยรวม และบริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ ตามล�ำดับ
6) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระร้อยละ 38.46 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ท�ำให้มีการถ่วงดุลและมีการบริหารงานที่โปร่งใส
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ บริษัทจะน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติให้มากที่สุด
โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และตระหนักถึงความส�ำคัญและสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ สามารถ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ดังนี้
1) เสนอขายกรมธรรม์ที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม และแนะน�ำความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า
2) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้อง
3) ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานของบริษทั อย่างเป็นธรรม ทัง้ ในเรือ่ งค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน เพือ่ ให้สามารถเทียบเคียง
กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีการเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และจ่ายช�ำระหนี้ตรงเวลาอย่างสม�่ำเสมอ
5) บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทและการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
6) บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจัดให้มกี ารดูแลและตรวจสอบรายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายอย่างเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง
7) บริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม กรณีที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยสาเหตุจาก
ความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะด�ำเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั มีนโยบายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยดึ หลัก 5 ประการได้แก่ 1) ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน 2) มุง่ ผลสัมฤทธิ์ 3) ส�ำนึก
ในความรับผิดชอบ 4) โปร่งใส และ 5) ซื่อสัตย์ โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติดังนี้
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1) จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้าย โดยสื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2) จัดให้มกี ระบวนการและอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและโปร่งใส เพือ่ ลดการใช้ดลุ ยพินจิ ของพนักงานในการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรจากการปฏิบัติหน้าที่
3) สร้างระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
4) ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหรือต�ำแหน่งงานที่เอื้ออ�ำนวยกับการได้ผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ
5) ลดแรงจูงใจและโอกาสให้ท�ำการคอรัปชั่น เช่น จัดให้มีการสับเปลี่ยนตัวบุคคลหรือโยกย้ายต�ำแหน่งงาน
6) จัดให้มีช่องทางส�ำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและมีกระบวนการไต่สวนที่ยุติธรรม มีการก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีที่เป็น
พนักงาน และทบทวนหรือยุติการท�ำธุรกรรมกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก
7) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัทรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบน
บริษัทไม่ได้ก�ำหนดมูลค่าสิ่งของหรือมีข้อห้ามไม่ให้พนักงานรับของขวัญตามประเพณีและตามเทศกาลต่างๆ แต่จะรณรงค์
ด้วยการกระตุ้นให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในเรื่องของจริยธรรมผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และมีการประกาศเตือนเป็นระยะๆ

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั มีนโยบายในการสนับสนุนและเคารพในเรือ่ งทีจ่ ะไม่ให้องค์กร ตลอดจนพนักงานเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาพ และสันติภาพ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) มีนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบตั งิ านกับบริษทั โดยไม่จำ� กัดเชือ้ ชาติ ศาสนา และเพศ
2) ให้ความเท่าเทียมกัน และไม่ให้มกี ารกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3) มีนโยบายไม่จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือน�ำความเสียหาย
มาสู่องค์กร
4) มีการก�ำหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้ใช้สิทธิในการร้องเรียน ทั้งนี้
รวมถึงช่องทางร้องเรียนส�ำหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย
5) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในการท�ำหน้าที่ดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เท่าเทียมกัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
1) บริษัทจัดให้มีรูปแบบโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
2) พิจารณาการปรับเงินเดือนประจ�ำปีให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั อัตราค่าครองชีพ
ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก
3) จัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายก�ำหนดและด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของ
พนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เช่น จัดให้มคี า่ รักษาพยาบาล ประกันอุบตั เิ หตุและประกันสุขภาพ เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ สวัสดิการเงิน
กู้ยืมพนักงาน ฯลฯ
4) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง พิจารณาการเสนอปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
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การพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มคี วามรูค้ วามสามารถทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะ
หลักทีเ่ ป็นค่านิยมองค์กร เพือ่ ความก้าวหน้าในหน้าทีข่ องพนักงาน และสามารถรองรับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ติบโตขึน้ โดยก�ำหนด
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) จัดให้มแี ผนฝึกอบรมประจ�ำปีในหลักสูตรด้านสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร
(Management Competency) แก่พนักงานในแต่ละระดับ
2) จั ด ให้ มี แ ผนการสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง งานและการจั ด การคนเก่ ง เพื่ อ สร้ า งและรั ก ษากลุ ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และมี
ผลการปฏิบัติงานดี โดยจัดให้มีแผนพัฒนาทักษะและความสามารถเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) ผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
3) จัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4) เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้กระบวนการ
ท�ำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นโยบายการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในที่ท�ำงาน
1) ส่งเสริมและธ�ำรงไว้ซึ่งสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ท�ำงาน
2) ป้องกันไม่ให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม หรือผิดปกติจากการท�ำงาน
3) ปกป้องคุ้มครองพนักงานไม่ให้ท�ำงานในสภาพที่เสี่ยงอันตราย เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
4) จัดให้พนักงานท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
5) จัดหรือปรับปรุงสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ให้ความส�ำคัญและมีนโยบายทีจ่ ะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ เป็นปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จของธุรกิจบริษทั และ
มีเจตจ�ำนงทีจ่ ะแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะสนองความต้องการของลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เน้นการให้บริการลูกค้าทีร่ วดเร็ว โดยก�ำหนด
เวลาให้บริการออกส�ำรวจและตรวจสอบความเสียหายภายใน 30 นาที และด�ำเนินการชดใช้คา่ สินไหมภายใน 15 วัน เสนอขายกรมธรรม์
ที่มีคุณภาพ ให้ค�ำแนะน�ำความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งจัดให้มี
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำด้านการประกันวินาศภัย เพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยในการแจ้งอุบตั เิ หตุ
ได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1748 และมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าสามารถแนะน�ำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
การบริการ ตลอดจนจัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าทีไ่ ด้รบั บริการด้านสินไหมรถยนต์เพือ่ ใช้ประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการ
ของบริษัท
ในรอบปี 2556 ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระส�ำคัญอันเกิดจากการใช้บริการของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ข่าวสารประกันภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้ง
ค�ำถามยอดนิยมและค�ำตอบเกี่ยวกับประกันภัยประเภทต่างๆ

25 บมจ. นวกิจประกันภัย

นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการจัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการประกันภัยและการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดังนี้
- ร่วมกับบริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับประกันภัย
เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานประกันภัยหลักประกันสินเชื่อ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- จัดสัมมนาเรือ่ ง “การเปลีย่ นแปลงในแวดวงธุรกิจประกันภัย 2013” ให้กบั ตัวแทนและนายหน้าการประกันภัย เพือ่ เตรียมความพร้อม
และปรับตัวในทันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประกันภัยรถยนต์” ให้กับบุคลากรบริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จ�ำกัด ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
- ออกบูธแนะน�ำแผนประกันภัยท่องเที่ยว พร้อมให้ข้อมูลด้านการให้บริการสินไหมทดแทน ในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
ครั้งที่ 12”

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
2) ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับรัฐในโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3) ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
4) ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัทปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนของบริษัท เช่น
- ให้น�ำกระดาษที่ใช้งานหน้าเดียวมาใช้ซ�้ำ
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักเที่ยงและก่อนเลิกงาน 15 นาที
- ดับไฟฟ้าช่วงพักเที่ยงและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- จัดท�ำบัตรเติมน�้ำมันเฉพาะน�้ำมันแก๊สโซฮอลให้กับรถยนต์ของบริษัท

8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2556
บริษัทและกลุ่มพนักงานบริษัทในนาม “นวกิจจิตอาสา” ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาสุขลักษณะให้กับเยาวชน
1) ร่วมกิจกรรม “โรงเรียนธนาคารสานฝันนักการเงินวัยเยาว์ ปี 2” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนมีนิสัยรักการออมและฝึกการท�ำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต
2) ร่วมสนับสนุนโครงการ “แบ่งปันสานฝันให้น้องครั้งที่ 12” ณ โรงเรียนวัดหนองนา จังหวัดลพบุรี ด้วยการปรับปรุงอาคารเรียน
เพือ่ เสริมสร้างสิง่ แวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ซึง่ จัดโดยบริษทั สาธรธานี จ�ำกัด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 และบริษทั เอส ที เอ็ม เอส
จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2556

26

3) “โครงการกระดาษหน้าที่ 3 ปี 3” โดยมอบหนังสือ กระดาษ และแผ่นซีดีบันทึกเสียงให้แก่ “ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อคนตาบอด” เพื่อแบ่งบันโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง พร้อมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์และจินตนาการแก่เยาวชน
ผู้พิการทางสายตา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมผลิตหนังสือเบรลล์
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
เข้าร่วมโครงการ”ขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” จัดขึ้นโดยแขวงการทางตรัง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
นครตรัง (อปพร.) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดตรัง และบริษทั ประกันวินาศภัย
ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมส่งเสริมการท�ำความดี
1) ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการรับบริจาคโลหิตจากพนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไปบริเวณ
ถนนสาทร ตั้งแต่ปี 2543 และรณรงค์ให้เกิดการบริจาคอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน
2) เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง” ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ “โกง” ทุกรูปแบบ โดย
องค์กรกรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
ด้านอื่นๆ (การบริจาค)
1) ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ�ำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2556 เพื่อมอบ
โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลน และสนับสนุนให้สังคมตระหนักถึงความส�ำคัญของเด็กและเยาวชน
2) ร่วมกับ “วิทยุครอบครัวข่าว FM 106” จัดกิจกรรม “มอบความสุขเติมรอยยิ้ม” และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ เนือ่ งในโอกาสวันครอบครัว
และวันผู้สูงอายุ
3) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “ออกร้านพฤกษากาชาด” ในงานฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2556
4) มอบเงินสนับสนุน “โครงการกายอุปกรณ์” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม-ขาเทียมให้กับผู้พิการที่ยากไร้ ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ณ มูลนิธิคนพิการไทย อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5) โครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 10” ร่วมกับนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์
มอบทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 12 แห่ง ในต�ำบลหนองโรง และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ณ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน ต�ำบล
หนองโรง อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
6) มอบถุงยังชีพ “ธารน�้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย” แก่ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ทั่วประเทศ
7) มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สถานีต�ำรวจนครบาลยานนาวา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเน้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ โดยจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรถยนต์และที่ไม่ใช่รถยนต์
ซึ่งจะเป็นนโยบายในการขยายงานด้านประกันภัยรถยนต์ควบคู่ไปกับการขยายงานประกันภัยประเภทอื่นๆ
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ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัย
เศรษฐกิจไทยปี 2556
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอลงจากปีก่อนหน้า และจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.7 จากแรงกดดัน
ด้านอุปสงค์ภายในประเทศทีป่ รับตัวลดลงหลังจากทีเ่ ร่งขึน้ ไปมากในช่วงก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ
0.2 เนื่องจากความต้องการซื้อสินค้าคงทนโดยเฉพาะยานยนต์ที่ชะลอลง การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 2.8 ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก
การเปรียบเทียบกับฐานที่สูงในปีก่อน จากการเร่งการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย
ประกอบกับความเชือ่ มัน่ ของผูป้ ระกอบการปรับตัวลดลง ส่งผลให้ภาคธุรกิจระมัดระวังการลงทุนมากขึน้ การลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัว
เพียงร้อยละ 1.2 สะท้อนได้จากการชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ งของปริมาณการจ�ำหน่ายปูนซิเมนต์และผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่นเดียวกับการใช้จา่ ย
ภาครัฐที่ลดลงจากที่เคยคาดไว้ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงินที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้รบั จัดสรรมีความล่าช้า ตลอดจนการเบิกจ่ายเม็ดเงินตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ กี ารเบิกจ่ายได้ไม่มากนัก
เนื่องจากโครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการจัดท�ำประชาพิจารณ์ก่อนเริ่มด�ำเนินโครงการตามค�ำสั่งศาลปกครอง ส�ำหรับอุปสงค์ภายนอก
ประเทศนั้น การส่งออกสินค้าลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.2 เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งไม่ใช่สินค้า
ส่งออกหลักของไทย ประกอบกับการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าประมงยังประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากโรคระบาด
ในกุ้งอีกด้วย อย่างไรก็ดี การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2556 โดยจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นท�ำสถิติสูงสุดเป็นจ�ำนวน 26.7 ล้านคน เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเปลี่ยนจุดหมายมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
มากขึ้นหลังเกิดกรณีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และจ�ำนวนสายการบินต้นทุนต�่ำที่เพิ่มขึ้นช่วยอ�ำนวยความสะดวกและลดต้นทุน
การเดินทางของนักท่องเที่ยว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในปี 2556 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.2 ลดลงจากปีกอ่ นหน้า จากแรงกดดันด้านอุปสงค์
ที่ลดลงตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภาคเอกชน แรงกดดันด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต�่ำ สอดคล้องกับทิศทางราคาน�้ำมันและสินค้า
โภคภัณฑ์อนื่ ในตลาดโลกทีช่ ะลอลง ในส่วนของอัตราการว่างงาน ยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.7 ของก�ำลังแรงงานรวม ในด้านเสถียรภาพ
ด้านต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน แม้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 0.6 ของ GDP ซึ่งเป็น
ผลมาจากการน�ำเข้าทองค�ำ และการส่งก�ำไรและเงินปันผลกลับต่างประเทศของผู้ประกอบการ ในขณะที่ดุลการค้าเกินดุล 6.3 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงจากปีก่อน จากมูลค่าสินค้าน�ำเข้าที่ปรับลงลดจากปีก่อนหน้า

เศรษฐกิจไทยปี 2557
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 ลดลงจากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0–5.0 เนื่องมาจาก
แนวโน้มความล่าช้าของการด�ำเนินการตามแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ รวมถึงความล่าช้า
ในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากประกาศยุบสภาของรัฐบาล ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคภาคครัวเรือน
จะขยายตัวร้อยละ 1.4 และการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยการลงทุนภาครัฐจะปรับตัวลดลงจากปี 2556 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.3
อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2556 โดยปัจจัยที่มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ
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การส่งออกสินค้า ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0-7.0 ตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก เช่น เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชน และการฟื้นตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียมีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ ตามภาคการส่งออก ทีไ่ ด้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่การส่งออกด้านบริการคาดว่าจะขยายตัวตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ตามสถานการณ์การจ้างงานที่
ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราการว่างงานทีม่ แี นวโน้มอยูใ่ นระดับต�่ำ นอกจากนี้ ภาวะการเงินโดยรวมทีผ่ อ่ นคลาย สะท้อนจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับต�่ำจะยังคงเอื้อต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะกลับมา
ฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้น โดยจะขยายตัวร้อยละ 3.8 จากปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ อาทิ ความจ�ำเป็นในการลงทุนปรับโครงสร้างการผลิต
เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมูลค่าการขอรับและการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการน�ำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 5.7 สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้จ่ายภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้น และการฟื้นตัวของภาคการส่งออก

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2557 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.9–2.9 มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า
อันเป็นผลจากการเร่งขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัว จากอุปสงค์น�้ำมันดิบที่คาดว่า
จะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุปทานน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้ม
ปรับเพิม่ ขึน้ เช่นกันตามการผลิตนอกกลุม่ OPEC ในส่วนของอัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.7 ของก�ำลังแรงงานรวม
ส�ำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลร้อยละ 0.2 ของ GDP เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะขาดดุล
ตามมูลค่าสินค้าส่งออกที่คาดว่าจะต�่ำกว่ามูลค่าสินค้าน�ำเข้า

ธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
ปี 2556 ประกันภัยรถยนต์ยงั เป็นเบีย้ ประกันภัยหลักให้กบั ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยได้รบั ประโยชน์จากโครงการกระตุน้ การใช้จา่ ย
ด้วยการคืนภาษีรถคันแรกที่มีการส่งมอบรถในโครงการถึงกลางปี 2556 ส่งผลท�ำให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์มีการเติบโตจากปี 2555
ประมาณร้อยละ 13.96 ซึ่งมากกว่าทุกปีในอดีต ประกันสุขภาพมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการถือครองกรมธรรม์ประกันภัย
ของประชาชนยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ ประกอบกับการออกมาบุกตลาดของบริษัทประกันภัยในช่องทางต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การขายตรงหรือแม้แต่ผา่ นธนาคาร รวมถึงแนวโน้มอายุไขของประชากรมีคา่ เฉลีย่ สูงขึน้ จากวิทยาการทางแพทย์ทมี กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้ประชาชนหันมาสนใจการท�ำประกันสุขภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากตัวเลขผลประกอบการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศออกมาว่า
ในปี 2556 ธุรกิจประกันภัยขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.06 เบีย้ ประกันภัยรับรวมทัง้ สิน้ 644,370 ล้านบาท แบ่งเป็นเบีย้ ประกันชีวติ 441,349
ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.03 และเบี้ยประกันวินาศภัย 203,021 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.12 สัดส่วนเบี้ยต่อ GDP
อยู่ที่ร้อยละ 5.66 เทียบกับปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 4.79
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แนวโน้มตลาดในปี 2557 ทิศทางการขยายตัวไม่สูงเท่ากับปี 2556 ซึ่งคาดว่าจะกลับมาขยายตัวเทียบเท่ากับปีก่อนๆ ที่ร้อยละ 12
เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากประโยชน์จากโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายด้วยการคืนภาษีรถคันแรกได้หมดลงส่งผลท�ำให้ก�ำลังซื้อของ
ผู้บริโภคได้ใช้ไปหมดแล้ว ประกอบกับปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อส่งผลท�ำให้ผู้บริโภคมีการจับจ่ายที่ลดลง ประกันรถยนต์ในปี 2557
คาดว่าจะมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง เนื่องจากรถยนต์ใหม่ในตลาดมีไม่มากนัก ท�ำให้แต่ละบริษัทต้องลดราคาเพื่อการแข่งขันและ
บุกตลาดรถยนต์ปีต่ออายุกันมากขึ้น ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ต่อคันลดลงประมาณร้อยละ 15 ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ต่างๆ เห็นความส�ำคัญของสวัสดิการพนักงานมากขึน้ และบริษทั ประกันวินาศภัย
และประกันชีวติ ได้ท�ำการออกแบบประกันภัยสุขภาพในรูปแบบใหม่เพือ่ จูงใจผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ภาครัฐยังมีการส่งเสริมไมโครอินชัวรันซ์ผา่ น
ประกันอุบัติเหตุ PA 200
การด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ที่ได้รับมาตรการผ่อนผันจากมหาอุทกภัยปี 2554 จะหมดลงในวันที่ 31 มีนาคม
2557 ส่งผลให้บริษทั ต้องกลับมายึดตามมาตรฐานเดิมอีกครัง้ อีกทัง้ สิน้ ปี 2557 จะมีการประกาศใช้การด�ำรงเงินกองทุนตามความระดับเสีย่ ง
ระยะที่ 2 (RBC Phase 2) ส่งผลให้บริษัทต้องมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทประกันภัยสามารถด�ำเนินธุรกิจโดยการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน ควบรวมธุรกิจ การเปลี่ยนมือเจ้าของ
หรือผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพือ่ ให้มขี นาดทีใ่ หญ่ขนึ้ และเพือ่ ให้มคี วามแข็งแกร่งทางการเงินตามที่ คปภ.ได้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ก็นา่ จะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยพร้อมส�ำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) อีกทั้งการที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น ยังเป็น
การเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการรับประกันภัยทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

ประเภทการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับตรง (ล้านบาท)
2556

2555

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

271.19
270.24
อัคคีภัย
139.46
110.32
ภัยทางทะเลและขนส่ง
1,536.82
1,766.76
ภัยรถยนต์
559.62
359.87
ภัยเบ็ดเตล็ด
หมายเหตุ
: ปีกประเภทภั
2556 เป็นยข้อมูลเบื้องต้น2,507.17
จาก คปภ. ณ วันที่ 2,507.09
5 มีนาคม 2557
รวมทุ

รายงานประจำ�ปี 2556

30

(0.35)
(20.90)
14.96
(35.69)
-

สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ)
10.78
4.40
70.47
14.35
100.00

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)
2.29
2.08
1.49
0.53
1.23

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย
การเปิดเสรีธรุ กิจประกันภัยส่งผลท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีการเแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ จากการทีบ่ ริษทั
ประกันภัยต่างประเทศซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทประกันภัย
ของคนไทยมากขึน้ ท�ำให้บริษทั เหล่านีม้ คี วามสามารถในการรับประกันภัยได้สงู ขึน้ ตลอดจนมีอำ� นาจในการแข่งขัน ทัง้ ด้านราคา เชิงกลยุทธ์
และคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยต้องอยู่ในภาวะแข่งขันอย่างรุนแรง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยการหาช่องทางการตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของลูกค้า ให้สามารถตอบรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ด�ำเนินการควบรวมกิจการกับบริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กของคนไทยเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มขนาด
เงินกองทุนให้สามารถรับเสี่ยงภัยได้มากขึ้น และบริหารค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้ต้นทุนการด�ำเนินงาน
อยู่ในระดับที่ต�่ำและสามารถแข่งขันได้
2. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ในช่วงทีภ่ าวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ท�ำให้อำ� นาจซือ้ ลดลง ผูเ้ อาประกันภัยของบริษทั
ซึ่งประกอบด้วย ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจลดความคุ้มครอง ยกเลิกความคุ้มครอง หรือ
ไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ทั้งจากสาเหตุการลดอัตราการผลิต ลดการส่งออก หรือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดยวิเคราะห์สาเหตุในการแสดงเจตจ�ำนงของผูเ้ อาประกันภัย ชีแ้ จงให้ทราบและเข้าใจถึงผลเสีย
ในการไม่ท�ำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน รวมทั้งเสนอให้ปรับทุนประกันภัยหรือเปลี่ยนประเภทความคุ้มครองตามความเหมาะสม
ของช่วงเวลาและความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
1. ความเสีย่ งจากจ�ำนวนและความถีข่ องความเสียหายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทัง้ จากสภาพทางภูมศิ าสตร์
ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยก่อการร้าย หรือโจรกรรม ที่อาจน�ำมาซึ่งความเสียหายรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่บริษัท
รับประกันภัยไว้
2. ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่างๆ โดยเน้นเจาะตลาดเฉพาะภัยบางประเภท
ซึง่ อาจท�ำให้รายได้ของบริษทั ต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์นนั้ เนือ่ งจากมีตน้ ทุนหรือค่าเสียหายโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูง เช่น การประกันรถยนต์
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้หรือก�ำไรของบริษัท
3. ความเสี่ยงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระท�ำอันไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัยที่มุ่งหวังผลประโยชน์
จากการท�ำประกันภัย ส่งผลให้บริษัทต้องเสี่ยงต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวนสูงเกินความเป็นจริง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. วิเคราะห์อัตราค่าเสียหาย และอัตราค่าเสียหายรวมกับค่าใช้จ่าย
2. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัยอย่างเข้มงวด
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3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการท�ำประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบเฉพาะรายไว้กับบริษัทประกันภัยที่มั่นคง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับไว้เอง
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั เกิดความผันผวนและได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง กรณีเกิดมหันตภัย
4. บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ให้กระจายการรับเสี่ยงภัยไปในทุกประเภทภัย ด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ตลาด โดยใช้หลักวิชาการ ข้อมูลทางสถิติที่ทันสมัย และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อมุ่งเน้นเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้างผลก�ำไรและมีแนวโน้มการเติบโตดี

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงอันเกิดจากการมีเงินลงทุนและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถท�ำการซื้อขายในจ�ำนวน ราคา และเวลาที่ต้องการได้ อาจท�ำให้
บริษัทประสบกับสภาพขาดเงินสดที่จะน�ำมาช�ำระหนี้สินและภาระผูกพันให้ได้ตามจ�ำนวนหรือตรงตามเวลา ผลเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้ง
ความเสียหายในรูปตัวเงินและความเสียหายทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปตัวเงิน เช่น ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ ความเชือ่ มัน่ ของลูกค้า คูค่ า้ ประชาชน และ
อุตสาหกรรม
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐหรือตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่ำ
การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและก�ำหนดสัดส่วนและระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการช�ำระหนี้สิน
และภาระผูกพันของบริษทั การบริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ และการเปลีย่ นแปลงมูลค่าสินทรัพย์ โดยค�ำนึงถึง
โครงสร้างอายุคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน ให้อยู่ในระดับของปริมาณและระยะเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท
2. ด�ำรงเงินกองทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมภาระหนี้สินและให้มีสัดส่วนที่เพียงพอต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ
และจากการด�ำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีแหล่งส�ำรองสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไว้เป็นแผนส�ำรองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. ก� ำ หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและล� ำ ดั บ ชั้ น การรายงานของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารสภาพคล่ อ งอย่ า งชั ด เจนและ
ก�ำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทีส่ ามารถเตือนภัยให้ผบู้ ริหารทราบ หากมีกจิ กรรมใดทีฝ่ า่ ฝืนนโยบาย หรือตัวชี้คา่ ใดมีระดับเข้าใกล้
ขีดจ�ำกัด ซึ่งได้ก�ำหนดไว้โดยกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว ทันกาล และถูกต้องแม่นย�ำ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจากจ�ำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจประกันภัยมีจ�ำนวนค่อนข้างจ�ำกัด บริษัท
จึงบริหารความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมในองค์กรและให้ทุนพนักงานไปอบรมและศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว
2. ความเสีย่ งจากกระบวนการปฏิบตั งิ าน เกิดจากความไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทีอ่ าจมีการแบ่งแยก
หน้าที่การท�ำงานไม่เหมาะสม ซึ่งบริษัทบริหารความเสี่ยงโดย
1) สนับสนุนและสร้างค่านิยมต่อการท�ำงานที่ค�ำนึงถึงหลักธรรมภิบาลอย่างต่อเนื่อง
2) ก�ำหนดคูม่ อื วิธปี ฏิบตั งิ าน อ�ำนาจด�ำเนินการและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษรและมีการปรับปรุงอย่าง
สม�่ำเสมอ
3) เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและต่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ค�ำนึง
ความถูกต้อง ความรอบคอบ
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3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เนื่องจากข้อมูลสถิติต่างๆ และข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัท อาจมีการสูญหายหรือ
รัว่ ไหลไปสูบ่ คุ คลภายนอกหรือคูแ่ ข่งขัน ซึง่ ส่งผลกระทบทางลบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงความเสีย่ งจากการหยุดด�ำเนินการ
อันเนื่องมาจากการเกิดพิบัติภัยกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของบริษัท ท�ำให้ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการด�ำเนินธุรกิจได้หรือ
ข้อมูลสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จัดให้มีระบบส�ำรองข้อมูล และมาตรการ
รองรับความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินทีอ่ าจกระทบต่อการด�ำเนินงาน โดยได้จดั ท�ำแผนส�ำรองเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทุกหน่วยงานต้องทบทวนและทดสอบ
แผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ บริษทั มีขอ้ ก�ำหนดระเบียบวิธปี ฏิบตั อิ ย่างชัดเจน ในเรือ่ งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูล โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่
1) ซอฟท์แวร์ ระบบความปลอดภัย และการรักษาข้อมูล โดยได้จัดให้มีระบบตรวจสอบระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ไฟร์วอลล์ การติดตั้งแพทช์ของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในระบบ และจัดให้มีระบบส�ำรองข้อมูลเป็นประจ�ำ
2) ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย ซึ่งได้จัดให้มีการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรองของบริษัท
3) กายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยได้จดั ให้มรี ะบบส�ำรองไฟไว้ใช้ในกรณีฉกุ เฉินระยะสัน้ รวมทัง้ ระบบส�ำรองไฟจากเครือ่ งผลิต
ไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟดับเป็นระยะเวลานาน มีระบบป้องกันไฟไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่ส่งผลกระทบกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4) ระบบบริหารบุคคล เช่น การก�ำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การจ�ำกัดขนาดของเมล์ที่สามารถส่งออกนอกบริษัท และรายงาน
การส่งเมล์ออกนอกบริษัท เป็นต้น
5) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกเป็นครั้งคราว
เพื่อการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท�ำงานให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านตลาด
คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทลี่ งทุนจากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ และราคา
หลักทรัพย์จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท และกระจายการลงทุนหลายประเภทธุรกิจ
เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวมของบริษัท โดยมีการติดตามและวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในประเภทหลักทรัพย์เก็งก�ำไรที่มีความเสี่ยง
ของความผันผวนของราคาสูง โดยให้น�้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีผลตอบแทนที่แน่นอน ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการ
ลงทุนทีจ่ ะพิจารณาและก�ำหนดนโยบายการลงทุน ซึง่ เพิม่ เติมจากข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่บริษัทจะสูญเสียเงินลงทุนและมีการพิจารณาทบทวนสัดส่วนการลงทุน
อย่างสม�่ำเสมอ
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ความเสี่ยงด้านเครดิต
คือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ กลงไว้กบั บริษทั และมีโอกาสทีจ่ ะถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
1. ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษทั มีสนิ ทรัพย์อยูใ่ นรูปเงินลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทงั้ หมดของบริษทั ดังนัน้ ความเสีย่ งอาจเกิดขึน้
จากผู้ออกตราสารที่บริษัทลงทุนไว้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดยพิจารณาลงทุนกับผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือโดยสถาบันภายนอกทีม่ ี
มาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH และก�ำหนดนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade
ที่บริษัทก�ำหนดเท่านั้น พร้อมกับมีการติดตามข่าวสารการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่บริษัทลงทุน เพื่อพิจารณาแนวโน้ม
ธุรกิจของบริษัทที่ออกตราสารและก�ำหนดให้มีการติดตามทบทวนวงเงินลงทุนรวมในแต่ละรายที่เหมาะสม ภายใต้นโยบายการลงทุน
ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
หากบริษัทรับประกันภัยต่อไม่สามารถช�ำระค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทได้ตามเวลาก�ำหนด และ/หรือตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ใน
สัญญาประกันภัยต่อ จะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแก่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยต่อที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ต�่ำกว่า A- ทั้งนี้ ภายหลังจากการท�ำสัญญาประกันภัยต่อจะมีการติดตามการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของ
บริษัทประกันภัยต่อเป็นประจ�ำทุกเดือน

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว
หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าสินทรัพย์กระจุกตัวในแต่ละประเภท การลงทุนในตราสารทุนที่กระจุกตัว รวมถึงการกระจุกตัวในส่วน
ของผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและนอกประเทศ
1. ความเสี่ยงจากการลงทุน
เนือ่ งจากบริษทั มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพือ่ ให้ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนตามทีไ่ ด้ตงั้ เป้าหมายไว้ ดังนัน้ ถ้าบริษทั
ลงทุนแบบกระจุกตัวเฉพาะในตราสารทุนหนึ่งๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี อาจส่งผลให้บริษัทเกิดเสียความเสียหายอย่างมาก เมื่อมูลค่าของ
ตราสารทุนนั้นๆ ลดลง หรือบริษัทขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยกระจายการลงทุนในการบริหารสินทรัพย์ และจ�ำกัดสัดส่วนที่จะลงทุนแยกตามประเภท
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวเพราะจะส่งผลกระทบในภาพรวมของบริษัท และ
ท�ำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ รวมถึงความเพียงพอของการด�ำรง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท
2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
การโอนความเสีย่ งไปให้บริษทั รับประกันภัยต่อเพียงบริษทั เดียวหรือเพียงกลุม่ เดียวเกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อ
ทัง้ หมด อาจส่งผลให้ไม่ได้รบั ช�ำระค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�ำนวนมาก ในกรณีทบี่ ริษทั รับประกันภัยต่อล้มละลายหรือไม่สามารถช�ำระหนี้
ให้กับบริษัทได้
บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดและคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก�ำหนดให้จ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัยต่อบริษัทหนึ่งๆ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยต่อทั้งหมดของบริษัท
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ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อชื่อเสียง
หมายถึงการเสื่อมถอยของชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงของบริษัท ทั้งยังเกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ของสาธารณชน ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อชื่อเสียงนี้ยากต่อการระบุหรือประเมินได้อย่างชัดเจน เพราะอาจได้รับอิทธิพลหรือ
เกี่ยวพันกับประเด็นทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในขณะใดขณะหนึ่ง รวมถึงเกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่มีต่อบริษัทเป็น
การเฉพาะด้วย
บริษทั ค�ำนึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และชือ่ เสียงของบริษทั เป็นส�ำคัญ โดยได้รบั การสนับสนุนและการมีสว่ นร่วมจากคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากหลากหลายแง่มุมและประสบการณ์ อีกทั้งยังจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งนอกจาก
จะเป็นข้อมูลเพือ่ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษทั แล้ว ยังเป็นประโยชน์ตอ่ การประเมินความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงของบริษทั อีกด้วย

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
หมายถึง การทีบ่ ริษทั ไม่ปฏิบตั ติ าม ละเมิด หรือละเลย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย หรือประกาศของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
ได้ระบุไว้ ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นภาระความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับ
2. สื่อสารและท�ำความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานให้พนักงานทุกส่วนรับทราบ
3. จัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับ ให้ทันเหตุการณ์และสะดวกต่อการใช้งาน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
หมายถึง ความสูญเสียจากความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต�่ำ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ความเสี่ยงประเภทนี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความผันผวนสูง จึงท�ำให้บริษัท
ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับ
ต้นทุนความเสียหายหรือคัดเลือกภัยของลูกค้าให้รัดกุมมากขึ้น
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557

ผู้ถือหุ้น
1. นายสุจินต์ หวั่งหลี
2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด
3. นายณฐพล ศรีจอมขวัญ
4. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำ�กัด
5. บริษัท สยามกลการ จำ�กัด
6. บริษัท หวั่งหลี จำ�กัด
7. บริษัท พูลผล จำ�กัด
8. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
9. นายภุชงค์ หวั่งหลี
10. MR.CHAN CHI KEUNG

จำ�นวนหุ้น
4,027,471
2,107,064
1,413,384
1,346,497
1,212,000
816,353
800,000
762,214
659,442
618,350

สัดส่วน (ร้อยละ)
13.42
7.02
4.71
4.49
4.04
2.72
2.67
2.54
2.20
2.06

หมายเหตุ: การถือหุ้นของบริษัทโดยกรรมการ ได้รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้ว

2. กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 1 ซึ่งถือหุ้นบริษัทร้อยละ 13.42 ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนาม ซึ่งมิได้มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญแต่อย่างใด
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และ
เป็นไปตามมติที่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ�ำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้ก�ำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายสุจินต์
หวั่งหลี
ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายนิพล
ตั้งจีรวงษ์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. ศาสตราจารย์หิรัญ
รดีศรี
กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายประมนต์
สุธีวงศ์
กรรมการและกรรมการอิสระ
6. นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
กรรมการและกรรมการอิสระ
7. นายชาน
ซู ลี
กรรมการและกรรมการอิสระ
รายงานประจำ�ปี 2556
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8. นายพรพงษ์
พรประภา
กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นายท�ำนุ
หวั่งหลี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายวุฒิชัย
หวั่งหลี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11. นางสาวจิตตินันท์
หวั่งหลี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
12. นายเทซึทะโร
ฮิราโอกะ*
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ตัวแทนผู้ถือหุ้น)
13. นางสาวสุกัญญา
ปัณฑพรรธน์กุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
14. นายเขต
หวั่งหลี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
หมายเหตุ:
* นายเทซึทะโร ฮิราโอกะ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด�ำเนินการให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการด�ำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนด เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส� ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการได้มาและการจ�ำหน่ายไปของสินทรัพย์ และการด�ำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลก�ำหนด เช่น คปภ. ก.ล.ต. ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีสาระส�ำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน
อ�ำนาจของฝ่ายบริหาร
7. จัดให้มรี ะบบการด�ำเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน รวมถึง
ให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่า
มีประสิทธิภาพเพียงพอและมีความโปร่งใส
8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการและจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิผล
9. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเพียงพอและเหมาะสมส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใด
ให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี
11. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจ�ำปีให้แก่พนักงาน
12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
โดยเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ ได้แก่ 1) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 2) การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ เกินกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตันสุทธิ 3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส�ำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของทรัพย์สินรวมของบริษัท
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และอยู่ในต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ โดยเริ่มนับ
วาระแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552
1. ศาสตราจารย์หิรัญ
รดีศรี		
ประธาน
2. นายประมนต์		
สุธีวงศ์		
กรรมการ
3. นายเกียรติ		
ศรีจอมขวัญ
กรรมการ
โดยกรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 1 เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูด้ า้ นบัญชีและการเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัท
ทั้งนี้ นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลท. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลท. หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 8.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล
		 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
		 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		 10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
		 10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท.
11. ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้กระท�ำความผิดตามทีก่ ฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพฤติการณ์ดงั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทราบ และ
เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้ งต้นให้แก่สำ� นักงานและผูส้ อบ
บัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ ดังนี้
1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�ำถามคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถขอค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท หรืออาจจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้หากมีความจ�ำเป็น
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
2) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานและสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
1. นายประมนต์
สุธีวงศ์
ประธาน
2. นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
กรรมการ
3. นายพรพงษ์
พรประภา
กรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน
1. เสนอโครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีให้แก่ผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนอ�ำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือค�ำสั่งของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
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2. คัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
เมื่อครบวาระหรือมีต�ำแหน่งว่างลง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาทบทวนอ�ำนาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสรรหาเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ หรือค�ำสั่งของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล
1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและ
ทุกคนในองค์กรเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยจ�ำนวนสมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
1. นายนิพล
ตั้งจีรวงษ์
ประธาน
2. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล
กรรมการ
4. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
กรรมการ
5. นางสาวชุติธร
หวั่งหลี
กรรมการ
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับ และน�ำเสนอนโยบาย
บริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
2. ก�ำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีส่ �ำคัญ และด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ องค์กรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. น�ำเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ
ที่ส�ำคัญให้กับคณะกรรมการบริษัท
5. ให้ค�ำแนะน�ำกับฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
4) คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�ำนวยการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพต�ำแหน่งของผู้บริหาร
1. นายนิพล
ตั้งจีรวงษ์
ประธาน
2. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
กรรมการ
3. นางสาวชุติธร หวั่งหลี
กรรมการ
โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
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ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1. จัดท�ำกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั และนโยบายบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม และอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดของ คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดท�ำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
5. ก�ำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
และนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและปรับเปลีย่ นกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงและน�ำเสนอ
กรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมทั่วไป
9. พิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
การประชุมคณะกรรมการลงทุน ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
5) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย สมาชิกทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั วาระการด�ำรงต�ำแหน่งจะสิน้ สุดตามสถานภาพ
ต�ำแหน่งของผู้บริหาร
1. นายนิพล
ตั้งจีรวงษ์
ประธาน
2. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
กรรมการ
3. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
กรรมการ
4. นางนลินา
โพธารามิก
กรรมการ
โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ด�ำเนินไปตามนโยบายและ
แผนงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รับผิดชอบในการจัดท�ำนโยบาย งบประมาณ แนวทาง และแผนงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนข้อก�ำหนดหรือประกาศทีอ่ อกตามกฎหมายดังกล่าว
อาทิ ข้อก�ำหนด ตลท. ประกาศของ ก.ล.ต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ให้มีการจัดท�ำงบการเงิน
ที่แสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นจริงอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และก�ำหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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อ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
1. มีอ�ำนาจในการจัดการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. มีอ�ำนาจในการกระจายอ�ำนาจในการบริหารให้แก่ผู้รับผิดชอบงานบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในระดับถัดลงไป
3. มีอ�ำนาจในการจัดการและด�ำเนินการต่างๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน การลงทุนและการจัดการ
ธุรกิจโดยปกติ
4. มีอ�ำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง จ�ำหน่ายจ่ายโอน และอนุมัติค่าใช้จ่าย ภายในวงเงิน 50 ล้านบาท
5. มีอ�ำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณได้ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของจ�ำนวนเงินงบประมาณ
6. การที่คณะกรรมการบริษัทมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือการที่คณะกรรมการบริหารมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการ และ/หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ตามความเหมาะสมให้ดำ� เนินการแทนบริษทั หรือบริษทั ย่อย การมอบอ�ำนาจในแต่ละล�ำดับไม่รวมถึง
อ�ำนาจในการอนุมตั ริ ายการทีผ่ รู้ บั มอบอ�ำนาจหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอาจมีสว่ น ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ก�ำหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

3. ผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. นายนิพล		
ตั้งจีรวงษ์		
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
3. นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ - สายอ�ำนวยการ
4. นางสาวอนุกูล
ฐิติกุลรัตน์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ - สายอ�ำนวยการ
						
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
5. นางนลินา		
โพธารามิก
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ - สายปฏิบัติการ
6. นายอดุล		
พัฒนะภูมิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ - สายปฏิบัติการ
อ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร
1. ก�ำกับดูแลและให้ค�ำปรึกษาแก่กรรมการผู้อ�ำนวยการและฝ่ายบริหาร ให้บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายรวมตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ โดยให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและ/หรือก�ำกับ ให้เกิดการประสานความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน
3. ประสานความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการกับคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ให้ค�ำแนะน�ำ ทบทวนโครงการ ก�ำกับแนวทางบริหาร และกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงการด�ำเนินการธุรกิจปรกติของบริษัท
แก่ฝ่ายบริหารจัดการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ดูแลสนับสนุนให้มคี วามเพียงพอของแผนกลยุทธ์ งบประมาณประจ�ำปี และแผนงานการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มกี ารพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ ี โดยค�ำนึงถึงเกียรติและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ร่วมงาน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน
7. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
8. พิจารณาและประเมินผลงานของผู้บริหารในระดับรองลงมาร่วมกับกรรมการผู้อ�ำนวยการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
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4. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมในการท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
ซึง่ ปัจจุบนั นางสาวสุกญ
ั ญา ปัณฑพรรธน์กลุ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั โดยมีสำ� นักเลขานุการบริษทั สนับสนุนการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
2. บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของตลท.ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต.
4. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั และ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
อย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

5. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ รรหากรรมการทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ ลาออก หรือ
ทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น ดังนี้
1) การสรรหากรรมการอิสระ
บริษัทก�ำหนดค�ำนิยามของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือเป็นผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะ
ต�่ำกว่า เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ� ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การผ่อนผันข้อห้ามความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ โดยก�ำหนดขนาดมูลค่า
รายการระดับที่มีนัยให้ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่า NTA ของบริษัท และความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นต้องเป็นรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงจะกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
และไม่เอื้อประโยชน์แก่กรรมการอิสระจนกระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยได้ก�ำหนดขั้นตอนการก�ำกับดูแล ดังนี้
- ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบและรายงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระที่มีขนาดรายการเกินร้อยละ 3 ของ NTA
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระ
- ให้มกี ารแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระในวาระเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี หรือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ จะเป็นผูค้ ดั เลือกและเสนอชือ่
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อ�ำนวยการขึ้นไป และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับ
การแต่งตัง้ กรรมการ จะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องงด
ออกเสียงในวาระนี้
คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ  
1. มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด (เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจ มีความตัง้ ใจและมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทศิ เวลาให้บริษทั ทีต่ นเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบของตน

รายงานประจำ�ปี 2556

44

6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
นายสุจินต์ หวั่งหลี
77 ปี
ประธานกรรมการ/กรรมการ/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2536 (20 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
Northrop Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2556
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2544
Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2556
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เสริมสุข
ตั้งแต่ปี 2554
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เสริมสุข
ตั้งแต่ปี 2553
กรรมการ บมจ. เสริมสุข
ตั้งแต่ปี 2553
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ตั้งแต่ปี 2550
กรรมการ บจ. อาควา อินฟินิท
ตั้งแต่ปี 2549
กรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2548
กรรมการ บมจ. โรงแรมราชด�ำริ
ตั้งแต่ปี 2543
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวติ
อายุ
ต�ำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2537
ตั้งแต่ปี 2534
ตั้งแต่ปี 2533
ตั้งแต่ปี 2553
ตั้งแต่ปี 2532
ตั้งแต่ปี 2531
ตั้งแต่ปี 2525
ตั้งแต่ปี 2521
ตั้งแต่ปี 2550
ตั้งแต่ปี 2513
ตั้งแต่ปี 2512
ตั้งแต่ปี 2511
ประสบการณ์
2550 - 2552
2531 - 2553
2514 - 2553
2512 - 2556

กรรมการ บมจ. วโรปกรณ์
ประธานกรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
กรรมการ บจ. นุชพล
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
กรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
กรรมการ บจ. เดอะ เพ็ท
ประธานกรรมการ บจ. สาธรธานี
ประธานกรรมการ
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ประธานกรรมการ
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
กรรมการ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
กรรมการ
บจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
กรรมการ บจ. หวั่งหลี

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
กรรมการ บจ. ไทยเพชรบูรณ์
กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
กรรมการ
บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 7 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 11.23

นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
62 ปี
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการลงทุน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2535 (21 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
Director Certification Refresher Program
ปี 2551
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2545
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
อายุ
ต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2549
ที่ปรึกษา บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.37
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นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

49 ปี
กรรมการ/กรรมการผู้อ�ำนวยการ/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการลงทุน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2545 (11 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of
Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2552
Successful Formulation & Execution
of Strategy
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2546
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2553
กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ตั้งแต่ปี 2550
กรรมการ บจ. ธนพิศาล
ตั้งแต่ปี 2540
กรรมการ บจ. ประไพและบุตร
ตั้งแต่ปี 2536
กรรมการ บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2533
กรรมการ บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)
ตั้งแต่ปี 2530
กรรมการ บจ. ธ�ำรงทรัพย์
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.30

อายุ
ต�ำแหน่ง

อายุ
ต�ำแหน่ง

84 ปี
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 สิงหาคม 2542 (14 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2543
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2552
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตั้งแต่ปี 2545
ประธานอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2544
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยคม
ตั้งแต่ปี 2542
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ดุสิตธานี
ตั้งแต่ปี 2542
กรรมการ บจ. เอื้อรดี
ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซี่บาย
2548 - 2555
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
-ไม่มี-

นายประมนต์ สุธีวงศ์
74 ปี
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนสรรหาและธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537 (19 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
University of Kansas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2556
Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2552
Role of the Compensation Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2546
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2544
Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
อายุ
ต�ำแหน่ง
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ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2554
ตั้งแต่ปี 2552
ตั้งแต่ปี 2552
ตั้งแต่ปี 2550
ตั้งแต่ปี 2550
ตั้งแต่ปี 2542
ตั้งแต่ปี 2542
ตั้งแต่ปี 2542
ประสบการณ์
2548 - 2552

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

ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2547 - 2552
ประธานกรรมการ หอการค้าไทย
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.35

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
76 ปี
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ
ธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 พฤศจิกายน 2542 (14 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New
Mexico University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2555
Role of the Chairman Program/
Role of the Nomination and Governance
Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2553
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management/
Monitoring Fraud Risk Management/
Monitoring the Internal Audit Function
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2552
Monitoring the Quality of Financial
Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ปี 2549
Improving the Quality of Financial
Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
อายุ
ต�ำแหน่ง

ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2546
ตั้งแต่ปี 2545

Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Finance for Non-Finance Director/
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ประธานกรรมการ บจ. อลีนกิจสยาม
ประธานกรรมการ บจ. โตโยต้าเพชรบูรณ์
ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า
ตั้งแต่ปี 2538
กรรมการ บจ. เป็นสุข
ตั้งแต่ปี 2533
กรรมการ บจ. สวนเพชรบูรณ์
ตั้งแต่ปี 2531
กรรมการ บจ. ดินประสิทธิ์
ตั้งแต่ปี 2531
กรรมการ บจ. ไทยเพชรบูรณ์
ตั้งแต่ปี 2530
กรรมการ บจ. ซิลเวอร์ บีช รีสอร์ท
ตั้งแต่ปี 2520
ประธานกรรมการ บจ. เบญจะรุ่งเรือง
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.12

นายชาน ซู ลี
53 ปี
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
29 เมษายน 2546 (10 ปี)
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
National University of Singapore
ประเทศสิงคโปร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2556
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2555
กรรมการผู้จัดการ Alpharia Pte. Ltd.
ตั้งแต่ปี 2547
กรรมการผู้จัดการ
TGL Development Pte. Ltd.
ตั้งแต่ปี 2538
กรรมการ บจ. หวั่งหลี
ตั้งแต่ปี 2536
กรรมการผู้จัดการ
Tan Guan Lee Co., Ltd.
อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์
2549-2553
กรรมการ Splott Pte. Ltd.
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.69
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นายพรพงษ์ พรประภา
อายุ
ต�ำแหน่ง

63 ปี
กรรมการ/กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนสรรหาและธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2550 (6 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มีต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2548
รองประธานกิตติมศักดิ์/
กรรมการ บจ. สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลัก๊
ตั้งแต่ปี 2539
ประธานกิตติมศักดิ์/
กรรมการ บจ. เควายบี (ประเทศไทย)
ตั้งแต่ปี 2539
ประธาน/กรรมการ บจ. สยามชิตะ
ตั้งแต่ปี 2538
ประธาน/กรรมการ
บจ. สยามฮิตาชิ ออโตโมทีฟ โปรดักซ์

ตั้งแต่ปี 2538

นายท�ำนุ หวั่งหลี

นายวุฒิชัย หวั่งหลี

76 ปี
กรรมการ
29 เมษายน 2535 (21 ปี)
อนุปริญญา E.M.I. Electronic College,
London ประเทศอังกฤษ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2549
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ธนาทิพย์
กรรมการ บจ. พลาพัชร
กรรมการ บจ. หวั่งหลี
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 1.28

อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
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ประธานกิตติมศักดิ์/
กรรมการ บจ. สยามคาลโซนิค
ตั้งแต่ปี 2537
ประธานกิตติมศักดิ์/
กรรมการ บจ. เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย)
ตั้งแต่ปี 2536
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/
กรรมการ บจ. สยามกลการ
ตั้งแต่ปี 2529
ประธาน/กรรมการ บจ. สยามอะไหล่
ตั้งแต่ปี 2527
ประธาน/
กรรมการ บจ. สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล
ตั้งแต่ปี 2512
ประธาน/กรรมการ บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอร์เรชั่น
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.001

72 ปี
กรรมการ
29 เมษายน 2535 (11 ปี)
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ Boston
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2554
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2551
กรรมการ บจ. เจ้าพระยารีสอร์ท
ตั้งแต่ปี 2531
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ บจ. ชัยทิพย์
ตั้งแต่ปี 2512
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ บจ. หวัง่ หลี
กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการ บจ. บ้านสาธรเหนือ
กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการ บจ. หวั่งหลีพัฒนา
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 1.78

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี

นางสาวสุกัญญา ปันฑพรรธน์กุล

อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

41 ปี
กรรมการ
29 เมษายน 2546 (10 ปี)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
ปี 2550
Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2554
รองกรรมการผู้จัดการ บจ. รังสิตพลาซ่า
ตั้งแต่ปี 2549
กรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
ตั้งแต่ปี 2553
กรรมการ บจ.ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์เซอร์วสิ เซส
กรรมการ บจ. จิตติพัฒน์
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.68

อายุ
ต�ำแหน่ง

นายเขต หวั่งหลี

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

34 ปี
กรรมการ
10 พฤษภาคม 2555 (1 ปี)
ปริญญาโท Science (Hospitality
Management) New York University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มีต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2556
กรรมการ บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
ตั้งแต่ปี 2556
กรรมการ บจ. พิพัฒนสิน
ตั้งแต่ปี 2555
กรรมการ บจ. รังสิตพลาซ่า
กรรมการ บจ. ช้อปปิง้ เซ็นเตอร์เซอร์วสิ เซส
ตั้งแต่ปี 2555
ผู้จัดการ บจ. บ้านสวนหมาก
ประสบการณ์
2549 - 2553
Asset Manager บมจ. ดิเอราวัณ กรุ๊ป
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.20

อายุ
ต�ำแหน่ง

นางสาวนลินา โพธารามิก

นายอดุล พัฒนภูมิ

อายุ
ต�ำแหน่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ
ต�ำแหน่ง
วันที่เริ่มงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น

43 ปี
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ปี 2552 (4 ปี)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of
West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ไม่มี-ไม่มี-

55 ปี
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการบริษัทและเลขานุการ
คณะกรรมการ/รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2553 (3 ปี)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มีต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มีจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 0.002

วันที่เริ่มงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น

อายุ
ต�ำแหน่ง
วันที่เริ่มงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น

51 ปี
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ/
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
ปี 2545 (11 ปี)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ไม่มี-ไม่มี-

54 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ/
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
ปี 2543 (13 ปี)
ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ไม่มี-ไม่มี-
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ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย
1. นางสาวสุมาลี ศักยพันธ์
2. นางสาวชุติธร หวั่งหลี
3. นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร
4. นางสาวจารุวรรณ จับจ�ำรูญ
5. นายวัลลภ กันฉาย
6. นายอนิญช์ หวั่งหลี
7. นายบรรเทา ราชมณี
8. นายชัยโรจน์ กัลยาณลาภ
9. นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร
10. นายเกรียงศักดิ์ กิจกาญจนไพบูลย์

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายรับประกัน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายระบบข้อมูล

7. การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ชื่อ

ของตนเอง
2,418,471
2,033,971 (ต้นปี)
49,610

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี
2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
นายชาน ซูลี
นายพรพงษ์ พรประภา
นายทำ�นุ หวั่งหลี
นายวุฒิชัย หวั่งหลี
นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
นายเทซึทะโร ฮิราโอกะ
นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล
นายเขต หวั่งหลี
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
นางนลินา โพธารามิก
นายอดุล พัฒนะภูมิ
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89,897
35,823
206,116
368,308
523,003
204,590
559
60,500
-

คู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
950,000
62,058
78,258 (ต้นปี)
105,000
242
14,486
12,100
-

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี
384,500
เพิ่มของตนเอง
(16,200)
ลดของคู่สมรส
-

8. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2556

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กำ�หนด
บริษัท /
ค่าตอบแทน- คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะ
บริหาร
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทที่ไม่เป็น กรรมการ สรรหาและ
ลงทุน
บริหาร
ผู้บริหาร
ตรวจสอบ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี

5/5

1/1

-

-

-

2/2

46/49

2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

5/5

-

-

-

4/4

2/2

45/49

3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

5/5

-

-

-

4/4

2/2

48/49

4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

5/5

1/1

10/10

-

-

-

-

5. นายประมนต์ สุธีวงศ์

5/5

1/1

9/10

3/3

-

-

-

6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

5/5

1/1

10/10

3/3

-

-

-

7. นายชาน ซูลี

4/5

1/1

-

-

-

-

-

8. นายพรพงษ์ พรประภา

5/5

1/1

-

2/3

-

-

-

9. นายทำ�นุ หวั่งหลี

5/5

0/1

-

-

-

-

-

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี

4/5

0/1

-

-

-

-

-

11. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี

5/5

1/1

-

-

-

-

-

12. นายเทซึทะโร ฮิราโอกะ*

3/5

1/1

-

-

-

-

-

13. นางสาวสุกญ
ั ญา ปัณฑพรรธน์กลุ

5/5

-

-

-

4/4

-

-

14. นายเขต หวั่งหลี

5/5

1/1

-

-

-

-

-

ผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
15. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

-

-

-

-

4/4

-

48/49

16. นางนลินา โพธารามิก

-

-

-

-

-

-

47/49

17. นางสาวชุติธร หวั่งหลี

-

-

-

-

4/4

2/2

-

หมายเหตุ
1. นายเทซึทะโร ฮิราโอกะ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. คณกรรมการบริษัทประชุมทั้งปี 5 ครั้ง กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 4, 5, 6, 7 และ 8
3. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมทั้งปี 1 ครั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 1, 4-12 และ 14
4. คณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 4, 5 และ 6 ประชุมทั้งปี 10 ครั้ง
5. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 5, 6 และ 8 ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวน 5 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 2, 3, 13, 15 และ 17 ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง
7. คณะกรรมการลงทุนจ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 2, 3 และ 17 (ล�ำดับที่ 1 เป็นที่ปรึกษา) ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง
8. คณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 2, 3, 15 และ 16 (ล�ำดับที่ 1 เป็นที่ปรึกษา) ประชุมทั้งปี 49 ครั้ง
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9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี 2556
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเป็นผู้พจิ ารณาก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามล�ำดับ
ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งน�ำเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นองค์ประกอบใน
การพิจารณาด้วย
โดยในปี 2556 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
- กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ค่าบำ�เหน็จกรรมการ
จ่ายสำ�หรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับในอัตรา
2.0 เท่าของจำ�นวนที่จ่ายให้กรรมการ
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จำ�นวนเงิน
(บาท)
30,000
20,000
30,000
20,000
20,000
10,000
20,000
10,000
ร้อยละ 5 ของเงินปันผล

ค่าเบี้ยประชุมปี 2556 และบ�ำเหน็จกรรมการส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2555 ที่ได้รับในปี 2556 สรุปเป็นรายบุคคลได้ดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการบริษัท
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน- คณะกรรมการ
คณะ
บริหาร
บำ�เหน็จ
กรรมการ สรรหาและ
ตรวจสอบ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง กรรมการ

รวม

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี 1

150,000

30,000

-

-

-

187,500

367,500 4

2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

100,000

-

-

-

80,000

187,500

367,500

3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

100,000

-

-

-

40,000

93,750

233,750

4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 2

100,000

20,000

300,000

-

-

93,750

513,750

5. นายประมนต์ สุธีวงศ์ 3

100,000

20,000

180,000

60,000

-

93,750

453,750

6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

100,000

20,000

200,000

30,000

-

93,750

443,750

80,000

20,000

-

-

-

93,750

193,750

8. นายพรพงษ์ พรประภา

100,000

20,000

-

20,000

-

93,750

233,750

9 นายทำ�นุ หวั่งหลี

100,000

-

-

-

-

93,750

193,750

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี

80,000

-

-

-

-

93,750

173,750

100,000

20,000

-

-

-

93,750

213,750

60,000

20,000

-

-

-

93,750

173,750

13. นางสาวสุกญ
ั ญา ปัณฑพรรธน์กลุ

100,000

-

-

-

40,000

93,750

233,750

14. นายเขต หวั่งหลี

100,000

20,000

-

-

-

93,750

213,750

15. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

-

-

-

-

40,000

-

40,000

16. นางสาวชุติธร หวั่งหลี

-

-

-

-

40,000

-

40,000

1,370,000

190,000

680,000

110,000

240,000

1,500,000

4,090,000

7. นายชาน ซูลี

11. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
12. นายเทซึทะโร ฮิราโอกะ

รวม

หมายเหตุ:
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
4. ยังไม่รวมค่าตอบแทนส�ำหรับต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็น
ค่าตอบแทนทั้งปีจ�ำนวน 7,657,000 บาท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเป็นผูพ้ จิ ารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการก�ำหนดอย่างเหมาะสมตาม
โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ �ำนวยการจะเป็นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนและการปรับ
ค่าจ้างประจ�ำปีของผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ในปี 2556 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงรวม 6 คน ในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 24,741,000 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
-ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่าย
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารจ�ำนวน 6 คน เป็นเงินรวม 812,970 บาท

10. รายการระหว่างกัน
1) ลักษณะของรายการระหว่างกัน
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการถือหุ้น การมีกรรมการร่วมกัน หรือรายการ
ธุรกิจตามเงื่อนไขทางการค้าซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยได้เปิดเผยรายการสรุปอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 6 รายการดังกล่าวช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั และเป็นประโยชน์ในการกระจายความเสีย่ งภัย ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ โดยในปี 2556
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้

ชื่อและความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บจก. พี อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์
(PIA)
ความสัมพันธ์
- เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ
นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ซึ่งถือหุ้น
PIA ร้ อ ยละ 74.98 และเป็ น
กรรมการผู้จัดการ
- นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี เป็นภรรยา
ของนายสุ จิ น ต์ หวั่ ง หลี ซึ่ ง เป็ น
กรรมการและประธานกรรมการ
ของบริษัท และถือหุ้นของบริษัท
ร้อยละ 9.96 (นับรวมการถือหุ้น
ของนางรุ จิ ร าภรณ์ ณ วั น ที่ 31
กรกฎาคม 2556)

บริษทั ว่าจ้างให้ PIA ออกแบบ
และตกแต่ ง พื้ น ที่ ส�ำนั ก งาน
ภายในอาคารสาธรนครชัน้ 25
และชั้ น 27 แบบเหมาจ่ า ย
รวมทัง้ โครงการ (เป็นรายการที่
เกีย่ วโยงกัน ประเภท “รายการ
เกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ”
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ขนาดรายการ/
มูลค่า (บาท)

ความจำ�เป็นและ
ความสมเหตุสมผล

53 ล้ า นบาท (คิ ด เป็ น
ร้อยละ 2.35 ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 0.03 แต่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556

บริษัทว่าจ้างให้ PIA ออกแบบ
และตกแต่งพื้นที่ส�ำนักงาน โดย
คิดราคาค่าบริการเท่ากับลูกค้า
รายอื่นๆ ทั่วไป อีกทั้ง PIA เป็น
บริ ษั ท ที่ มี ค วามช�ำนาญในการ
ออกแบบและตกแต่ ง อาคาร
ส�ำนักงาน ซึ่งรายการดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ร าคา
สมเหตุสมผลแล้ว

2) ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั หิ ลักการในการท�ำรายการระหว่างกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยมอบอ�ำนาจให้ฝา่ ย
บริหารและหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้มีอ�ำนาจในการตกลงเข้าท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกรรมปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น รายการด้านการประกันภัย หรือด้านการลงทุน โดยบริษัทก�ำหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายทุกคนต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลใช้ส�ำหรับตรวจสอบ
การท�ำรายการระหว่างกัน ส�ำหรับรายการอื่นที่ต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายบริหารจะน�ำเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ติ ามล�ำดับ และดูแลให้มกี ารเปิดเผยรายการ
ให้ครบถ้วน โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการแต่อย่างใด
3) นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ตามนโยบายของหน่วยราชการทีต่ อ้ งการให้บริษทั ประกันภัยท�ำประกันภัยต่อกับบริษทั ประกันภัยและบริษทั ประกันภัยต่อของ
ไทย และสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยรวมตัวกันท�ำประกันภัยต่อและรับประกันภัยช่วงต่อ-คืนกับ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด
(มหาชน) นอกจากส่วนหนึง่ เป็นการท�ำตามข้อตกลงกันระหว่างบริษทั ประกันภัยทีจ่ ะท�ำประกันภัยต่อกับ บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด
(มหาชน) เพือ่ ประโยชน์ในการเก็บสถิตแิ ละข้อมูลของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย ท�ำให้แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันยังคงมีอยู่
ในอนาคต

55 บมจ. นวกิจประกันภัย

รายงานของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการ”)
ประกอบด้วยกรรมการอิ สระทั้ ง คณะ จ� ำนวน 3 คน ได้ แ ก่ นายประมนต์ สุ ธี วงศ์
นายเกี ย รติ ศรี จ อมขวั ญ และนายพรพงษ์ พรประภา มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
คราวละ 3 ปี โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กรรมการทั้ง 3 คน ครบก�ำหนดออกตามวาระ
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ เ สนอและพิ จ ารณาให้ เ ลื อ กกรรมการท่ า นอื่ น
เข้ามาทดแทนกรรมการที่จะหมดวาระลง โดยขอให้กรรมการท่านอื่นอาสาสมัครเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการนี้ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในปี 2556 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์และ
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ และนายพรพงษ์ พรประภา เข้าร่วมประชุม
2 ครั้งเพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องส�ำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้
ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2556
2. พิจารณาปรับค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ด้านการสรรหากรรมการ
1. พิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
2. พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนชุดที่ครบวาระ
3. พิจารณาการต่อสัญญาจ้างประธานกรรมการบริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร
ด้านธรรมาภิบาล
1. พิจารณาการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การส�ำรวจ โครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2556 ซึง่ มีหลักเกณฑ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงและ
ต้องน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ แบ่งเป็น 1) เรื่องที่คณะกรรมการ
ยังไม่ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายไว้และเป็นการยากที่จะด�ำเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ได้ 2) เรื่องเพื่อพิจารณาก�ำหนดเป็นนโยบายและสามารถด�ำเนินการ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ได้ 3) เรือ่ งทีก่ ำ� หนดเป็นนโยบายไว้แล้ว แต่มกี ารปรับปรุง
หลักเกณฑ์ โดยบริษัทสามารถด�ำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ได้ทันที
2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. พิจารณาทบทวนภาระหน้าที่ที่บริษัทจะต้องด�ำเนินการเพิ่มเติม จากการลงนาม
รับทราบข้อตกลงการเป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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(ประมนต์ สุธีวงศ์)
ประธานกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน-สรรหา
และธรรมาภิบาล

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท 3 คน
คื อ ศาสตราจารย์ หิ รั ญ รดี ศ รี ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและการบริหารองค์กร
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 10 ครัง้ โดยมีรายละเอียด
ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธาน เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
2. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการ เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการ เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ก� ำ กั บ ดู แ ลตามกฎบั ต ร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงินประจ�ำปี   
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
มาร่วมประชุมชีแ้ จงตอบข้อซักถามเกีย่ วกับการจัดท�ำงบการเงินตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีทใี่ ช้ในปัจจุบนั
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีรายงานแสดงความเห็นถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบ
ถ้วน และเชื่อถือได้ ข้อสังเกตต่างๆ ของผู้สอบบัญชี ในการประชุมทุกครั้งจะได้รับการพิจารณาและน�ำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัทอย่างเหมาะสมเสมอ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัท
ได้จัดท�ำขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคและผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการแผนกบัญชีให้การยืนยันว่า
ระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึกรายการบัญชีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน จากผลการสอบทานรายงานและค�ำชี้แจงของผู้รับผิดชอบและผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ารายงานงบการเงินของบริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ใช้ในปัจจุบัน และตามแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�ำหนด
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของส�ำนักตรวจสอบ
ภายในอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งรายงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานแผนการตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี ซึ่ ง ได้ จั ด ท� ำ ตามผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง
และให้ความเห็นชอบงบประมาณของส�ำนักตรวจสอบภายใน บริษัทจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ในสายบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร และเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบ ผู้สอบบัญชีภายนอกได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท
มีความเพียงพอ นอกจากนีผ้ สู้ อบบัญชีภายนอกยังได้ทำ� การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยผูส้ อบบัญชีภายนอกมีความเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ในปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
แล้วประเมินว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ บริษทั ยังมีระบบการควบคุมอืน่ มาช่วยเสริม เพือ่ ให้งบการเงินได้รบั ข้อมูลครบถ้วน
บริษทั ได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ข้าตรวจสอบตามแนวทาง COBIT (Control Objectives
for Information and Related Technology) และจากผลการประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
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3. การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ข้อบังคับและประกาศของทางราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแล
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น เรื่ อ ง
งานตกแต่งส�ำนักงานใหญ่ ส่วน Back Office ชั้น 25 และชั้น 27 ทั้งได้รับการยืนยัน
จากผู้บริหารว่า บริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์กอ่ นท�ำรายการ จากรายงานค�ำชีแ้ จง
ของผูร้ บั ผิดชอบและผลของการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตกลงเข้าท�ำรายการ
ของบริษทั เป็นรายการและราคาทีส่ มเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อการด�ำเนินธุรกิจบริษทั
มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนด และระเบียบต่างๆ ของหน่วยก�ำกับดูแล
4. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานกับผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
มีการจัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ งและมีการติดตามให้ได้ผลเพียงพอ และเสนอความเห็น
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพรวม
ทั้งปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและแนวทางของ คปภ.
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเอง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ส อบบั ญ ชี
ในปี ที่ ผ ่ า นมาซึ่ ง ผลเป็ น ที่ พ อใจ และได้ พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของผู ้ ส อบบั ญ ชี
กับสอบทานคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์สำ� นักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ก� ำ หนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499
หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 หรือ
นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่ง บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ส�ำหรับปี 2557 พร้อมทัง้ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า บริ ษั ท ยึ ด ถื อ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เป็นส�ำคัญ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ระบบบั ญ ชี แ ละการรายงานทางการเงิ น มี ค วามถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการติดตาม
และประเมินสถานการณ์อย่างสม�่ำเสมอ
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(ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบในการดูแลบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ก�ำกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดท�ำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ได้ว่างบการเงินของบริษัทประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(สุจินต์ หวั่งหลี)
ประธานกรรมการ

(นิพล ตั้งจีรวงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุน งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ
สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานประจำ�ปี 2556

60

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์

2556

2555

6, 8
6, 9

190,699,366
551,421,210
4,885,997
7,258,949
388,350,977
289,157,651
2,299,180,157 16,857,632,062

10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
22

2,206,326,231
420,100,000
32,506,900
1,228,662
149,541,530
209,414,363
7,880,816
205,382,018

15

62,647,674
65,100,677
157,003,746
122,104,379
6,566,603,543 20,515,472,918

7

2,022,350,497
235,290,030
32,506,900
1,292,974
129,120,466
221,223,447
9,648,754
202,820,028

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556

2555

190,699,366
551,421,210
4,885,997
7,258,949
388,350,977
289,157,651
2,299,180,157 16,857,632,062

2,206,326,231
420,100,000
32,506,900
1,228,662
34,175,695
209,414,363
7,880,816
205,382,018

2,022,350,497
235,290,030
32,506,900
1,292,974
34,175,695
221,223,447
9,648,754
202,820,028

62,647,674
65,100,677
157,003,746
122,104,379
6,451,237,708 20,420,528,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

61 บมจ. นวกิจประกันภัย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
เงินกู้ยืม
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่น ๆ
รวมหนี้สิน

6, 16

2556

2,544,512
901,500,142

62

997,614,197

2556

2,544,512
901,500,142

2555

997,614,197

17
18.1
19
22

1,936,145,804 15,497,005,510
1,178,665,259 1,299,440,759
46,247,458
77,918,515
94,309,318
57,502,670

1,936,145,804 15,497,005,510
1,178,665,259 1,299,440,759
46,247,458
77,918,515
94,309,318
57,502,670

20
6

200,000,000
82,132,580
82,227,633
93,213,097
107,499,672
16,596,268
19,597,317
9,211,865
7,561,010
55,255,718
33,769,949
4,404,932,483 18,391,026,770

200,000,000
82,132,580
82,227,633
93,213,097
107,499,672
16,596,268
19,597,317
9,211,865
7,561,010
55,255,718
33,769,949
4,404,932,483 18,391,026,770

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองทั่วไป
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

23

2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556

2555

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
730,410,228
948,217,844
396,849,823
216,267,119
2,161,671,060 2,124,446,148
6,566,603,543 20,515,472,918

30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
655,078,009
829,032,441
377,237,271
220,086,687
2,046,305,225 2,029,501,377
6,451,237,708 20,420,528,147

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

63 บมจ. นวกิจประกันภัย

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
รายได้
24
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
24
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
24
จัดการค่าสินไหมทดแทน
24
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
24
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
24
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
24, 25
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.2
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
เงินสมทบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
22
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

2556

2556

2555

1,977,240,268
132,691,336
2,109,931,604

1,641,923,882
168,380,754
1,810,304,636

1,977,240,268
132,691,336
2,109,931,604

1,641,923,882
168,380,754
1,810,304,636

1,046,760,993
458,212,496
145,335,758

1,092,425,760
470,797,388
115,712,043

1,046,760,993
458,212,496
145,335,758

1,092,425,760
470,797,388
115,712,043

10,286,604
391,130,818
2,051,726,669
58,204,935
43,853,184
103,390,756
88,656,553
5,722,310
299,827,738

10,723,465
297,313,063
1,986,971,719
(176,667,083)
13,680,602
95,227,414
148,240,255
7,469,682
87,950,870

10,286,604
391,130,818
2,051,726,669
58,204,935
103,390,756
88,656,553
5,722,310
255,974,554

10,723,465
297,313,063
1,986,971,719
(176,667,083)
95,227,414
148,240,255
7,469,682
74,270,268

6,739,100
6,239,121
839,723
597,932
285,411,862
(37,604,286)
247,807,576

6,767,725
6,267,703
875,385
7,546,562
66,493,495
(28,686,085)
37,807,410

6,739,100
6,239,121
839,723
597,932
241,558,678
(37,604,286)
203,954,392

6,767,725
6,267,703
875,385
7,546,562
52,812,893
(28,686,085)
24,126,808

8.26

1.26

6.80

0.80

28

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

64

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556

2555

247,807,576

37,807,410

203,954,392

24,126,808

(23,432,120)

26,932,877

-

-

(196,438,230)

300,333,268

(196,438,230)

300,333,268

39,287,646
(180,582,704)
67,224,872

(54,930,254)
272,335,891
310,143,301

39,287,646
(157,150,584)
46,803,808

(54,930,254)
245,403,014
269,529,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

65 บมจ. นวกิจประกันภัย

งบกระแสเงินสด
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
2,657,045,787 2,410,660,055 2,657,045,787 2,410,660,055
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
7,710,282,614 15,367,409,472 7,710,282,614 15,367,409,472
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
(8,287,458,262) (17,975,216,951) (8,287,458,262) (17,975,216,951)
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
(189,389,784) (243,445,698) (189,389,784) (243,445,698)
จากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (451,368,761) (435,674,413) (451,368,761) (435,674,413)
(145,335,758) (115,712,044) (145,335,758) (115,712,044)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
36,549,361
22,894,515
36,549,361
22,894,515
ดอกเบี้ยรับ
48,869,636
68,933,742
48,869,636
68,933,742
เงินปันผลรับ
7,359,922
5,298,998
7,359,922
5,298,998
รายได้อื่น
(326,377,941) (274,452,621) (326,377,941) (274,452,621)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
(11,380,043)
(8,033,804)
(11,380,043)
(8,033,804)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน 1,056,491,346 (1,185,033,324) 1,056,491,346 (1,185,033,324)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
7,078,336,057 27,880,537,519 7,078,336,057 27,880,537,519
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
455,512
486,512
455,512
486,512
เงินให้กู้ยืม
4,918,175
9,797,613
4,918,175
9,797,613
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
7,088,620,182 27,885,911,206 7,088,620,182 27,885,911,206
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2556

66

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืม
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
จากภาษีเงินได้

2556

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556

2555

(7,355,365,518) (26,757,172,440) (7,355,365,518) (26,757,172,440)
(230,000)
(422,200)
(230,000)
(422,200)
(25,050,193)
(25,050,193) (184,889,970)
(184,889,970)
(18,117,022)
(11,670,396)
(18,117,022)
(11,670,396)
(7,552,348,084) (26,800,569,655) (7,552,348,084) (26,800,569,655)

29

7

(463,727,902)

1,085,341,551

(463,727,902)

1,085,341,551

(2,041,640)
(200,000,000)
(29,999,960)

(2,776,236)
200,000,000
-

(2,041,640)
(200,000,000)
(29,999,960)

(2,776,236)
200,000,000
-

(232,041,600)

197,223,764

(232,041,600)

197,223,764

360,721,844

97,531,991

360,721,844

97,531,991

190,699,366

93,167,375

190,699,366

93,167,375

551,421,210

190,699,366

551,421,210

190,699,366

(23,432,120)

26,932,877

-

-

(157,150,584)

245,403,014

(157,150,584)

245,403,014

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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67,224,872
39,287,646 (180,582,704)
- (196,438,230)
275,108,359

- 247,807,576 (23,432,120)
(5,388,927)

30,000,000

-

300,000,000 647,186,097

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

-

20,000,000 948,217,844

216,267,119 2,161,671,060

(29,999,960)
-

- (29,999,960)

-

-

เงินปันผลจ่าย

(55,021,672)

396,849,823 2,124,446,148
(94,309,318)
471,546,589
1,569,359
18,043,193

20,000,000 730,410,228

30,000,000

300,000,000 647,186,097

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

1,569,359

396,849,823 2,124,446,148
(94,309,318)
471,546,589
1,569,359

18,043,193

20,000,000 730,410,228

30,000,000

300,000,000 647,186,097

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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310,143,301
272,335,891
(54,930,254)
300,333,268
-

26,932,877

37,807,410

-

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

124,513,932 1,814,302,847
(39,379,064)
171,213,321

รวมส่วน
ของเจ้าของ

1,569,359

ยังไม่
จัดสรร

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
เจ้าของ

(8,889,684)

สำ�รอง
ทั่วไป

ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
ที่รับรู้หรือ
โอนออกจาก
กำ�ไร ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

20,000,000 692,602,818

สำ�รองตาม
กฎหมาย

ส่วนเกิน
(ต�่ำกว่า) ทุน ส่วนเกินทุน
จากการ
จากการ
วัดมูลค่า เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุน
ส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วม ในบริษัทร่วม

ส่วนเกิน
(ต�่ำกว่า) ทุน
จากการ
วัดมูลค่า
เงินลงทุน
ใน
หลักทรัพย์
เผื่อขาย

30,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: บาท)

300,000,000 647,186,097

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก
หมายเหตุ และชำ�ระแล้ว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

29
300,000,000

647,186,097

30,000,000

20,000,000

829,032,441

275,108,359

(55,021,672)

220,086,687

2,046,305,225

46,803,808
(157,150,584)
39,287,646
(196,438,230)
203,954,392
-

-

-

-

(29,999,960)
(29,999,960)
-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

เงินปันผลจ่าย

2,029,501,377
377,237,271
(94,309,318)
471,546,589
655,078,009

20,000,000

30,000,000

647,186,097

300,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

2,029,501,377
377,237,271
(94,309,318)
471,546,589

655,078,009

20,000,000

30,000,000

647,186,097

300,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

269,529,822
245,403,014
(54,930,254)
300,333,268

24,126,808

-

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

1,759,971,555
131,834,257
(39,379,064)
171,213,321

630,951,201

20,000,000

30,000,000

647,186,097

ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
ที่รับรู้หรือ
โอนออกจาก
กำ�ไร ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รวมส่วน
ของเจ้าของ

ยังไม่
จัดสรร

สำ�รองตาม
กฎหมาย

ส่วนเกิน
(ต�่ำกว่า) ทุน
จากการ
วัดมูลค่า
เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
เผื่อขาย

(หน่วย: บาท)

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วนของ
เจ้าของ

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สำ�รอง
ทั่วไป

300,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

ทุนเรือน
หุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษทั นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) จัดตัง้ ขึน้ เป็นบริษทั มหาชนและมีภมู ลิ ำ� เนาในประเทศไทย บริษทั ฯ ประกอบ
กิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการรับประกันวินาศภัย ที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่จดทะเบียน ซึ่งเป็นส�ำนักงานใหญ่
ตัง้ อยูท่ เี่ ลขที่ 100/48-55 ชัน้ ที่ 25-27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ และเลขที่ 90/3-6 ชัน้ ที่ 1 อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมเพล็กซ์
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยร้ายแรง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงิน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าสินไหม
ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน
ทดแทนก่อนการ ส่วนที่เรียกคืนจาก
สุทธิหลังการ
ประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
1,316
(957)
359
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
30,094
(29,201)
893
รวม
31,410
(30,158)
1,252
(53)
ส�ำรองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of loss
(639)
ส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of loss ที่ได้รับแล้ว
560
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบก�ำไรขาดทุน
(490)
หัก: ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบก�ำไรขาดทุน ปี 2554
(135)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบก�ำไรขาดทุน ปี 2555
(65)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบก�ำไรขาดทุน ปี 2556
บริษทั ฯ ได้ประมาณการอย่างดีทสี่ ดุ ส�ำหรับส�ำรองค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการส�ำรวจภัยทีไ่ ด้รบั

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�ำขึ้น
ตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินได้จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
		 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
			 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
				
จากรัฐบาล
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 8
ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
				
ด�ำเนินงาน
			 ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
			 ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น
ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินปีปัจจุบัน
เนื่องจากบริษัทฯ ได้น�ำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
					
วันที่มีผลบังคับใช้
		 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การน�ำเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยน 1 มกราคม 2557
				
เงินตราต่างประเทศ
			 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้วยค่าของสินทรัพย์
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1 มกราคม 2557
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
			 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไม่เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช้
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี		
			 ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
1 มกราคม 2557
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
1 มกราคม 2557
				
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			 ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
1 มกราคม 2557
				
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
			 ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
				
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2557
			 ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
1 มกราคม 2557
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้ และยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
		 เบี้ยประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยรับประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีย้ ประกัยภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์
ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรม์
มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครอง
เป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบค�ำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัท
ผู้เอาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ
ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จส�ำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับ
ล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
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ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิ
ในการรับเงินปันผล
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างช�ำระ
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบีย้ ประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ได้โอนความเสีย่ งจากการประกันภัยให้บริษทั รับประกันภัย
ต่อแล้ว
ในกรณีที่เป็นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ในกรณีทเี่ ป็นค่าจ้างและค่านายหน้าจ่ายส�ำหรับการรับประกันภัยทีม่ อี ายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า
โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็น รายปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนั และงวดก่อนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและ
การรับคืนอื่น(ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจาก
ผู้เอาประกันตามจ�ำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท
ประกันต่อตามจ�ำนวนที่ได้รับแจ้ง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับทัง้ จากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินที่วางไว้จากการประกันภัยต่อ เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และ
ส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอืน่ ๆ จากบริษทั ประกันภัยต่อยกเว้น
เบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัท
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ส�ำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึน้ ตามตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของส�ำรองเบีย้ ประกันภัย
และส�ำรองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการค�ำนวณส�ำรองประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับ
การประกันภัยต่ออื่น
เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ
ยกเว้นส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ
บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัท
ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์
จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 บริษัทฯ วัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
		 (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึก
เป็นรายการต่างหากในส่วนของเจ้าของ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
		 (ข) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปี รวมทัง้ ทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย
บริษทั ฯ ตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ นต�ำ่ กว่ามูลค่าตราสารหนีต้ ามอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จ�ำนวนทีต่ ดั จ�ำหน่าย/รับรูน้ จี้ ะแสดง
เป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
		 (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การลดลง
ของมูลค่า (ถ้ามี)
		 (ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนในบริษัท
ร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
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ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภทหนึง่ บริษทั ฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขาดทุน
4.7		เงินให้กู้ยืม
เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ส�ำหรับผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บ
จากลูกหนีไ้ ม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจ้ ากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสีย่ งและมูลค่าหลักประกัน
ประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.8		ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้
อาคาร					
20, 40 ปี
อาคารชุด				
20
ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร			
5, 10, 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน 5, 10
ปี
ยานพาหนะ				
5
ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริษทั ฯ ตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.9		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
4.10		รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
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นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผน
และควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.11 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจ�ำนวนทีจ่ ะจ่ายจริง ส่วนส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมือ่ ได้รบั การแจ้งค�ำเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจ�ำนวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการ
สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้ตั้งส�ำรองเพิ่มเติมส�ำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred but not
reported claim: IBNR) ซึง่ ค�ำนวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยค�ำนวณจากประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตส�ำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้
ไปแล้วในบัญชี
4.12 ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
		 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
		 (ก) ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทฯ บันทึกส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งค�ำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วย
วิธีการดังนี้
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุ - ร้อยละร้อยของเบีย้ ประกันภัยรับตัง้ แต่วนั ทีก่ รมธรรม์ประกันภัย
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน 		 เริม่ มีผลคุม้ ครอง ตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ยังคงให้ความคุม้ ครอง
				 แก่ผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยอื่น
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
		 (ข) ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด เป็นจ�ำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จัดส�ำรองไว้เพือ่ ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ส�ำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดี
ที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของส�ำรองความเสี่ยงภัยทีย่ ังไม่สิ้นสุดกับส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้
มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานแสดงรวมอยูใ่ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสือ่ ม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
4.14 เงินตราต่างประเทศ
		 บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
มีมลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รูใ้ นงวดก่อน
ได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
4.16 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบ
ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
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หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ หักด้วยผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ เลือกรับรู้
หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับก�ำไรสะสม
ณ วันต้นงวดของปี 2554
4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�ำไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้/เงินให้กู้ยืม/เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื เบีย้ ประกันภัยค้างรับ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ
จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ� ำเป็นต้องประมาณการ
ว่าบริษทั ฯ ควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ ต้องประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณา
สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วแต่บริษทั ฯ ยังไม่ได้รบั รายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึง่ ต้องใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นมาตรฐาน
สากล เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช�ำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จ�ำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น ในการ
ค�ำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้ จะท�ำการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (Actuary) ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ เป็นผู้วิเคราะห์
อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค�ำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุด
ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงินส�ำรองดังกล่าวจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวน
พนักงาน เป็นต้น
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คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทฯ ค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบ
ทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ จ�ำกัด
บริษัท สหพิทักษ์สิน จ�ำกัด
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด
บริษัท สาธรธานี จ�ำกัด
บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด
บริษัท หวั่งหลี จ�ำกัด
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สิทธินันท์ จ�ำกัด
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชัยทิพย์ จ�ำกัด
บริษัท ศุภอรุณ จ�ำกัด
บริษัท พูลผล จ�ำกัด
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ�ำกัด
บริษัท อลีนกิจสยาม จ�ำกัด
บริษัท สยามคาลโซนิค จ�ำกัด
บริษัท สยามริกเก้นอินดัสเตรียล จ�ำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เดอะเพ็ท จ�ำกัด
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท โตโยต้า เพชรบูรณ์ ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
บริษัท ไทยเพชรบูรณ์ จ�ำกัด
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พี อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
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ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทร่วม
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10
ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 6.19
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดังนี้
(หน่วย: บาท)
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รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม - บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ
ค่าบ�ำเหน็จจ่าย
ค่าบ�ำเหน็จรับ
ค่าเช่ารับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับตรง
บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด*
บริษัท อลีนกิจสยาม จ�ำกัด
บริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชัยทิพย์ จ�ำกัด
บริษัท สยามริกเก้นอินดัสเตรียล จ�ำกัด
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด
บริษัท สยามคาลโซนิค จ�ำกัด
บริษัท หวั่งหลี จ�ำกัด
บริษัท สาธรธานี จ�ำกัด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
บริษัท พูลผล จ�ำกัด
บริษัท สิทธินันท์ จ�ำกัด
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ�ำกัด
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
บริษัท สหพิทักษ์สิน จ�ำกัด
เบี้ยประกันภัยรับต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าสินไหมทดแทน
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท อลีนกิจสยาม จ�ำกัด
บริษัท ชัยทิพย์ จ�ำกัด
บริษัท โตโยต้า เพชรบูรณ์ ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
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83,559
35,873,382
32,689
7,193,037
68,688

95,269
21,614,674
27,264
4,192,755
-

38,751,026
38,292,872
9,800,933
4,550,285
2,173,826
1,760,025
1,363,501
1,212,297
887,819
855,946
830,716
381,837
-

27,405,687
315,439,711
3,830,401
4,640,501
2,743,645
1,341,905
1,433,486
816,783
250,419
932,742
1,027,231
352,464
22,331,487
7,487,628
6,057,891
5,849,055
273,085
15,341
(222,676)

26,251,253

26,780,953

44,637,030

67,839,686

1,854,771
938,579
646,345
410,217

40,320,093
8,989,823
13,974
8,488,534
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(หน่วย: บาท)
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รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
บริษัท หวั่งหลี จ�ำกัด
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามคาลโซนิค จ�ำกัด
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด
บริษัท สยามริกเก้นอินดัสเตรียล จ�ำกัด
บริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั้นแนลคอปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ�ำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะเพ็ท จ�ำกัด
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
บริษัท สิทธินันท์ จ�ำกัด
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพชรบูรณ์ จ�ำกัด
บริษัท สาธรธานี จ�ำกัด
บริษัท พูลผล จ�ำกัด
ค่าบ�ำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท สหพิทักษ์สิน จ�ำกัด
ค่าบ�ำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าบ�ำเหน็จรับ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
เงินปันผลรับ
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท สาธรธานี จ�ำกัด
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
บริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าเช่าและบริการอาคารส�ำนักงานสาขา
บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด
บริษัท หวั่งหลี จ�ำกัด
ค่าเช่ารับ
บริษัท สหพิทักษ์สิน จ�ำกัด
* เบี้ยประกันภัยรับตรงจากนายหน้าประกันวินาศภัย
รายงานประจำ�ปี 2556
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2555

141,309
74,333
63,420
61,948
51,760
37,809
26,011
4,600
-

40,483
2,000,374
40,660
34,997
87,959,550
79,265,463
3,012,623
2,839,622
2,545,025
941,752
184,217
56,024
31,222
8,758
3,883

4,733,838
-

61,522,061
(150,898)

10,778,189

10,341,133

16,172,397

27,755,047

20,640,000
4,092,000
2,202,000
1,980,519
40,000
-

8,256,000
216,000
960,602
40,000
700,000
110,325

333,930
43,200

314,073
55,326

118,272

118,272

นโยบายการกำ�หนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
เบี้ยประกันภัยรับตรง
เบี้ยประกันภัยรับต่อ/เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ/
ค่าบ�ำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ/
ค่าบ�ำเหน็จรับ
ค่าเช่ารับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับตรง
เบี้ยประกันภัยรับต่อ/เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ/
ค่าบ�ำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ/
ค่าบ�ำเหน็จรับ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าบ�ำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินปันผลรับ
ค่าออกแบบและตกแต่งส�ำนักงาน
ค่าเช่าและบริการอาคารส�ำนักงานสาขา

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจ
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ราคาตามสัญญา
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจ
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง อัตราค่าจ้างหรือ
ค่าบ�ำเหน็จส�ำหรับนายหน้าประกันวินาศภัย
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
2556
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สาธรธานี จ�ำกัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จ�ำกัด
บริษัท วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด
รวม

(หน่วย: บาท)
2555

(3,433)

59,143,295

317,972,531
32,991,015
350,963,546

726,525,459
49,892,410
776,417,869

246,304,000
208,335,009
34,600,000
12,780,000
6,560,000
1,412,756

181,220,000
333,785,177
12,780,000
6,560,000
1,889,151

600,000
510,591,765

600,000
15,480,000
9,944,200
562,258,528
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(หน่วย: บาท)
2556
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

2555

16,823,551

24,617,946

-

11,713,086

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการมีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้นกับบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ธนากรผลิตภัณฑ์นำ�้ มันพืช จ�ำกัด และบริษทั ฯ มิได้มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะของการมีกรรมการ
ร่วมกันกับบริษัท สิทธินันท์ จ�ำกัด บริษัท ศุภอรุณ จ�ำกัด บริษัท พูลผล จ�ำกัด และบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จ�ำกัดอีกต่อไป
รายการระหว่างกันทีแ่ สดงข้างต้นนีเ้ ป็นรายการระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ดังกล่าวก่อนวันทีค่ วามสัมพันธ์ในลักษณะการมีกรรมการ
ร่วมกันจะสิ้นสุดลง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2555
29.8
0.6
30.4

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�ำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�ำหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

35.3
0.9
36.2
(หน่วย: บาท)

2556
268,000
142,153,210

2555
268,000
167,431,366

819,100,000
961,521,210

248,210,030
415,909,396

(410,100,000)
551,421,210

(225,210,030)
190,699,366

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออกทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 3.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ
0.10 ถึง 3.00 ต่อปี)
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8. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับโดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช�ำระ นับตั้งแต่วันครบ
ก�ำหนดช�ำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย แสดงดังนี้
(หน่วย: บาท)
2556

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผู้เอา
ประกันภัย
63,417,994
6,051,768
462,681
183,845
375,240
(25,733)
70,465,795
70,465,795

จากตัวแทน
และนายหน้าประกันภัย
179,521,020
16,227,235
4,198,046
2,376,016
4,213,101
69,315
206,604,733
(2,083)
206,602,650

จากการ
รับประกันภัยต่อ
9,489,912
28,095
3,672
2,519,780
47,747
12,089,206
12,089,206

รวม
252,428,926
22,279,003
4,688,822
2,563,533
7,108,121
91,329
289,159,734
(2,083)
289,157,651
(หน่วย: บาท)

2555

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผู้เอา
ประกันภัย
57,951,756
3,644,845
1,357,178
1,299,689
887,036
2,412
65,142,916
65,142,916

จากตัวแทน
และนายหน้าประกันภัย
227,568,075
23,717,880
5,681,824
10,411,122
54,781,230
6,486
322,166,617
(47,610)
322,119,007

จากการ
รับประกันภัยต่อ
475,426
32,060
32,822
241,083
289,879
17,784
1,089,054
1,089,054

รวม
285,995,257
27,394,785
7,071,824
11,951,894
55,958,145
26,682
388,398,587
(47,610)
388,350,977

ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก�ำหนดรับช�ำระบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของกฎหมายกับตัวแทนและ
นายหน้าเป็นกรณีไป
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9. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

2556
351,946
993,066,540

2555
2,666,739
1,875,609,851

1,305,761,671
2,299,180,157

14,979,355,472
16,857,632,062

ส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รวมส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน
จากการประกันภัยต่อของอุทกภัยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จ�ำนวนเงินประมาณ 1,010 ล้านบาท และ
14,370 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช�ำระ
แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2556
886,096,322
27,276,000
138,842,605
4,851,613
1,057,066,540
(64,000,000)
993,066,540

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ

2555
1,265,003,642
599,778,426
9,172,836
1,654,947
1,875,609,851
1,875,609,851

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 เงินลงทุนเผือ่ ขาย

(หน่วย: บาท)
2556

ราคาทุน

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
หุ้นทุน
รวม
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580,291,972
35,329,941
209,872,906
701,387
32,545,688
858,741,894

กำ�ไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

545,636
218,375
2,150
2,135
1,444,025
2,212,321

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

(128)
(3,956,818)
(3,956,946)

มูลค่ายุติธรรม

580,837,608
35,548,316
209,874,928
703,522
30,032,895
856,997,269

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

9.00
0.55
3.25
0.01
0.47
13.28

(หน่วย: บาท)
2556

ราคาทุน

หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

กำ�ไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

310,893,540
25,322
(4,533)
564,639,172 260,585,184 (30,803,015)
196,943,266 66,690,108 (20,861,318)
- 1,221,236
1,072,475,978 328,521,850 (51,668,866)
1,931,217,872 330,734,171 (55,625,812)

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

มูลค่ายุติธรรม

310,914,329
794,421,341
242,772,056
1,221,236
1,349,328,962
2,206,326,231

4.82
12.31
3.76
0.02
20.91
34.19
(หน่วย: บาท)

2555

ราคาทุน

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

618,798,077
35,799,357
704,774
655,302,208
39,911,962
659,117,749
196,471,989
895,501,700
1,550,803,908

กำ�ไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

มูลค่ายุติธรรม

(37,650)
(37,650)

619,000,821
36,020,008
708,216
655,729,045

3.03
0.18
0.00
3.21

3,774
384,718,044 (10,433,950)
103,847,038 (8,639,654)
1,624,500
490,193,356 (19,073,604)
490,657,843 (19,111,254)

39,915,736
1,033,401,843
291,679,373
1,624,500
1,366,621,452
2,022,350,497

0.20
5.06
1.43
0.01
6.70
9.91

240,394
220,651
3,442
464,487

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก: หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

31 ธันวาคม 2556
275,108,359
(55,021,672)
220,086,687

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2555
471,546,589
(94,309,318)
377,237,271
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10.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

(หน่วย: บาท)
2556
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

2555

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

10,000,000
10,000,000

0.16
0.16

80,000
10,000,000
10,080,000

0.00
0.05
0.05

410,100,000
410,100,000
420,100,000

6.36
6.36
6.52

200,058,841
25,151,189
225,210,030
235,290,030

0.98
0.12
1.10
1.15

10.3 เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: บาท)
2556

ราคาทุน
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2556
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35,074,400
(2,567,500)
32,506,900

2555

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม
0.54
(0.04)
0.50

ราคาทุน
35,074,400
(2,567,500)
32,506,900

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม
0.17
(0.01)
0.16

10.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
		 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีระยะเวลาคงเหลือดังนี้
(หน่วย: บาท)
2556
ครบกำ�หนด
1 ปี
1 - 5 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
รวม
บวก (หัก): ก�ำไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
รวม
บวก: ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
รวมตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

รวม

2555
ครบกำ�หนด
1 ปี
1 - 5 ปี

รวม

547,250,055 33,041,917
25,328,658 10,001,283
209,872,906
701,387
783,153,006 43,043,200

580,291,972 608,751,128 10,046,949 618,798,077
- 35,799,357 35,799,357
35,329,941
209,872,906
704,774
704,774
701,387
826,196,206 608,751,128 46,551,080 655,302,208

443,413
324,755
783,477,761 43,486,613

426,837
452,347
(25,510)
768,168
826,964,374 608,725,618 47,003,427 655,729,045

310,893,540
310,893,540
20,789
310,914,329
1,094,392,090 43,486,613

- 39,911,962
310,893,540 39,911,962
- 39,911,962
310,893,540 39,911,962
3,774
3,774
20,789
- 39,915,736
310,914,329 39,915,736
1,137,878,703 648,641,354 47,003,427 695,644,781

- 10,000,000
- 10,000,000

10,000,000
10,000,000

410,100,000
410,100,000
410,100,000 10,000,000
1,504,492,090 53,486,613

410,100,000
410,100,000
420,100,000
1,557,978,703

80,000
- 10,000,000
80,000 10,000,000

80,000
10,000,000
10,080,000

- 200,058,841
200,058,841
- 25,151,189
25,151,189
225,210,030
- 225,210,030
225,290,030 10,000,000 235,290,030
873,931,384 57,003,427 930,934,811

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้น�ำพันธบัตรจ�ำนวน 4.3 ล้านบาท (2555: 4.5 ล้านบาท) และเงินฝากสถาบันการเงินจ�ำนวน
0.1 ล้านบาท (2555: 0.2 ล้านบาท) ไปวางเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันกรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา
บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 30 และ 31
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11. เงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ โดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ย
ที่ค้างช�ำระ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
รวมเงินให้กู้ยืม

2556
อื่นๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
357,443
357,443
-

ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
871,219
871,219
-

เงินต้น
1,228,662
1,228,662

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
1,228,662
1,228,662
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
รวมเงินให้กู้ยืม

2555
อื่นๆ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
219,982
219,982
-

ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
1,072,992
1,072,992
-

เงินต้น
1,292,974
1,292,974

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
1,292,974
1,292,974

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค�้ำประกันไม่เกิน 50,000 บาท กรณีมีหลักทรัพย์
ค�้ำประกันไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 และร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและตัวแทนมีจ�ำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท (2555: 1.3 ล้านบาท)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัท

ลักษณะ
ธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
2556

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย รับประกัน
จำ�กัด (มหาชน)
วินาศภัย

ไทย

2555

(ร้อยละ)
36.27

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ราคาทุน
2556

2555

2556

2555

(ร้อยละ)
36.27 70,739,402 70,739,402 149,541,530 129,120,466
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
บริษัท

ลักษณะ
ธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
2556

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย รับประกัน
จำ�กัด (มหาชน)
วินาศภัย
รายงานประจำ�ปี 2556
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ไทย

(ร้อยละ)
36.27

2555

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน

ราคาทุน
2556

2555

2556

(ร้อยละ)
36.27 70,739,402 70,739,402 34,175,695

2555

34,175,695

12.2 ส่วนแบ่งก�ำไร/ขาดทุน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี
2556
2555
43,853,184
13,680,602

บริษัท

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

บริษัท

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556

2556

2555

2555

รายได้รวมสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

กำ�ไรสุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

บริษทั ฟอลคอนประกันภัย
3,998,552,513 5,030,130,312 3,576,686,366 4,664,572,453 891,433,276 658,711,330 120,919,151 37,722,387
จำ�กัด (มหาชน)

91 บมจ. นวกิจประกันภัย

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาโอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2555
2556

อาคาร

อาคารชุด

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
สินทรัพย์
อุปกรณ์
ระหว่าง
สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

- 618,515,747
2,135,099 13,699,453 270,282,501 25,244,804 250,359,160 56,794,730
- 13,463,904
3,038,620
534,000
- 1,819,013
500,772 7,571,499
- (4,808,412)
(6,615) (4,261,797) (540,000)
- 627,171,239
2,635,871 21,270,952 270,282,501 27,057,702 249,135,983 56,788,730
2,108,054 4,409,813 3,079,606 11,903,431
- 2,305,958
- (9,826,130)
- (6,988,509) (1,301,121) (1,536,500)
- 71,257,939 (71,257,939)
2,635,871 21,270,952 270,282,501 93,632,590 178,684,977 59,662,043 3,079,606 629,248,540
-

5,520,623 101,151,362 14,944,599
437,837 8,892,555 1,137,363
(6,614)
5,958,460 110,043,917 16,075,348
839,972 8,675,735 1,858,281
(6,766,733)
70,246,661
6,798,432 118,719,652 81,413,557

2,635,871 15,312,492 160,238,584 10,981,854
2,635,871 14,472,520 151,562,849 12,219,033

226,348,774
9,041,777
(4,209,174)
231,181,377
5,964,294
(830,159)
(70,246,661)
166,068,851

36,556,076
6,672,613
(539,999)
42,688,690
5,681,491
(1,536,496)
46,833,685

-

384,521,434
26,182,145
(4,755,787)
405,947,792
23,019,773
(9,133,388)
419,834,177

- 221,223,447
17,954,606 14,100,040
12,616,126 12,828,358 3,079,606 209,414,363
26,182,145
23,019,773

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
เป็นจ�ำนวนเงิน 6.7 ล้านบาท (2555: 10.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 265.1 ล้านบาท (2555: 257.1 ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2556
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

59,314,941
(51,434,125)
7,880,816
59,169,416
(49,520,662)
9,648,754

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ซื้อ
หัก: ค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: บาท)

2556

2555

9,648,754
145,525
(1,913,463)
7,880,816

7,279,002
4,653,118
(2,283,366)
9,648,754

15. ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณีจัดประเภทตามปีที่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมได้ดังนี้

ปีที่เรียกร้อง
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ก่อนปี 2551 เป็นต้นไป
รวมค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ

(หน่วย: บาท)

2556

2555

65,436,911
26,105,803
16,213,210
12,629,156
8,434,296
5,122,721
6,797,157
140,739,254
(75,638,577)
65,100,677

53,189,475
28,092,251
16,839,757
11,217,533
6,981,008
7,732,861
124,052,885
(61,405,211)
62,647,674
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16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
2556
327,664,905
91,397,251
482,437,986
901,500,142

17. ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
หัก: การเปลี่ยนแปลงค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุปีก่อน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2555
563,442,182
314,144,197
120,027,818
997,614,197

(หน่วย: บาท)
2556
15,497,005,510

2555
39,295,434,396

1,755,396,914

1,476,268,967

(5,326,306,469)

(3,168,507,342)

(9,989,950,151)
1,936,145,804

(22,106,190,511)
15,497,005,510

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีส� ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจ�ำนวน 360 ล้านบาท และ 770 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนของ
อุทกภัยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จ�ำนวน 1,316 ล้านบาท และ 14,804 ล้านบาท ตามล�ำดับ

18. ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
18.1 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับส�ำหรับปี
หัก: เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
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(หน่วย: บาท)
2556
1,299,440,759
2,532,102,550
(2,652,878,050)
1,178,665,259

2555
1,030,826,228
2,560,140,612
(2,291,526,081)
1,299,440,759

18.2 ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
หัก: ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

2556
744,481,003
1,223,220,417
(1,271,975,323)
695,726,097

2555
620,678,634
1,228,602,371
(1,104,800,002)
744,481,003

19. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

(หน่วย: บาท)
2556
54,710,250
23,208,265
77,918,515

2555
20,852,025
25,395,433
46,247,458

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

2556
25,395,433
2,691,854
1,213,371
(2,417,600)
(3,674,793)
23,208,265

2555
39,648,675
4,889,669
1,506,650
(1,203,000)
(19,446,561)
25,395,433

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลก�ำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

2556
2,691,854
1,213,371

2555
4,889,669
1,506,650

(3,674,793)
230,432

(19,446,561)
(13,050,242)
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สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2556
(ร้อยละต่อปี)

4.5
7.5
0.0 - 23.0

จ�ำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

2555
(ร้อยละต่อปี)

4.3
7.2
0.0 - 23.0
(หน่วย: บาท)

การปรับปรุงตามประสบการณ์
ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ
(442,337)
-

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
23,208,265
25,395,433
39,648,675

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

(หน่วย: บาท)

20. เงินกู้ยืม

(หน่วย: บาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
3.80

เงินกู้ยืมระยะสั้น

2556

2555

-

200,000,000

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: บาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

2556
8,159,528
(598,518)
7,561,010
(1,666,259)

2555
10,201,168
(989,303)
9,211,865
(1,637,148)

5,894,751

7,574,717

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ
โดยมีก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
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บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
2.00
(0.33)
1.67

(หน่วย: ล้านบาท)
2556
1 - 5 ปี
6.16
(0.27)
5.89

รวม
8.16
(0.60)
7.56
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
2.04
(0.40)
1.64

2555
1 - 5 ปี
8.16
(0.59)
7.57

รวม
10.20
(0.99)
9.21

22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน

(หน่วย: บาท)
2556

2555

37,465,047
(104,489)

10,708,363
-

243,728
37,604,286

(12,445,282)
30,423,004
28,686,085

จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน (ก�ำไร)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

2556

2555

39,287,646
39,287,646

(69,076,652)
14,146,398
(54,930,254)
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รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ต้องห้าม
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
285,411,862
66,493,495
20%
23%
57,082,372
15,293,504
(104,489)
30,423,004
(20,046,486)
(173,508)
846,397
(19,373,597)
37,604,286

(13,781,679)
(272,937)
(2,975,807)
(17,030,423)
28,686,085
(หน่วย: บาท)

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ต้องห้าม
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556
2555
241,558,677
52,812,893
20%
23%
48,311,735
12,146,966
(104,489)
30,423,004
(11,275,849)
(173,508)
846,397
(10,602,960)
37,604,286

(10,635,141)
(272,937)
(2,975,807)
(13,883,885)
28,686,085

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตัดจ�ำหน่ายของมูลค่าของกิจการที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น
แต่ยังไม่ได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบ
โบนัสพนักงานค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
อื่น ๆ
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้สุทธิรอการตัดบัญชี - สุทธิ

34,656,588
513,500
28,155,329
3,756,039
119,132,081

42,677,676
513,500
12,519,117
5,056,039
128,549,443

3,455,431
10,942,050
4,641,653
129,347
205,382,018

2,764,796
4,170,405
5,079,087
1,489,965
202,820,028

(55,021,672)
(2,480,998)
(57,502,670)
147,879,348

(94,309,318)
(94,309,318)
108,510,710

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555
และเป็นร้อยละ 20 ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มพี ระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�ำหรับปี 2555-2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ดังกล่าวในการค�ำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

23. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีจนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
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รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
113,537,015
(68,502,223)
45,034,792
1,575,731
46,610,523
22,033,791
68,644,314
10,685,286
17,254,447
2,325,872
30,265,605

(32,148,414)
108,494,343
14,414,096
90,760,025

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

496,184,846
(285,637,043)
210,547,803
(24,663,450)
185,884,353
78,152,811
264,037,164

ประกัน
อัคคีภัย
122,628,739
(76,202,907)
46,425,832
7,190,592
53,616,424
20,780,664
74,397,088
31,173,187
17,088,265
3,579,220
51,840,672

32,997,933
(21,778,867)
11,219,066
1,750,334
12,969,400
5,368,700
18,338,100
6,141,890
4,481,605
694,671
11,318,166

1,030,909,044
310,893,836
124,321,899
10,286,604
1,476,411,383

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

1,766,754,018
(29,395,343)
1,737,358,675
(59,199,107)
1,678,159,568
6,355,370
1,684,514,938

2556
ประกันอุบตั เิ หตุ
ประกันภัยรถ
ส่วนบุคคล

ข้อมูลตามการรับประกันภัยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้

24. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

1,046,760,993
458,212,496
145,335,758
10,286,604
1,660,595,851
391,130,818
2,051,726,669

2,532,102,551
(481,516,383)
2,050,586,168
(73,345,900)
1,977,240,268
132,691,336
2,109,931,604

รวม

(หน่วย: บาท)
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รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
37,308,257
(19,865,002)
17,443,255
2,278,673
19,721,928
13,580,109
33,302,037
9,920,984
6,640,512
446,054
17,007,550

1,536,816,512
(42,356,264)
1,494,460,248
(123,803,639)
1,370,656,609
5,590,108
1,376,246,717
829,403,955
268,980,417
88,884,541
10,723,465
1,197,992,378

143,438,437
(95,658,809)
47,779,628
1,002,416
48,782,044
24,579,698
73,361,742
9,292,365
21,073,715
4,402,663
34,768,743

211,566,406
157,012,810
17,935,409
386,514,625

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

705,680,452
(550,867,705)
154,812,747
3,398,435
158,211,182
111,582,723
269,793,905

ประกัน
อัคคีภัย

2555
ประกันอุบตั เิ หตุ
ประกันภัยรถ
ส่วนบุคคล

ข้อมูลตามการรับประกันภัยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้

32,242,050
17,089,934
4,043,376
53,375,360

136,896,954
(84,435,010)
52,461,944
(7,909,825)
44,552,119
13,048,116
57,600,235

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

1,092,425,760
470,797,388
115,712,043
10,723,465
1,689,658,656
297,313,063
1,986,971,719

2,560,140,612
(793,182,790)
1,766,957,822
(125,033,940)
1,641,923,882
168,380,754
1,810,304,636

รวม

(หน่วย: บาท)

25. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

2556

2555

174,901,760
83,365,129
2,275,524
78,908,081
51,680,324
391,130,818

141,437,158
91,335,904
2,463,135
21,985,496
40,091,370
297,313,063

26. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
(หน่วย: บาท)
2556
225,835,073
3,184,521
7,049,325
7,438,443
243,507,362

เงินเดือนและค่าแรงงาน
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2555
201,885,554
2,621,572
6,808,232
(5,014,432)
206,300,926

27. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 6.1 ล้านบาท (2555: 6.8 ล้านบาท)

28. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

29. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่ายประจำ�ปี 2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

รายงานประจำ�ปี 2556
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รวมเงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
30,000

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
1

30. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้วางหลักประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2556
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
20,000,000
20,204,793

พันธบัตรรัฐบาล

2555
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
20,000,000
20,254,009

31. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินส�ำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

เงินฝากสถาบันการเงิน

2556
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
260,000,000
260,000,000

2555
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
215,000,000
215,000,000

32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่วย: บาท)
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

2556
17,470,866
6,239,121
23,709,987

2555
11,203,163
6,267,703
17,470,866

33. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ �ำเสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทฯ คือประธานกรรมการบริหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
บริษัทฯ ไม่มีการรวมส่วนงานด�ำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
ด�ำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคล
ภายนอก
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ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกันภัยทะเล
และขนส่ง

ประกันอัคคีภัย

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

496,184,846
(285,637,043)
210,547,803

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

113,537,015 1,766,754,018 155,626,672
(68,502,223) (29,395,343) (97,981,774)
45,034,792 1,737,358,675 57,644,898

2,532,102,551
(481,516,383)
2,050,586,168

(24,663,450)
185,884,353
78,152,811
264,037,164

1,575,731 (59,199,107)
46,610,523 1,678,159,568
6,355,370
22,033,791
68,644,314 1,684,514,938

8,940,926
66,585,824
26,149,364
92,735,188

(73,345,900)
1,977,240,268
132,691,336
2,109,931,604

(32,148,414)
108,494,343
14,414,096

10,685,286 1,030,909,044
17,254,447 310,893,836
2,325,872 124,321,899

37,315,077
21,569,870
4,273,891

1,046,760,993
458,212,496
145,335,758

10,286,604

-

10,286,604

30,265,605 1,476,411,383

63,158,838

1,660,595,851

38,378,709

29,576,350

449,335,753
391,130,818
58,204,935
43,853,184
103,390,756
88,656,553
5,722,310
(14,415,876)
285,411,862
(37,604,286)
247,807,576

90,760,025
173,277,139

-

208,103,555

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจากบริษัทนายหน้ารายใหญ่ 1 รายเป็นจ�ำนวน
รวมประมาณ 376 ล้านบาท จากเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทฯ
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกันภัยทะเล
และขนส่ง

ประกันอัคคีภัย

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

705,680,452
(550,867,705)
154,812,747

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

143,438,437 1,536,816,512 174,205,211
(95,658,809) (42,356,264) (104,300,012)
47,779,628 1,494,460,248 69,905,199

2,560,140,612
(793,182,790)
1,766,957,822

3,398,435
158,211,182
111,582,723
269,793,905

1,002,416 (123,803,639)
48,782,044 1,370,656,609
5,590,108
24,579,698
73,361,742 1,376,246,717

(5,631,152)
64,274,047
26,628,225
90,902,272

(125,033,940)
1,641,923,882
168,380,754
1,810,304,636

211,566,406
157,012,810
17,935,409

9,292,365
21,073,715
4,402,663

829,403,955
268,980,417
88,884,541

42,163,034
23,730,446
4,489,430

1,092,425,760
470,797,388
115,712,043

-

-

10,723,465

-

10,723,465

34,768,743 1,197,992,378

70,382,910

1,689,658,656

178,254,339

20,519,362

120,645,980
297,313,063
(176,667,083)
13,680,602
95,227,414
148,240,255
7,469,682
(21,457,375)
66,493,495
(28,686,085)
37,807,410

386,514,625
(116,720,720)

38,592,999

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจากบริษัทนายหน้ารายใหญ่ 1 รายเป็นจ�ำนวนรวม
ประมาณ 315 ล้านบาท จากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิรวมของบริษัทฯ
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สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภัย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประกันภัย
ทะเลและ
ขนส่ง

1,252,892,649 52,187,156
14,639,073,410 334,953,422

ประกันภัยรถ
184,107,869
299,307,149

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมส่วนงาน

สินทรัพย์ที่
ปันส่วนไม่ได้

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย

93,644,526 1,582,832,200 4,983,771,343 6,566,603,543
93,283,414 15,366,617,395 5,148,855,523 20,515,472,918

1,620,729,988 60,260,443 1,317,000,633 116,819,999 3,114,811,063 1,290,121,420 4,404,932,483
15,064,858,424 336,199,643 1,234,875,826 160,512,375 16,796,446,268 1,594,580,502 18,391,026,770

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
		 บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าอาคารส�ำนักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต่ 5 เดือน ถึง 4 ปี
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้
				
ล้านบาท
			
จ่ายช�ำระ:
			
ภายใน 1 ปี
5.75
			
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
6.62
34.2 การค�้ำประกัน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 2.7 ล้านบาท
(2555: 2.5 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
34.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีคดีถกู ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ�ำนวนประมาณ 188.7 ล้านบาท (2555: 221.6 ล้านบาท)
จากการเป็นผูร้ บั ประกันภัย ซึง่ ผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สนิ้ สุด ทัง้ นีจ้ ากทุนทรัพย์ทฟี่ อ้ งร้องดังกล่าว บริษทั มีภาระ
ผูกพันไม่เกินทุนประกันสูงสุดของกรมธรรม์ คิดเป็นจ�ำนวนรวม 30.1 ล้านบาท (2555: 61.9 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้บันทึกส�ำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนประมาณ 27.8 ล้านบาท (2555: 45.6 ล้านบาท) ไว้แล้วในงบการเงิน

35. เครื่องมือทางการเงิน
35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเบีย้ ประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้
โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่
เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้า
ที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของ
เบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน)
ได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

409,000,000

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

142,153,210

268,000

551,421,210

0.00 - 3.20

783,477,761 53,486,613
310,914,329
410,100,000
1,913,492,090 53,486,613

142,153,210

- 836,964,374
- 310,914,329
- 410,100,000
268,000 2,109,399,913

3.00 - 3.25
2.71 - 3.00
2.24 - 3.36
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(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

23,000,000

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

167,431,366

268,000

190,699,366

0.00 - 3.00

618,805,618 47,003,427
39,915,736
225,210,030
906,931,384 47,003,427

167,431,366

- 665,809,045
39,915,736
- 225,210,030
268,000 1,121,634,177

2.35 - 5.80
3.35 - 4.00
0.25 - 3.25

35.2 มูลค่ายุติธรรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�ำระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
วิธีการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�ำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
ก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารทุนและตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุติธรรมถือตาม
ราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตรา
ดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
เงินให้กู้ยืม
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไม่มีความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญของการให้สินเชื่อ ถือตาม
จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส�ำหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณ
โดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
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36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั ฯ คือการด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งและด�ำรงเงินกองทุน
ตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของคปภ.
อย่างไรก็ตาม คปภ. ได้ออกมาตรการในการผ่อนคลายกรอบการด�ำรงเงินกองทุนตามความเสีย่ งส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
เหตุอุทกภัย โดยมีก�ำหนดระยะเวลาการผ่อนผัน 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556 ต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 คปภ. ได้ขยายเวลามาตรการผ่อนผันไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมีการก�ำหนดเงื่อนไขบางประการ
เพิ่มเติม

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 300 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 310 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 31 ล้านหุ้น โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. อนุมตั จิ ดั สรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานปี 2556 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสดและหุน้ ปันผลเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ส�ำหรับจ�ำนวนหุ้น 30 ล้านหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ�ำนวน 90
ล้านบาท โดยมีก�ำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
		 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ส�ำหรับจ�ำนวนหุ้น 30 ล้านหุ้น รวมเป็น
หุ้นปันผลทั้งสิ้นจ�ำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นจ�ำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.33 บาท ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปันผลแล้ว ให้จา่ ยปันผล
เป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท
3. อนุมัติการจัดสรรเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัย
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 61 บาท โดยค�ำนวณจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันท�ำการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีเพือ่ ขอ
อนุมัติให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลบริษัท

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

หลักทรัพย์ NKI
ประกันวินาศภัย
0107536000862
วันที่ 23 กันยายน 2476
วันที่ 24 สิงหาคม 2533
300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
300 ล้านบาท
เลขที่ 100/48-55 ชั้น 25-27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์
เลขที่ 90/3-6 ชั้น 1 อาคารสาธรธานี 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0 2664 7777 (ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 1748)
0 2636 7999
www.navakij.co.th
office_president@navakij.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ถือหุ้นทางตรง)

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนเรียกช�ำระ
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ที่ตั้งส�ำนักงาน
90/50-51 ชั้น 18 อาคารสาธรธานี 1
		
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
0 2636 8117
โทรสาร
0 2636 8119
จ�ำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
2,175,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.27

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

		
ผู้สอบบัญชี
		
		
		
		
		
		
ที่ปรึกษากฎหมาย
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800 โทรสาร 0 2229 2888
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 หรือ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท ส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90
บริษัท ส�ำนักงานทนายความสะพานเหลือง จ�ำกัด
222/10 ซอยศรีนคร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2678 0001-5 โทรสาร 0 2678 0006-7
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Financial Highlights
For the fiscal year ended 31 December
Financial Statements
(The Equity Method is Applied)
Unit

2013

2012

2011

million Baht

6,566.60

20,515.47

42,997.99

Total liabilities

million Baht

4,404.93

18,391.03

41,183.69

Company shareholders' equity

million Baht

2,161.67

2,124.45

1,814.30

Investment in securities

million Baht

2,658.93

2,290.15

2,932.20

Financial Position
Total assets

Dividend per share

Baht

3.33

1.00

-

Paid-up capital

Share

30,000,000

30,000,000

30,000,000

Authorized capital

Share

30,000,000

30,000,000

30,000,000

Operating Performance
Gross written premium

million Baht

2,532.10

2,560.14

2,153.20

Net written premium

million Baht

2,050.59

1,766.96

1,628.97

Earned premium

million Baht

1,977.24

1,641.92

1,632.47

Net loss incurred

million Baht

1,046.76

1,092.43

1,404.19

Underwriting expenses

million Baht

2,051.73

1,986.97

2,154.69

Income on underwriting

million Baht

58.20

(176.67)

(361.84)

Income (loss) on investment

million Baht

192.05

243.47

149.16

Operating expenses

million Baht

391.13

297.31

258.67

Corporate income tax

million Baht

37.60

28.69

(8.82)

Net profit

million Baht

247.81

37.81

(197.16)

Times

1.42

1.07

1.02

Collection period for premium due and uncollected Days

48

48

53

Liquidity Ratio
Liquidity ratio
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For the fiscal year ended 31 December
Financial Statements
(The Equity Method is Applied)
Unit

2013

2012

2011

Profitability Ratio
Retention rate

%

80.98

69.02

75.65

Loss ratio

%

52.94

66.53

86.02

Underwriting profit margin

%

2.94

(10.76)

(22.17)

Underwriting expenses ratio

%

44.81

45.07

36.84

Return on investment

%

7.22

10.63

5.08

Times

0.96

0.90

0.80

Net profit margin

%

10.54

1.82

(10.04)

Return on equity

%

11.56

1.92

(9.74)

Earning per share

Baht

8.26

1.26

(6.57)

Return on assets

%

1.83

0.12

(0.83)

Assets turnovers

Times

0.17

0.07

0.08

Debt to equity ratio

Times

1.87

8.66

22.70

Policy Liability to Capital Fund

Times

1.44

7.91

22.23

Unearned premium reserve to equity

Times

0.55

0.61

0.57

Unearned reserve to total assets

%

17.95

6.33

2.40

Dividend payout ratio

%

40.35

79.35

-

Net written premium to shareholders' fund

Efficiency Ratio

Financial Position Ratio
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Organization Chart
Remuneration, Nomination
and Corporate
Governance Committee

Board of Directors

Risk Management
Committee

Executive Board

Office of Company
Secretary

Chairman of Executive
Board (CEO)

President
Operations Group

Senior
Vice President

Marketing

Executive
Vice President

Underwriting

Tele Business

Business
Development

Branch
Operation

Agent

Fire

Treaty
Reinsurance

Telemarketing

International
Broker

Branch
Operation
(North)

Broker

Marine

Policy
Processing

Telemarketing
Support

Special
Project

Branch
Operation
(South)

Finance
Institute

Motor

Actuarial

Group
Customer

Branch
Operation
(North East)

Direct
Business

Health & MISC.
(Casualty)

Research &
Product
Development

Research
Planning
& Customer
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Miscellaneous
(Property)

Marketing
Development
and Customer
Service

Intermediary
Support
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Branch
Operation

(Central & Eastern)

Branch
Administration

Investment Committee

Audit Committee

Office of Internal Audit

Administration Group

Executive
Vice President

Executive
Vice President

Claims
Management

Information
System

Asset
Management

Office of
President

Organization
Development

Administrative

Claims
Operation
(Motor)

System
Development

Investment
Operation

Legal

Organization
Development

Office
Administration

Accounting

Claims
Administration
(Motor)

Management
Information
System

Investment
Administration

Shareholder
Relations

Human
Resources

Purchasing

Finance

Claims
Operation
(Non-Motor)

IT
Administration

Risk
Management

Training

Public
Relations

Receivable
Management

Claims
Administration
(Non-Motor)

System
Administration

Strategic
Planning

Attorney of
Claims

Project
Management &
Business Process
Development

Compliance

Finance
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Operating Results and Financial Status
Summary of Operating Results in 2013
As of 2013, the Company’s operating results represented a net profit of 247.81 million Baht compared to last year of 37.81
million Baht. Return on equity was 11.56% compared to last year reported of 1.92%, earnings per share was 8.26 Baht compared
to last year having 1.26 Baht per share. The written premium income for all classes of insurance was 2,532.10 million Baht,
decreased by 28.12 million Baht or 1.10% from the same period last year. Net earned premium was 1,977.24 million Baht,
an increase of 335.32 million Baht or 20.42% compared to the same period last year of 1,641.92 million Baht. Investment income
and profit sharing from investment in associate was 235.9 million Baht, decreased by 21.25 million Baht or 8.26% compared to the
same period last year.
As of 2013, the Company’s net profit from underwriting before income on investment was 58.20 million Baht, comparing to loss of
176.67 million Baht with the same period last year, generated a net profit of 234.87 million Baht or 132.95 increased from last year.
Claim and loss adjustment expenses was 1,046.76 million Baht, decreased by 45.67 million Baht or 4.18% from the same period
last year. Commission and brokerages expenses was 458.21 million Baht, decreased by 12.59 million Baht or 2.67% from the last
year. Operating expenses was 391.13 million Baht, an increase of 93.82 million Baht or 31.56 compared to the last year of 297.31
million Baht.

Major Factors Attributed to Operating Results in 2013 are as follows:
1. Operating Results from Underwriting
		 The Company’s profit from underwriting was 58.20 million Baht, an increase of 234.87 million Baht or 132.95%.
		1.1 Underwriting Income
			 As of 2013, the written premium income for all classes of insurance was 2,532.10 million Baht, decreased by 28.04
million Baht or 1.10% from the last year of 2,560.14 million Baht, resulted from reinsurance premium decreased by 28.12
million Baht from the last year. Nevertheless, the Company’s net written premium income was 2,050.59 million Baht,
an increase of 283.63 million Baht or 16.05% when we account written premium income divided by net reinsurance premium.
This was due to the retention rate has been adjusted from 69.02% in 2012 to 80.98% in 2013, resulted in the Company’s net
earned premium was 1,977.24 million Baht, an increase of 335.32 million Baht or 20.42% compared to the same period last
year of 1,641.92 million Baht.

Total Underwriting

Unit : million Baht
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(500)

2,560

2,532
1,978

2,153
1,632
1,404

1,643
1,092

1,047
449
2013

Gross written premium
Net earned premium

119
2012

2011

(103)

Net claim and loss adjustment expenses
Profit (loss) from underwriting

		1.2 Underwriting Expenses
			 As of 2013, the Company’s total underwriting expenses was 2,051.73 million Baht, an increase of 64.76 million
Baht or 3.26% compared to the last year of 1,986.97 million Baht.
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			 The Underwriting expenses included the major expenses as follows:
			 1) Claim and loss adjustment expenses was 1,046.67 million Baht, decreased by 45.66 million Baht from the last year
of 1,092.42 million Baht. Loss ratio and loss adjustment expenses per earned premium were 52.94%, decreased from the last year
66.53%, was due to increasing in the Company’s operating income of 19.34 million Baht or 1.85% and decreasing in claim and
loss adjustment expenses from the 2011 megaflood of 65 million Baht.
			 2) Commission and Brokerages expenses and other underwriting expenses were 603.55 million Baht, increased by
17.03 million Baht, was due to increasing in wage and commission of 12.59 million Baht and the other cost of underwriting increased
by 29.62 million Baht. These expenses was variation to earned premium which represented of 2,507.17 million Baht, slightly
increased by 0.68% compared to the last year of 2,507.09 million Baht.
			 3) In 2013, Contributions to the Road Accident Victims Protection Company Limited was 10.29 million Baht, decreased
by 0.43 million Baht from the last year of 10.72 million Baht, this was variation to earned premium amount of motor in accordance
with the Protection for Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535.
			 4) Operating expenses was 391.13 million Baht, an increase of 93.82 million Baht compared to the last year of 297.31
million Baht, due to the recognition of the doubtful accounts from reinsurance claims of 64 million Baht and increasing in short-term
employee benefits expenses which would followed consistent the increasing of the Company’s operating results.
		1.3 Profit from Underwriting before Underwriting Expenses

Fire Insurance
		 Unit : million Baht
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0
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Net claim and loss adjustment expenses
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			 Fire Insurance
			 As of 2013, fire underwriting profit before operating expenses was 173.28 million Baht, an increase of 289.99 million
Baht or 248.46% compared to the last year. Fire written premium was 496.19 million Baht, decreased by 209.49 million Baht from
the last year, due to decreasing in premium of Nipponkoa Insurance Company Limited. Nonetheless, net earned premium was
185.88 million Baht, an increase of 27.67 million Baht or 17.49%, due to the adjustment of retention rate from 21.94% to 42.43%.
Revenue recognition has not been impacted by those premium decreased and earned premium still increased in 2013, due to the
lower retention rate of fire insurance from Nipponkoa Insurance Company Limited, but affected the commission and brokerages
income to decrease 33.43 million Baht from the last year. Total underwriting expenses was 90.76 million Baht, decreased by 295.75
million Baht form the last year, main due to decreasing in claim and loss adjustment expenses from the 2011 megaflood and
premium.
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Marine Insurance

Unit : million Baht
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			 Marine and Transportation Insurance
			 The written premium of marine and transportation was 113.54 million Baht, decreased by 29.90 million Baht or
20.85%. Earned premium was 46.61 million Baht, decreased by 2.17 million Baht or 4.45% from the last year. Commission
and brokerages income was 22.03 million Baht, decreased by 2.55 million Baht from the last year. Total underwriting
expenses was 30.26 million Baht, decreased by 4.5 million Baht or 12.95%. Underwriting profit before operating expenses was
38.38 million Baht which is close to the last year of 38.59 million Baht.

Motor Insurance

Unit : million Baht
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			Motor Insurance
			 Motor underwriting profit before operating expenses was 208.10 million Baht, an increase of 29.85 million Baht or
16.74%. Motor written premium was 1,766.75 million Baht, an increase of 229.24 million Baht or 14.96% compared to the last
year. Earned premium was 1,678.16 million Baht, an increase of 307.5 million Baht or 22.43%. Commission and brokerages
income was 6.36 million Baht, an increase of 0.76 million Baht. Underwriting expenses was 1,476.41 million Baht, an increase
of 278.42 million Baht or 23.24% which is close to rising rates of earned premium. The increasing of expenses resulted from
raising the costs of spares parts and repair.
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Miscellaneous Insurance
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		 Miscellaneous Insurance
			 As of 2013, underwriting profit before operating expenses was 29.58 million Baht, an increase of 9.06 million Baht
or 44.14% compared to the last year. Written premium was 155.63 million Baht, decreased by 18.57 million Baht from the last
year. Earned premium was 66.59 million Baht, an increase of 2.32 million Baht. Decreasing in premium did not impact the
earned premium decreased, the reason was similarly to fire insurance.
		1.4 Operating Expenses
As of 2013, the Company’s operating expenses was 391.13 million Baht, an increase of 93.82 million Baht or 31.56% compared
to the last year, due to an increase of short-term employee benefits expenses of 54.71 million Baht, an increase of 33.86
million Baht compared to the last year of 20.85 million Baht and the recognition of the doubtful accounts from reinsurance
claims of 64 million Baht.

2. Investment and Other Income
		 Investment income was 192.05 million Baht, decreased by 51.42 million Baht or 21.12% compared to the last year of
243.47 million Baht, resulted from gains on sales of securities decreased by 59.58 million Baht, was due to a situation in the
stock market. Income from interest and dividend was 103.93 million Baht, an increase of 8.16 million Baht or 8.57% compared
to the last year. Profit sharing from investment in associate company was 43.85 million Baht, an increase of 30.17 million Baht
or 220.54% compared to the last year.

Financial Status

1. Composition of Assets and Liabilities

		 As of 31 December 2013, the Company’s total assets was 6,566.60 million Baht, decreased by 13,948.87 million Baht
or 68% compared to the last year of 20,515.47 million Baht. Total liabilities was 4,404.93 million Baht, decreased by 13,986.09
million Baht or 76.05% compared to the last year of 18,391.03 million Baht. The high reduction was due to a settlement of
outstanding claims and claim recovery from reinsurers, furthermore, 200 million Baht cash outflow of loan repayment has been
paid since 2013.
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2. Assets Quality
2.1 Investment in Securities and Cash and Equivalent
			 As of 31 December 2012, investment in securities was 2,658.93 million Baht, an increase of 368.78 million Baht
or 16.10% compared to the last year. Cash and equivalent was 551.42 million Baht, an increase of 360.72 million Baht from
the last year.
		2.2 Property, Building and Equipment, net
			 In 2013, the book value of property, buildings and equipment before deduct of accumulated depreciation was 629.25
million Baht. The net book value was 209.41 million Baht, decreased by 11.81 million Baht, due to an increasing in expenses
of the Company’s head office renovation of 11.90 million Baht and recognition of depreciation increased by 23.02 million Baht.
		2.3 Premium Receivables
			 In 2013, the net premium receivables was 289.16 million Baht, decreased by 99.19 million Baht from the last year.
Due from insured and due from agents and brokers totaled to 277.07 million Baht, decreased from the last year of 387.26
million Baht. Premium due date was 48 days same as the last year. Due from reinsurers was 12.09 million Baht, an increase
of 11 million Baht compared to the last year of 1.09 million Baht.
		2.4 Other Assets
			 In 2013, claim receivable from litigants was 140.74 million Baht and was 124.05 million Baht in 2012. Allowance
for doubtful accounts was 75.64 million Baht in 2013 and 61.41 million Baht in 2012, its ratio was 53.74% and 49.50
respectively, was due to higher increasing in the operating of motor insurance and ability of precaution which affected
allowance for doubtful accounts increased by 14.23 million Baht.
			 Other assets was 122.10 million Baht, decreased by 34.9 million Baht from the last year, due to the corporate
income tax for the year 2011 has been returned to the Company of 27 million Baht.

3. Liquidity
		 As of 31 December 2013, the Company’s liquidity ratio stood at 1.42 times, greater than the last year of 1.07 times,
due to the efficiency to collect the premium receivables and reinsurance claims.

4. Source of Fund
		 The majority of funds used in business operations came from a combination of shareholders’ equity and income
generated from operations. The major liabilities are unearned premium reserves and loss reserves and outstanding claims.

5. Shareholders’ Equity
		 As of 31 December 2013, shareholders’ equity was 2,161.67 million Baht, an increase of 37.23 million Baht or 1.75%
compared to the last year. This result was due to the increasing in un-appropriated retained earnings of 217.81 million Baht
which was a result of the increasing in 2013 net profit from operating. The reduction of other components of equity of 180.58
million Baht, which resulted from losses on changes in value of investment in associate company and investment of securities,
were presented on the other comprehensive income for the year - net of tax.

Auditor’s Fee
1. Auditing Fees
		 Fees paid to the auditor during the 2013 accounting year totaled to 1.14 million Baht.

2. Other Fees
		 Fees paid for other services is review and examination of the report as required by Office of Insurance Commission
under the Risk Base Capital framework, totaled to 0.52 million Baht.
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Nature of Business
The Navakij Insurance Public Company Limited (the “Company”) has been engaged in the non-life insurance
business since 1933. Founded by the Wanglee Family, the Company was initially known as Luang Lee Insurance
Company Limited. At the initial period, there were only two classes of insurance provided by the Company; fire and
marine insurance. Subsequently, the Company was listed in the Stock Exchange of Thailand in 1990 with a paid up
capital of forty million Baht. With strong opportunity for growth eminent, the paid up capital was increased to eighty
million Baht in 1992 and on 20 August 1993, the Company converted into a public limited company.
The Company further increased its paid-up capital 2 times; resolutions of extraordinary shareholders’ meeting on
26 December 1996, increased to 210 million Baht (paid-up capital was 200 million Baht) and 28 February 2002,
increased its paid-up capital to total 300 million Baht.
At present, the Company has an associate company, The Falcon Insurance Public Company Limited, of which
the Company holds 36.27% of its paid-up capital.
Underwriting is the core businesses of the Company and its associate. They write all classes of non-life insurance
i.e. fire, marine and transportation, motor and miscellaneous, etc. These are:
Direct insurance: The direct business comes from agents, brokers, broker firms and branch offices and
accounts over 90% of the total written premiums. With regard to The Falcon Insurance Public Company Limited, the
associated company channel of sales was retail business consists of bancassurance and direct sales and commercial
business from broker companies.
Reinsurance and retrocession is ceded to and accepted from other insurance companies to spread risks.
In addition to underwriting, the Company also spends its income on investment in compliance with type of
investment and limit for line of investment as specified by regulations of the Office of Insurance Commission (OIC).
The majority of the investment is in deposits with financial institutions, promissory notes, government bonds, debentures,
stock and unit trust.

Revenue Structure
The Company’s revenue comes from 2 main sources, underwriting and investment.
2013
2012
Income
Operator
Million
Million
%
%
Baht
Baht
Written Premium* The Navakij Insurance Plc.
Fire
496.18 17.57
705.68 24.98
Marine &
113.54
4.02
143.44
5.08
Transportation
Motor
1,766.75 62.55 1,536.82 54.41
Miscellaneous
155.63
5.51
174.20
6.17
Gross Written Premium
2,532.10 89.64 2,560.14 90.64
Investment Income
192.05
6.08
243.47
8.62
Other Income
5.72
0.20
7.47
0.26
Total
2,729.87 96.64 2,811.08 99.52

2011
Million
%
Baht
491.15
139.47

21.15
6.00

1,376.10
146.48
2,153.20
149.16
20.93
2,323.29

59.25
6.31
92.71
6.42
0.90
100.03

Note: * Written Premium means direct written premiums and reinsurance assumed as displayed in the financial statements in which
		 the equity method is applied, however, the written premiums from the associate company were not include in the statement.

123 The Navakij Insurance Plc.

Income

Operator

Profit sharing (Loss) The Falcon Insurance
from investment in Plc.
Associate Company
Gross Income

2013
Million
%
Baht
43.85
1.55

2012
Million
%
Baht
13.68
0.48

2011
Million
%
Baht
(0.80) (0.03)

2,773.72

2,824.76

2,322.49

100.00

100.00

100.00

Business Objective

The Company has long-term objective to establish its presence in the individual as well as small and medium
size business sectors of non-life insurance industry. Our aim to increase the customer base in the aforementioned
sectors have driven us to explore novel marketing channels as well as to create an innovation insurance products that
best suited to the client’s needs.

Major Development in 2013

The Company lost direct premium from the account of Nipponkoa Insurance Company Limited who signed
business cooperation with the Company and holds the Company’s shares at 10% of fully paid-up capital, this is due
to merger between Nipponkoa Insurance Company Limited and Sompo Japan Insurance Inc. However, the Company
could be arranged programs to increase direct premium from other sources to recover those loss. In February 2014,
its share ownership of 3,000,000 shares has been sold to minority shareholders.
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Company Limited, of which the Company holds its shares at 10% of
fully paid-up capital, is being liquidated as its business ceased. Retained earnings has been distributed to the
Company but only 50% of the capital in ordinary shares have been refunded with the reserving capital while auditing
by Revenue Department. It is expected that liquidation will have been settled by June 2014.

Signed contract agreement with Silkspan Insurance Brokerage Company Limited to be an official
agent to sell an online insurance policy through the website www.silkspan.com
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The Company, in cooperation with MSH
International (Thailand) Company Limited, a world
leader in the design and management of
international healthcare solutions, has granted a
health insurance to the Company’s customers.

The Company was awarded a prize
“Insurance Evaluation Program Award” for good
operational results and financial status and the best
excellent service and is being the Company
participated in the project “GOA” of Toyota Service
Centers throughout the country.

Signed contract agreement under the project of “Chill Shield Health Insurance Plan” with
Toyota Thonburi Company Limited and Isuzu Nakorn Luang Company Limited.
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1.2 Equitable Treatment of Shareholders
The Board of Directors and the Management should ensure trust building to shareholders that the Company will use
their money to maximize the long-term benefits of all shareholders appropriately.
1) The Company released 2013 annual general meeting of shareholders notice, with detailed agenda and explanatory
circulars both Thai and English, more than 30 days before the date of the meeting.
2) The Company provided an opportunity, one or several shareholders holding in aggregate at least 1% of all
issued shares of the Company to suggest issues to be included in the agenda of 2013 AGM and is entitled to nominate any
qualified candidates for the election of the Board members. Shareholders were allowed to exercise these rights in advance
between 3 September to 31 December 2012 and the Company issued forms for those rights for the convenience of shareholders.
However, no shareholders proposed any agenda item or candidate prior to the meeting.
3) Voting rights equal to his/her holding shares.
4) The Company conducted 2013 AGM as agenda prepared in the invitation letter chronologically, without any
changes in order or request for the meeting to consider any agenda item other than those specified in the invitation letter.
5) The shareholders are able to elect each director individually on the agenda of an election of directors in place of
those retiring by rotation.
6) The Company has a policy of internal control to prevent its employees from misuse of internal information.
Every director and executive shall regularly submit to the Board via office of company secretary before submit to the
Securities and Exchange Commission (SEC), a report on their ownership of the Company’s shares and changes in securities
holding, including their spouses and children who are minors.
7) The Board required that directors inform the Board of their conflicts of interest regarding each agenda item before
consideration, to abstain from participating in the discussion on a particular agenda item.
1.3 Roles of the Stakeholders
The Company puts great importance on promoting cooperation between the Company and its stakeholders in order
to create sustainability growth.
Guidelines to Various Stakeholders
Shareholders: The Company is strongly committed to provide values and maintain business growth to preserve the
greatest interest and to ensure the most satisfaction of the shareholders, including disclose information to shareholders
correctly, completely, and transparently.
Employee: The Company believes that its employees are the most importance, treats employees fairly and is
determined to ensure that every employee is proud of and confident in the organization. The Company support extra
compensation scheme from regulatory requirements e.g. provident fund and health and accident insurance. We focused on
promoting employees’ health and safety, excellent working conditions, provide a training of environment for its employees
through activity of orientation, relaxing activities and continually developing progress on career paths including provide both
local and overseas scholarships and training courses year plan for employee at each level.
Customers: The Company policy is to respond to customer’s satisfaction and to maintain the customers’ long-term
relationships. Provide advice for appropriate and adequate coverage at a fair price through quality insurance policy and
compensations are paid with fairness. The Company’s information discloses correctly to the customers and Customer Service
Center was set up to provide quick assistance to clients in handling their complaints.
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Suppliers/Trade Partners: The Company treats suppliers/trade partners with transparency and notifies them to
acknowledge the level-playing field. No nepotism. These suppliers/trade partners will be given opportunities to comment and
propose suggestions concerning any and all joint business issues. To ensure that the rights of business partners are
protected, the Company will treat suppliers/trade partners’ secrets as strictly confidential.
Competitors: The Company operates its business within a competitive context by being fair and strictly following
the law, never defaming other insurance companies and harness other intellectual properties. The Company emphasizes the
quality and efficiency of its services, stressing the greatest benefit to the customers.
Creditors: The Company has a policy to operates efficiently and extremely maintains the capability to redemption,
to maintain the reputation and creditability of the Company and fair basis of both sides, do not violate the rights of the creditors
and complies with terms agreed including promptly to discuss with the creditors to find suitable and quick solutions to their
mutual benefit.
Community, Society and Environment: The Company realizes its responsibilities to society and to preservation of
environment. The Company promotes awareness of social responsibility and supported many activities that benefit the
community as well as encourages all stakeholders of the Company’s participation in community development and social
sustainability, such as granted scholarships to poor students but having a good school-record, supported a fund for the
rehabilitation of academy. Furthermore, the Company has also offered training program of environment and various activities
to its management and staff to participate, as well as realize the significance of conducting themselves in a way would
benefit society. All activities have been continuously implemented and effectively carried out.
The Government Sector: The Company has laid down policy to cooperate with others organization and maintained
a good relation and coordination with the relevant regulators as well as providing data and information as required by them,
to display its transparency and building confidence for the Company’s operation.
Practices According to Human Rights Principles: The Company policy is to support and to respect issues that present the organization through to the employees to be involved in human rights violation. This is done by using the principles
of freedom, equality and peace as well as promoting knowledge to its employees for applying the human rights principles to
the performance of their work and duties suitably.
Intellectual Property or Copyright: The Company had defined policy and guidelines to prevent non-infringement of
intellectual property or copyright and an act on the computer offense commission and notified them to the Company’s
employees. The Company has an efficient control process for the practices of its employees in compliance with rules and
regulations that the Company’s confidential business data must not be disclosed to outsiders without the Company’s permission.
Anti-Corruption: The Company policy is to create a corporate culture based on five methods such as Selflessness,
Objectivity, Accountability, Openness and Honesty. Prohibit the use of authority, whether directly or indirectly, to seek benefits
for themselves or others, without lawful. However, the campaign will encourage employee to have good conscience in ethical
matters, the conscience of which every employee will be informed during their orientation. The additional warnings will be
announced from time to time.
Communications with Stakeholders: All stakeholders can contact directly to independent director or chairman of the
executive board or the company secretary to give suggestions, complaints and reports illegal acts, these channels were
provided in the Company’s website for all stakeholders properly selection and the Company will store securely those complaints.
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1.4 Disclosure and Transparency
The Company recognizes the importance of information disclosure due to it greatly affects decision-making by
investors and stakeholders and has a policy to strictly disclose information transparent, accurate, complete, reliable and
timely in accordance with the rules and regulations of SET, SEC and other relevant regulatory bodies.
Information disclosed includes both financial and non-financial information, written in both Thai and English e.g.
financial statements, analysis and discussion of operation and financial results, report on the Board’s responsibility for financial
statements, report of the Audit Committee, the Board of Directors and subcommittees, remuneration of the Board of Directors
and management, nomination of Board members and report on corporate governance policies and related performance.
The Company provides various channels to communicate with shareholders, investors and other interested parties alike may have
access to the information expediently, such as the form 56-1, annual reports, SET’s website and the Company’s website in
the investor relations section which is always up-to-date, interviews and conference calls including holds press conference to
update important events and new products of the Company to acknowledged thoroughly by the public.
Shareholder Relations unit was set up to facilitate interested shareholders and investors, information can be
requested by telephone at +662 664 7777 ext. 7715, 1906 and 1905, by e-mail at office_president@navakij.co.th and through
the Company’s website at www.navakij.co.th
1.5 Responsibilities of the Board of Directors
Structure of the Board of Directors
1) Directors should be competent with various skill mixes and integrity. At least one director shall be an expert in
the area of non-life insurance business, and at least one in the area of accounting finance.
2) The Board shall comprise of directors who competent with skills and extensive experience to benefit the
Company’s operation. The number of directors is currently limited to 13, comprising 10 non-executive directors and
3 executive directors, who are the Company’s Chairman of the Executive Board, the President and Executive Vice President.
The 5 directors who have been qualified as independent directors, namely, Professor Hiran Radeesri, Mr. Pramon Sutivong,
Mr. Kiet Srichomkwan, Mr. Phornpong Phornprapha and Mr. Chan Soo Lee, one-third of the total number of the total directors
and at least 3 persons.
3) Directors shall have a term of 3 years and any director vacating the office on due term may be re-elected.
4) The Board of Directors agreed that the chairman of the Board must be a different person to the chairman of the
executive board and the president to enable independent performance of the managements’ checks and balances. And that
the duties and responsibilities of each role are clearly defined. Further details can be found in section “Shareholders and
Management Structure”.
5) The Chairman of the Executive Board and the President may serve on the Board and take up executive position
in other companies but not more than 5 companies. The senior executive who serves more than the above mentioned number
or serves on Board of other company that business similar to the Company and in competition with the Company, must
submit a written report within 1 month upon being appointed and must be approved by the Board of Directors.
Committees
Details are reported in the section “Shareholders and Management Structure”
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Board of Directors Meeting
1) The Board holds at least 6 meetings a year with one meeting to be with non-executive directors only. All meetings
will be scheduled at the beginning of the year. The extraordinary meetings are allowed if required. Moreover, for the month
has no meeting of the Board, the Company’s operation performance would be report to the Board for acknowledgement.
2) The agendas are set forth clearly prior to each meeting, the chairman of the Board and the chairman of the
executive board jointly determine the agenda items and all members of the Board are entitled to propose the agenda items.
3) The company secretary prepares an invitation letter and supporting documents which were sent at least 7 days
prior to the meeting date, except in case of urgent necessity.
4) Each meeting lasts 2 hours, all directors are allowed to express their opinions independently and the chairman
of the Board presides over and duly conducted the meeting.
5) The Board allowed the Company’s executive who shall be a successor to attend the Board meeting to present
details on the issues that they are directly responsible for, and give the Board a chance to know more and aid directors in
preparing succession plans.
6) The Board has access to additional information, under prearranged conditions, via the President, company
secretary or executive designated as a contact person.
7) The company secretary is responsible for preparing the minutes propose to the chairman of the Board to
consider before propose to all directors to consider and certify in the next meeting of the Board. After approval and duly signed
by the chairman, minutes are stored securely in the shareholder relations division, office of president, and are backed up
electronically to facilitate data searches.
8) In 2013, the non-executive directors hold a meeting among themselves to discuss the Company’s direction, the
succession plan for the top management and complication of the Company.
Performance Appraisal of the Board f Directors
Every year, the Board of Directors and the committees are required to appraise performance of the Board of Directors,
both as a whole assessment and self-assessment, to review the sufficiency and effectiveness of their initiations and oversights
and find ways to continue to improve the Board’s performance. The performance appraisal of the Board as a whole
comprises 6 major topics those are the Structure and Quality, the Role and Responsibilities, Board of Directors’ meetings,
Performance of duties as director, Relationship with executives and Self-development and Executives development.
For self-assessment comprises 5 major topics those are Knowledge and understanding about the roles and responsibilities as a
director, Organizational Knowledge, Board of Directors’ meetings, Relationship with executives and Performance of duties as
a Board member. Each Board member gave a score to themselves independently in each topic, and then all directors’ scores
in each topic were added up and divided by total number of directors who have been assessed. In 2013, the assessment
result of the Board as a whole was 88.00% and the Board self-assessment was 90.50% close to last year.
Remuneration of Board of Directors and the Management
Details are reported in the section “The Remuneration for the Board of Directors and the Management in 2013”
on page 163 of the Annual Report.
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Development Programs for Directors and Management
Directors’ handbook was prepared by the Company, contains with the listed companies directors’ handbook,
the principles of good corporate governance for listed companies, good corporate governance and best practice for
insurance companies, related Act for directors and the Company’s general information to build an understanding of the
insurance business, how to the Company operates and what is required and expected as a director.
The Board encourages its directors and the management to attending training courses organized by various
established institutions in order to broaden their knowledge and perspective that may become useful in their roles within the
Company. In 2013, courses attended were:
Name
Mr. Suchin Wanglee
Mr. Pramon Sutivong
Mr. Chan Soo Lee

Positon
Director/Chairman of the Board
Independent Director
Independent Director

Course
Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
Audit Committee Program (ACP 45/2013)
Director Accreditation Program (DAP 101/2013)

The Board established a development program for senior executives and the program has been reported by the
President on a regular basis that the senior executives shall assign successors in case they cannot perform their duties.
Oversight and Operation of Associate Company
In proposing an individual to become a director in an associate company, the management shall seek ratification
from the board of directors. The appointed individual, as a director of the associate company shall in his best duty operate for
the best interest of the associate company. Under circumstances where issues of equal gravity with which the board
approval would be warranted, should it be the case that stem from the Company’s own actions, the appointed individual must
have the board of director’s approval prior to conclusion or use of his rights to vote.
Internal Information Control and Risk Management
The Board of Directors has established measure to control the use and prevent misuse of internal information
especially as regards Insider Trading for the Board of Directors, the executives and related employees including their spouses
and children who are minors. They are as follows:
1) All concerned person shall avoid making transactions regarding the NKI shares for a month prior to release of
the Company’s quarterly and annual financial statements and requires to the Board of Directors and executives to report on
relevant form benefits to the Company for consideration and review on conducting business with the Company including
connected transaction, as follows:
- Report on interest; 1) First submission after being appointed as director or executive; 2) Every times there is a
change on their interests; 3) Review and report at every year end; the company secretary will gather and submit them to
Chairman of the Board and Chairman of the Audit Committee for acknowledgement.
- Report their securities holding (Form 59-1) and report of changes in securities holdings, submit to SEC and a
copy of such report shall submit to the company secretary on the same day.
- Report on the securities holdings of the Board of Directors and executives shall include in the agenda of
quarterly the Board of Directors’ meeting.
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2) The Company makes regulations in its code of conduct on safe guarding confidential information and all
employees sign an agreement to comply with the policy on confidential data and prevent them from misuse of internal
formation. The disciplinary penalties for violations are clearly stated in the employee’s manual. Maximum penalty is fired
without any compensation.
Guidelines on Corporate Governance in Other Issues
The Company performed in accordance with the principles of good corporate governance, except for the following issues:
1) The Company did not participate in the event “opportunity day” which was organized by SET. However, the
Company allowed the media and analysts to interview and find out about the Company’s business performance, important
events and new products.
2) The Board has set a policy that each director may serve on the board members in other listed companies but
not more than 5 companies. So as to Chairman of the Board take a position of director in 7 listed companies, however he is
a quality director and the company secretary proposed as agenda of the Board of Directors’ meeting for consider approval
and regularly review.
3) The Board has a policy for independent directors to hold a term of 3 years and shall not hold office no more than
3 consecutive terms or not exceeding 9 years unless the Board of Directors may consider otherwise. There are 4 of 5
independent directors, hold a term more than 9 consecutive years, due to those directors have properly and specific qualifications
benefit the Company, and it is not simply for nominating of a new director. Nonetheless, the Board would be proposed
to the shareholders meeting for reasonable and necessity to re-appoint those directors to serve another term in the Board of
Directors.
4) The Board of Directors set a schedule of 6 times of the Board meeting in advance for the entire year, of which 1
time is a non-executive directors’ meeting. These meetings cover all issues which would be considered and approved by the
Board, fit to the Company’s business operating appropriately and consistent with the roles and responsibilities of the Board.
5) Chairman is not an independent director, since the non-life insurance industry, core business of the Company,
strongly needs a knowledgeable with long business experience to lead the Company to achieve its goals of stability and
sustainable growth. Nonetheless, the Chairman is not executive director, chairman of the executive board is authorized to
monitor on the whole policies and president is authorized to take responsibility for managing the Company’s operations.
6) The Board of Directors composed of 38.46% of independent directors. Nonetheless, there is a clear separation
of duties and responsibilities among the Board and management, giving rise to a concise and transparent management,
maximum benefit for the Company and fairness to all shareholders. However, the Company will follow for the most of these
principles that fit to the Company’s business characteristics.

2. Operate Business with Fairness
The Company, we believe that virtuous operation and accounting for the rights of all stakeholders successfully adds
sustainable value to both the Company and its shareholders as follows:
1) Provides advice for appropriate and adequate coverage at a fair price.
2) Defined criteria to select suppliers with transparency, and notify them to acknowledge the level-playing field.
No nepotism.
3) The Company treats employee fairly, in terms of their opportunities, compensation, benefits and training in
comparison with industry peers.
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4) The Company complies with term agreed and made payment regularly on time.
5) The Company has set a policy to its directors, executives and employees to avoid making connected transactions,
related transactions or transactions that may cause conflict of interest.
6) The Company has the policy to comply with intellectual property or copyright laws, provide a list of monitoring
software installed on computer system in both the Server and Client regularly and continuously.
7) The Company shall be liable for the damage may be arose from carelessness or ignorance, with fairness and
reasonable, and will be addresses to relevant person as the Company’s procedures.

3. Anti-Corruption Policy
The Company policy is to create a corporate culture based on five methods: 1) Selflessness 2) Objectivity 3) Accountability
4) Openness and 5) Honesty by guidelines below:
1) Set a policy and guidelines relating to the law on Anti-Money Laundering and Financing Terrorism, and announce to
all employees to acknowledge and strictly adhere to.
2) Provide a process and authority in a clear and transparent operation to reduce opportunities of the employee taking
advantage from their duties.
3) Explore an effective monitoring system.
4) Set a high qualification in the hiring of individual responsible for financial matters or in the position to take advantage
of benefits.
5) Reduce the incentives and opportunities for corruption, such as providing the switching identity or job rotation.
6) Provide a channel for complaints and create a fair investigation, as well as set the disciplinary measures for employee,
revise or terminate the transaction of a third party.
7) Communicate and announce to employees, clients, suppliers or other third parties in contact with the Company to
acknowledge the policy and guidelines.
The Company does not estimate the value of goods or does not prohibit employees from receiving traditions and
festival gifts. However, the campaign will encourage employee to have good conscience in ethical matters, the conscience of
which every employee will be informed during their orientation. The additional warnings will be announced from time to time.

4. Respect to Human Rights
The Company policy is to support and to respect issues that present the organization through to the employees to be
involved in human rights violation. This is done by using the principles of freedom, equality and peace the following guidelines:
1) Set recruitment criteria regardless of race, religion and sexual orientations.
2) Have sexual equality, and forbid sexual oppression and harassment.
3) Give the freedom of thought and participation in political activities as long as it does not affect or damage the organization.
4) Give the right to file complaints and provide written procedures in the employee handbook for employees who have
faced various issues to submit complaints. The right of complaint includes channels for other parties such as third party
stakeholders.
5) Provide a welfare committee to oversee employee well-being and ensure that they are entitled to equal legal rights.
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5. Treating Employee Fairly
Employee remuneration and welfare
1) Arrange appropriate and fair compensation structure, consistent with duties and responsibilities.
2) Increase annual salary by being fair and in line with the Company’s business performance, cost of living, competency
level and performance assessment result.
3) Arrange welfare compliance with related laws and others appropriately, to support and response the employees’
needs to have a good quality of work life, such as sickness benefit, accident and health insurance, provident fund, loan etc.
4) Employee welfare committee is responsible for the consideration and review a scheme of welfare and benefits as
guidelines for the employees, and to implement them correctly and efficiently. The committee consists of representative of the
employee and the employer.
Training and development
The Company has a policy to encourage employees to enhance their knowledge and potential in line with the Company’s
core competency, to growth in career path and to serve the Company’s business expansion, of which guidelines was defined
as follows:
1) Define training courses yearly plan in both functional and management competencies to the employees of each level.
2) Map out a concrete succession plan and talent management to establish and maintain for high potential and
performance employees. Define individual development plan that the employees have to participate in training, seminar and
observation courses organized in both local and overseas.
3) Store valuable knowledge in term of electronics system, for the benefit of employees’ learning.
4) Support the Company’s staff to sharing their knowledge and working experience as well as solving problems
together, to enhance more efficient work process.
Policy concerns of Safety and Health Issues
1) Promotion and maintenance of healthy conditions both physically and mentally in the workplace.
2) Prevention of employees’ declining health resulting from work.
3. Protection of employees against working in hazardous working condition which could result in illness and injury.
4) Placing of employees in appropriate working environment.
5) Adaptation of work appropriate to the nature of the work and the workers.

6. Product Responsibility
The Company stresses the importance of responding to customer needs that cause to achieve the Company goals, and
try to seek other technique to serve the customer needs more efficiently; emphasize on prompt service with the policy to reach
accident site within 30 minutes for survey and process claims payment within 15-day time limit after settlement, sell of quality
insurance policy, provide advice for appropriate and adequate coverage at fair price and provide customer service center to
accommodate clients to report a claim quickly 24 hours together with giving non-life insurance information through Navakij
Call Center 1748 and the Company also performs surveys form send to the clients who had automobile claims in order to
evaluate and improvement to service.
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There is no significant complaint report arise from the Company’s services received throughout the year 2013.
The Company also provides various information benefits both manufacturer and consumer such as insurance news, public relations
news in marketing and corporate social responsibilities and frequently asked questions.
More over the Company initiated and ran the following seminars concerning both the insurance industry and general
business management:
- The Company along with Thai Insurance Plc., Deves Insurance Plc. collaborated in hosting a foundation insurance
course for TMB Plc. Bancassurance staff.
- Hosted sessions for agents and brokers that informed them of the changes that could be expected with the advent
of AEC in 2015. Provided tools and solutions to cope with changing insurance industry.
- Provided keynote speakers on auto insurance to the executives of Toyota Surin (1991) Co, Ltd.
- Provided information booth at “Thai International Travel Fair 2012” to inform and advice about insurance needs.

7. Environmental Responsibility
Despite being a predominantly service industry with no direct impact on the environment, however the company has set
a policy pertaining to social and environment as follows:
1) Conduct business with an aim to benefit economy and society as a whole.
2) Comply with the law and regulations as well as cooperate with authorities in projects.
3) Support the underprivileged and victims of natural disaster.
4) Promote awareness of social and environmental responsibility.
The Company has encouraged employee awareness of energy saving and reduction to global warming policies e.g.
- Use recycled paper on both sides.
- Turn off main air-conditioning system 15 minutes before lunch break and ending of office hour.
- Turn off main lighting during lunch and turning off computer screens when not in use.
- All Company cars use gasohol as opposed to petrol.

8. Community Development
The Company continues to uphold its image, via practice, as a respectable member of the Thai society. Like always,
we have been at bay, ready to collaborate with the government, public, private sectors, and our stakeholders in order to
create a sustainable development to our society. Throughout 2013, the Company and a group of volunteers, under the collective
name of “NKI Volunteer” underwent the following activities:
Educational supports and healthcare development in children
1) Participated in a youth educational program set up by the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives to
encourage savings and manage domestic accounting and finance in youths. The program aims to instill sound financial
planning at an early age.
2) Co-sponsored the restoration of buildings and betterment of learning environments at an underprivileged school in
Lopburi province. The philanthropy was also provided by Sathorn Thani Co. Ltd., Future Mart Rama 3, and STMS Co. Ltd.
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Economic and Non-Life Insurance Industry Trends
Thailand’s Economy in 2013
Economic Growth
Thailand’s economic growth rate in 2013 was 2.9% lower than that of the previous year as well as being lower than the
forecasted 3.7%. This result was due to the lower than expected domestic demand, slower economic growth during the first
half of the year, consumption uptake rate 0f 0.2%, as well as lower demand for motor vehicles. Growth in private investment
slowed to a rate of 2.8%, came about partly because it was compared with a superior base of 2012 that came from three main
factors; First, the accelerated recovery from the destructions to machineries and equipments which are the consequence of
the magaflood. Second, the lower consumer confidence, influence on the general public has had an increased in awareness
in investing. Investment for construction slightly expanded at a rate of 1.2%, as reflected in the decrease continuously in
cement and steel products sales. Finally, public expenditure was lower than expected, was due to the delay of budget
disbursement, especially local government as well as the water resource management investment plan is delayed for the
public hearings according to the order of the administrative court. Regarding external demand, the quantity of exports of goods
and services decreased by 0.2% compared to the previous year, was due to the global market demand in electronics that do
not form the core of Thai exports. Moreover there was a shortage in shrimp due to Early Mortality Syndrome or EMS which
led to lower exports of frozen seafood. Nevertheless, international tourism seems to be the most parsimonious driver for growth
in the year 2013.

Economic Stability
Domestic stability in terms of general inflation in 2013 is expected to be at 2.2%, lower than that of 2012 as have been
stressed by the lower private demand following the lower demand from the private sectors, enhanced by lower overall cost,
declining prices of world crude oil and commodity products. Unemployment remained low at 0.7% of the working population.
Thailand external stability remained in positive light, although Thailand holds a national account deficit of USD 2.8 billion which
is equivalent to 0.6% of GDP percent. This amount is reflected by the import of gold and foreign entrepreneurs repatriating
their income from investments in Thailand back to their countries. At the same time trade surplus rose to USD 6.3 billion
according to lower quantity of import goods.

Thailand’s Economy in 2014
Economic Growth
Thailand’s economy in 2014 is expected to grow in the range of 3.0% to 4.0%, lower than that of the previous year, this
will be driven by the delay of disbursement rate for infrastructure investment plan, the water resource management investment
plan and 2015 budget disbursement effected by dissolve the parliament of the government. Household consumption is
expected to grow at a rate of 1.4% and the total investment is expected to be at 3.1% whilst the growth rate in the government
investment is expected to be lower than that of 2013 to 0.3%. Nevertheless, the Thai economy is expected to recover from
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2013. The primary engine of growth would be driven by the export of goods that is expected to grow in the range of 5.0% to
7.0%, benefiting from the economic recovery of Thailand’s major trading counterparts. As the US, the acceleration of its
economic growth in 2014 will mainly be driven by private consumption expansion, recovery in real estate and Asian economic,
are expected to grow in line with the higher growth of exports, due to the develop country economic recovery. Exports of
services are expected to grow at a rate of 1.4% according to positive employment situation and very low unemployment rate.
Furthermore, the low interest rate from the supportive monetary policy will help support private consumption and investment
to continue to expand as well private investment that is expected to rebound and expand at a rate of 3.8%, of which factors
that could support this expansion include the necessity to invest in production restructuring in order to cope with the labor
mismatch problem as well as more investment privilege schemes offered by the Board of Investment that will continue to be
high, whereas imports of goods and services is expected to grow by 5.7% in line with the acceleration of private expenditure
and recovery in the exports.

Economic Stability
The issue of Domestic Stability in 2014, inflation rate is expected to be in the range of 1.9% to 2.9%, lower than that of
the previous year. This will be due to higher private demand and increased in prices of world crude oil resulting from rise in
demand following overall economic recovery trends. The supply of world crude oil is also expected to grow as production
outside APEC increases. Unemployment rate is expected to remain low at 0.7% of the working population. Regarding
external stability, it is expected that to record a small surplus of 0.2% of GDP percent; this could partially explained by the
accelerated import growth being higher than export growth.

The Non-Life Insurance Industry in 2013 and Trends for 2014
Motor insurance remains to be the core business that generates premium for the non-life insurance industry throughout
2013. The industry benefitted from First Car vehicles that were being delivered until the third quarter of 2013; this resulted in
the motor written premium growing from the previous year by approximately 13.96%. Health insurance premium also was
rising steadily, the drivers for growth were a) there currently exists relatively few policy holders amongst a large population
needing health insurance, b) intense competition between insurers via direct and bancassurance channels and c) higher life
expectancy of population according to the development of Thai medical, as reflected in the increase continuously in insurance
coverage for the general public.
According to the announcement made by the Office of Insurance Commission (OIC), the size of the non-life insurance
industry in 2013 had increased by 13.06%. The overall premium was 644,370 million Baht, which can be separated into life
insurance premium of 441,349 million Baht and non-life insurance premium of 203,021 million Baht; the growth in each sector
was 13.03% and 13.12% respectively. The ratio between premium and Gross Domestic Product in 2013 was 5.66% compared
to 4.79 % in 2012.
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Line of Business

Direct Premium (Million Baht)

Fire
Marine
Motor
Miscellaneous
Total
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2013

2012

270.24
110.32
1,766.76
359.87
2,507.17

271.19
139.46
1,536.82
559.62
2,507.09

Change
(%)
(0.35)
(20.90)
14.96
(35.69)
-

Product
Proportion
(%)
10.78
4.40
70.47
14.35
100.00

Market Share
(%)
2.29
2.08
1.49
0.53
1.23

Risk Factors
Strategic Risk
1. The Competitiveness and the Liberalization of the Insurance Industry
The liberalization of insurance industry will result in an increase of fierce competition among insurance companies.
Foreign insurance companies, which have strong capital base, modern technology and new products, will help their local joint
venture companies in increasing their underwriting capacity in terms of rating competitiveness, strategies and services.
Medium and smaller Thai companies will face strong competition.
The strategies are
1. Adjustment of its competition strategy by looking for new and highly potential marketing channels and develop
new products to effectively respond to changes in customers’ need, economy and social condition.
2. Merging with other small and medium-sized local companies in order to increase customer base and shareholders’
fund to increase its retention capacity. Moreover, it will reduce operating cost by sharing resources with subsidiaries to reduce
cost in order to gain advantages on competition.
2. The Economic Situation
The economy is a significant factor in conducting business. During recession, the Company’s clients; consisting of
direct customers, companies, public organizations, may reduce or cancel or not renew their policies due to reduction of
production, reduce in export volume and expense cut. These have some effects on the underwriting operation.
The strategy is dealing with the impact of economy by analyzing reasons of clients’ intention and informs them of
disadvantages of not having their property insured. Otherwise, it also recommends them to adjust sum insured or consider
alternative coverage that suits their needs.

Insurance Risk
1. Increasing of the amount and frequency of loss. The impact of external factors whether physical or geographical
factors, natural perils, disasters, accident, terrorism and burglary may bring disaster to lives and damage to property insured.
2. Improper proportionate of various types of insurance. The Company is focusing on specific market that make the
revenue of the Company is depended on the sale of such product that may have a high acquisition cost or rather high claims
ratio than average, such as motor insurance. It may impact the Company’s income or profit.
3. Ethical and moral. The risk may also arise from the insurer who intend for benefits from insurance. In this respect,
it may have to pay for a higher settlement than the fair amount.
The Company adopts measures to deal with the above mentioned risks by
1. Analyzing on the basis of Loss ratio and Combined ratio.
2. Implements strict risk selection criteria, client groups and type of business.
3. Reinsures to spread risk exposure by placing treaty and facultative reinsurance with local and overseas financial
secured companies. In addition it also purchases excess of loss reinsurance to reduce exposure to catastrophe losses and to
protect its operation and financial status.
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4. Manages composition of the portfolio by writing all classes of business and monitors for the portfolio mix according
to market situation. Technical knowledge and up to date statistics are used to plan marketing strategies to penetrate target
markets by introducing products that are profitable and have high potential to expand.
Liquidity Risk
The risk arises from a given security or asset cannot be traded quickly enough at the required quantity, price and time
to enable the Company to have cash to pay loans or meet its obligations as they become due. Liquidity is critical to insurance
operation as it can create damages in terms of monetary as well as non-monetary damages such as reputation, image, and
credibility to clients, business partners, public and industry.
The Company establishes policy to manage liquidity risk on investment operation by
1. Making investment on securities that are liquid such as fixed income securities from government sector or private
sector that has good credit rating. It also spreads out investment funding and balances the portfolio with taking into account
time horizons and fund needs to pay loans and meet obligations, managing account receivable, account payable, remaining
useful life of assets and changes in value of assets, deals with the remaining useful life of assets and liabilities was taken into
consideration and anticipated quantity and duration properly needed in circumstances whether inside and outside the
Company.
2. Maintain adequate shareholders’ equity to meet its liabilities and have an appropriate ratio to handle exposure from
business and operation risks and provides other funding sources for its contingency plans for handling liquidity crisis.
3. Responsibilities and line of report to those who manage liquidity risk are clearly defined as well as establish reporting
system to generate an early warning report to executives for transactions that are not conform to the Company’ policy or
promptly, timely and accurately report warning signs to key risk indicators.

Operational Risk
1. Personnel: The limited of skilled and specialized human resources for insurance industry. The strategies are support
continuing growth in career path through training programs both domestic and international, sponsored to study in higher
educational, to keep high potential employees to work permanently.
2. Processing system: The risk arises from the insufficient or inappropriate internal control system also including the
classification of responsibility ineffectively. The strategies are
1) Endorse and establish code of work ethics based on good governance on a continuous basis.
2) Adopt work manual, authority to exercise power and responsibilities are clearly defined in writing and periodically
revised.
3) Build up a culture that values corporate risk management and work integrity and ethics.
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3. Technology: Statistical data and information of clients were lost or leaked to outsiders or competitors, the Company
will suffer negative image. The operation will be interrupted if after a disaster occurred the central computer unit is lost or
damaged, causing system failure or losing part of or all of its data.
There are effective information security solutions to protect electronic information and contingency plan for central
computer unit. There is a back-up system in preparation for emergency disaster. A contingency business continuity plan has
been designed and tested on a yearly basis.
In addition, procedures and regulations have been clearly defined and practiced in respect of security of data and
system, are
1) Software Security and Data, the Company installs a program to check and detect computer viruses, firewall and
the patch programs from each particular program producers to get rid of the bugs and errors in the computer system. The two
sets of backup data have been kept daily, monthly and yearly at a secured outside locations in preparation for emergency
disaster.
2) Hardware and Network, the Company has a contingency plan to use an outside backup site if disaster occurred.
3) Physical security of the central computer unit, the Company provides a backup power system (UPS) to use for
an emergency in such a period of time including backup power system from Generator in the case of an electrical fault from
power station for a long period of time. Also, the Company provides fire protection system and fire extinguishers which are
ineffective with the electronic system.
4) Personnel security, the Company establishes clearly defined procedures identify those who can access to send
mail out of the office, set size limit to sent mail, report of sent mail, etc.
5) The Company has done computer audit to make improvements to procedures and work processes by outside
computer auditor in accordance to international standard procedures.

Market Risk
The risk arises from decreasing in value of securities from fluctuation in exchange rating, interest rating and security
prices as well as from external factors such as economic, social and political situation.
The Company manages investment risk by diversifying portfolio and spread investment funding to include various line
of investment as well as categories of business in order to reduce fluctuation in aggregate value of investment. It closely
watches and regularly assesses factors that may cause fluctuation to value of investment instruments in order to make a
proper investment transaction according to situation. It has policy not to invest in speculative securities that price fluctuation
is high but concentrates on blue-chip securities and ones that have steady yield. The Company has an investment committee
who considers and sets up investment policy, in addition to the Office of Insurance Commission’s rule of practice
promulgated under the Non-Life Insurance Act B.E. 2535, in order to reduce exposure from the loss of investment funding.
The committee considers and reviews structure of portfolio mix on a regular basis.
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Credit Risk
The counterparty is unable to meet the agreement which has been stated in the contract and the probability that the
counterparty’s credit rating is downgraded.
1. Investment: More than 50% of the Company asset is securities investment so the Company is taking the risk if the
issuer is default.
The strategy is making selection of investment base on credit rating of issuers of fixed income securities, assigned
by reliable outside credit rating agencies such as TRIS and FITCH. It is the Company policy to invest in fixed income
securities of at least “Investment Grade” quality. All invested fixed income securities will be periodically monitored for an
adjustment of the debtors’ credit rating and relevant information will be gathered to review business potential of the issuers.
It also regularly monitors and reviews the limit for investment to ensure adequate investment limit of individual line is maintained
at all time.
2. Reinsurance: The reinsurance companies cannot pay claim recovery the Company as specify in the contract so the
Company’s liquidity is affected consequently. However, the Company will consider and choose only the A- credit rating
reinsurer and will be periodically monitored for an adjustment of the credit rating of reinsurance companies.

Concentration Risk
The risk arises from the value of specific asset concentration is too high including investment and reinsurer. As the
issuer and reinsurer have credit difficulties and unable to pay obligation, the Company will have liquidity problem
subsequently.
1. Investment: The Company is investing in both equity and security market in order to get high return as targeted.
Therefore, if the Company invests on one specific equity in order to get high return might cause the big loss when the value
of equity is decreased dramatically.
The Concentration restriction is applicable through the investment diversification. The Company is investing on
various types of securities which is categorized the level of risk. We are strictly tightening the Concentration policy because it
might affect the severity to the Company in term of Liquidity, Reinsurance risk, and Capital Adequacy Ratio and Risk Based
Capital.
2. Reinsurance: The Company is facing the risk if choosing one reinsurer more than 50% of total reinsurance value. In
the case that reinsurer are bankrupt, the Company will possibly be defaulted from the reinsurer.
The Company has the reinsurance counterparty with both local and international reinsurers. The reinsurance policy
of the Company is restricted though the ceiling of the amount of reinsure. The diversification to each reinsurer is not beyond
half of the aggregate reinsure value of the Company.

Annual Report 2013

144

Reputational Risk
The risk arises from the losing trust, faith, perception and image of the Company which leads to the instability of the
Company. This type of risk is difficult to evaluate because it can be related to politic, economic, society, expectation and trend.
The Company concerns on strategic vision and reputation though the cooperation between the Board of Directors and
top executives. Therefore, we are having several sources of information and experience sharing, including provided of
suggestions and complaints system which is relevant to identify the possible risk of Company’s Reputation and also improve
and clarify on such complaints.

Legal and Regulatory Risk
The Company abuses or neglects to comply with the law, the rules and regulations stipulated by the regulatory
specifications. The strategies are
1. The Company requires all employees to follow the relevant regulations properly as their responsibilities.
2. The Company communicates and gives the understanding to the employee to the effect and the loss that will be
occurred according to the law discipline.
3. The Company records and pursues the legal and regulation policy issued.

Emerging Risk
The risk is not happened yet but likely to happen in the future according to the changing of the environment. This risk
is occurred gradually and the probability is quite low but if it is happened, this will cause a large damage. This risk is based
on statistically and expectation of the reliable evidence.
According the uncertainty and highly deviation of the physical environment, scientific and Information Technology, the
Company has noticed the importance of such new invention and innovation. The risk management plan is applicable though
the product development in order to cover cost of loss and restricting the threshold of underwriting process.
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Shareholders and Management Structure
Shareholders Structure
1. First 10 major shareholders as at 7 March 2014
Shareholders
1. Mr. Suchin Wanglee
2. The United Indemnity Company Limited
3. Mr. Nataphol Srichomkwan
4. Thanasarn Sombat (Thai) Company Limited
5. Siam Motors Company Limited
6. Wanglee Company Limited
7. Poon Phol Compamy Limited
8. Mr. Pradit Rodloytuk
9. Mr. Poodchong Wanglee
10. MR.CHAN CHI KEUNG

No. of Shares
4,027,471
2,107,064
1,413,384
1,346,497
1,212,000
816,353
800,000
762,214
659,442
618,350

Percent of Total Share
13.42
7.02
4.71
4.49
4.04
2.72
2.67
2.54
2.20
2.06

Note: The Company’s shares held by directors included those held by a spouse and minor children.
2. The major shareholders who have significant influences on the Company’s management policy or operation
		 The first shareholder in the list of top-ten who holds the Company’s shares of 13.42% is a director who authorized to
sign for the Company but have no significant dominance effects over the management policy or operation.
3. Dividend policy: The Company has a policy to pay dividend at the rate of not less than 40% of the net profit base on
consolidate financial statements, the separate financial statement has no accumulated loss and after it is resolved by the
opinion of the board and the general meeting of shareholders.

Management Structure
The Company’s management structure consisted of Board of Directors and executive officers. The Board appointed five
committees; namely, Audit Committee, Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee, Risk Management
Committee, Investment Committee and Executive Board to assist the Board in overseeing and monitoring business operation
before propose to the Board.
1. The Board of Directors consists of the following:
		 1. Mr. Suchin
Wanglee
Chairman of the Board/Non-Executive Director
		 2. Mr. Nipol
T. Jeerawong
Executive Director
		 3. Mr. Pitiphong
Bisalputra
Executive Director
		 4. Professor Hiran
Radeesri
Director and Independent Director
		 5. Mr. Pramon
Sutivong
Director and Independent Director
		 6. Mr. Kiet
Srichomkwan
Director and Independent Director
		 7. Mr. Chan Soo Lee		
Director and Independent Director
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		 8. Mr. Phornpong
Phornprapha
Director and Independent Director
		 9. Mr. Thamnu
Wanglee
Non-Executive Director
		 10. Mr. Vuttichai
Wanglee
Non-Executive Director
		 11. Miss Jittinan
Wanglee
Non-Executive Director
		 12. Mr. Tetsutaro
Hiraoka*
Non-Executive Director (Shareholder Representative)
		 13. Miss Sukanya
Pantapatkul
Executive Director
		 14. Mr. Kaet
Wanglee*
Non-Executive Director
		 * Mr. Tetsutaro Hiraoka has resigned from his position effective from 31 December 2013.
		 Duties and Responsibilities of the Board of Directors
		 1. To oversee that the Company’s operations are operated in accordance with the objects, the articles of association
of the Company, and the resolutions of the shareholders’ meeting, as well as the regulations specified by related laws in good
faith and with due care to preserve the greatest interests of the Company.
		 2. To consider and approve vision, mission, directions, as well as overseeing and superintend the management to be
in line with the vision or framework with effectiveness and efficiency.
		 3. To regularly monitor and evaluate the implementation of the corporate governance policy and the code of conduct
of the Company at least once a year.
		 4. To approve connected transactions and any transactions in compliance with the laws and regulations specified by
all regulatory agencies such as Office of Insurance Commission (OIC), The Securities and Exchange Commission (SEC) Etc.,
to prevent transactions that may have a conflict of interest.
		 5. To approve the acquisition and disposition of assets and any transactions in compliance with the laws and
regulations specified by all regulatory agencies such as OIC, SEC Etc., to prevent transactions that may have a conflict of
interest.
		 6. To approve a significant matters submitted by the management such as business plan, budget or any project that
the transaction value is greater than the authority of the management.
		 7. To set up a control system for financial reports, compliance with regulatory, risk management and internal control
as well as providing units or personnel with an independent duty to act in the audit practice to ensure the efficient and
transparent management.
		 8. To oversee selection of directors and set up the efficient succession plan of the top executives.
		 9. To appoint subcommittees to be adequate and appropriate of its duties, and to appoint or delegate any power to
any other person(s) to conduct the Company’s business subject to the control of and within the time frame as may be
specified by the Board.
		 10. Assessing the performance of the Board of Directors and its subcommittees annually.
		 11. To approve the criteria for annual special bonus payment for the employees.
		 12. To appoint the Company Secretary.
		 The Board must receive prior approval from the shareholders’ meeting in the following matters: 1) Matter that the
Company, by laws, must get approval of shareholders’ meeting 2) A connected transaction which the transaction value is more
than or equal to 20 million Baht or more than or equal to 3% of Net Tangible Assets and 3) Transactions of significant asset
which the asset value is more than or equal to 50% of the Company’s total assets.
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2. The Committees
		1) The Audit Committee consists of a team of independent directors. Term of office is three years and subject to a
three-year term. The first term started from November 2009.
			 1. Professor Hiran Radeesri*
Chairman
			 2. Mr. Pramon
Sutivong
Member
			 3. Mr. Kiet
Srichomkwan
Member
			 * The first member in the list has expertise and vast experience in accounting, finance practice and experienced to
review of creditability the financial report.
			 Mrs. Vipada Srithimasathaporn, Vice President of Office of Internal Audit is a secretary to the Audit Committee.
			Duties and Responsibilities of the Audit Committee
			 1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
			 2. To review the Company’s internal control and internal audit systems to ensure that they are suitable and efficient
and determine internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief
of the internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
			 3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations and
the laws relating to the Company’s business.
			 4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such
person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with the auditors at least once a year.
			 5. To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interest, to ensure that
they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for the highest benefit of the
Company.
			 6. To review the Company’s Risk Management System has efficiency.
			 7. To report the Audit Committee’s performance to the Board of Directors at least four times a year.
			 8. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an Audit Committee’s report which must be signed
by the Audit Committee’s chairman and consist of the at least the following report:
				 8.1 An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report
				 8.2 An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system
				 8.3 An opinion on the compliance with the law on Securities and Exchange, the Exchange’s regulations, or the
laws relating to the Company’s business
				 8.4 An opinion on the suitability of the auditor
				 8.5 An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests
				 8.6 Number of Audit Committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member
				 8.7 An opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties in
accordance with the charter
				 8.8 Other transactions which should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope
of duties and responsibilities assigned by the Company’s board of directors
			 9. To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the approval of the audit
committee,
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			 10. In performing of its duties, if it found or suspected that they is a transaction or any of the following acts which
may materially affect the Company’s financial condition and operating results, the Audit Committee shall report it to the Board
of Directors for rectification within the period of time that the audit committee thinks fit:
				 10.1 A transaction which causes a conflict of interest
				 10.2 Any fraud, irregularity, or material defect in an internal control system
				 10.3 An infringement of the law on Securities and Exchange, the Exchange’s regulations, or any law relating
to the Company’s business
			 If the Company’s Board of Directors or management fails to make a rectification within the period of time under the
first paragraph, any Audit Committee member may report on the transaction or act under the first paragraph to SEC or SET.
			 11. If the auditor of the Company discovers any suspicious circumstance that the director, manager or any other
person responsible for the operation of the Company commits an offense as defined by laws and the auditor informed the fact
relating to such circumstance to the Audit Committee in order to continue the inspection without delay. The Audit Committee
shall inspect the circumstance and report the result of preliminary inspection to the auditor’s office and the auditor within 30
days. The suspicious circumstance to be reported and the process to uncover facts of such circumstance shall be as defined
by the Capital Market Supervisory Board.
			 In Addition, the Audit Committee is empowered to
			 1. Request explanations from directors, executives, managers, chief of departments and staff on matters related
to the committee’s function.
			 2. Consult with the Company’s specialists or employ paid specialists or consultants from outside, if necessary.
			 Meeting of the Audit Committee shall set at least 6 times a year.
		 2) The Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee consists of at least 3 members, of which
chairman and at least a half of the committee members must be independent directors and hold a term of 3 years.
			1. Mr. Pramon
Sutivong
Chairman
			2. Mr. Kiet
Srichomkwan
Member
			3. Mr. Phornpong Phornprapha
Member
			 Duties and Responsibilities of Remuneration
			 1. Proposed to the Board of Directors’ meeting or shareholder’s meeting (as it may be) to consider approval of
structure and procedures of remunerations for the Board of Directors, subcommittees and senior executives.
			 2. Consider and fix bonus for the Board of Directors and subcommittees propose to the Board of Directors and
Shareholders’ meeting for approval.
			 3. Consider and fix bonus for senior executives propose to the Board of Directors for approval.
			 4. Consider and review authority and duties of the remunerating to appropriate and comply with legal, regulations
and regulatory agencies such as OIC, SET and SEC etc.
			 Duties and Responsibilities of Nominating
			 1. Determine criteria and procedures for selection of nominees to serve as the Company’s Directors, member of
subcommittees and senior executives propose to the Board of Directors for approval.
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			 2. Recruit and nominate a qualified person serve as the Company’s director, subcommittees and senior executives
when retiring by rotation or the position is vacant, propose to the Board of Directors’ meeting or shareholder’s meeting for
approval.
			 3. Review structure and composition of the Board of Directors appropriate to the organization and accountability to
the shareholders.
			 4. Consider and review authority and duties of the nominating to appropriate and comply with legal, regulations or
regulatory agencies such as OIC, SET and SEC etc.
			 Duties and Responsibilities of Governance
			 1. To consider and reviewing whether policy and the practice concerning the Corporate Governance policy and
Code of Conduct of the Company are appropriate and adequate to the Board for approval.
			 2. To monitor and evaluate the implementation of the Corporate Governance policy and the Code of Conduct of
directors and staffs at least once a year.
			 3. To consider the appointing of working group to support relating works to the Corporate Governance and the Code
of Conduct suitability.
			Meeting of the Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee shall set at least twice a year.
		 3) The Risk Management Committee consists of following the Company’s director or executives at least three members
and holds a term of three years.
			 1. Mr. Nipol
T. Jeerawong
Chairman
			 2. Mr. Pitiphong
Bisalputra
Member
			 3. Miss Sukanya Pantapatkul
Member
			 4. Miss Anukul
Thitikulrat
Member
			 5. Miss Chutithorn Wanglee
Member
			 Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee
			 1. Review and propose risk management policy and risk appetite to the Board of Directors for approval.
			 2. Oversee development and ensure that all division/ department within the Company to perform by the risk
management system.
			 3. Review the risk management reports and periodically follow up on major risks and make sure the Company has
managed risks appropriately and with efficiency.
			 4. Submit to the Board of Directors, a report of overall risk exposure to the Company including review whether the
internal audit system is appropriate to manage exposure from major risks.
			 5. Give advice to all division/ department of the risk management sector, consider and resolve development system
of the risk management.
			 Meeting of the Risk Management Committee shall set at least 4 times a year.
		 4) The Investment Committee consists of following the Company’s executives who served as Chief Executive Officer,
President and vice president of asset management department. Term of office shall effective consistent with the status of the
Company’s executive officers.
			 1. Mr. Nipol
T. Jeerawong
Chairman
			 2. Mr. Pitiphong
Bisalputra
Member
			 3. Miss Chutithorn Wanglee
Member
			 Mr. Suchin Wanglee is an advisor to the Committee.
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			Duties and Responsibilities of the Investment Committee
			 1. To set investment policy and submit to the Board of Directors for approval.
			 2. To consider approval of disposition of real property.
			 3. To consider and define guidelines for investment risk management strategy.
			 4. To consider and set investment procedures for the Company.
			 5. To oversee the investment management in accordance with the policies, plans, procedures and risk management
strategy have been approved by the Board of Directors.
			 6. To review and adjust investment policy and investment plans so as to fit in a change in investment climate and
propose a revised investment policy to the Board of Directors for approval.
			 7. To consider approval of investment in securities.
			 8. To consider approval of general loan.
			 9. To review investment plans and complying with the policies designed by the Board of Directors the Company’s
risk management strategy and to ensure its consistency and compliance with regulations of the Office of Insurance Commission and related laws.
			Meeting of the Investment Committee shall set at least 4 times a year.
		 5) The Executive Board consists of following the Company’s executive officers who were appointed by the Board of
Directors. Term of office shall effective consistent with the status of the Company’s executive officers.
			 1. Mr. Nipol
T. Jeerawong
Chairman
			 2. Mr. Pitiphong
Bisalputra
Member
			 3. Miss Anukul
Thitikulrat
Member
			 4. Mrs. Nalina
Bodharamik
Member
			 Mr. Suchin Wanglee is an advisor to the Committee.
			 Duties and Responsibilities of the Executive Board
			 1. To control and supervise the Company’s operation and its subsidiaries are carried out according to the policies
and major operating plans, with utmost efficiency and effectiveness, as assigned by the Board.
			 2. To make corporate policy, budget, guideline and other operating plans of the Company and its subsidiaries and
report of such to the Board.
			 3. To control and supervise the Company and its subsidiaries conducts in compliance with the Securities and Stock
Exchange Act, the Non-Life Insurance Act, the Public Company Act and other related applicable regulations thereof.
			 4. To control and supervise the Company to follow generally accepted accounting standards and prepare financial
statements to show accurately and reasonably the financial and operation results of the Company and its subsidiaries.
			 5. To evaluate and assess risks in operating business of the Company and its subsidiaries and make appropriate
measures to manage such risk and inform the Board thereof.
			 6. To perform any other tasks as assigned by the Board thereof.
			Authority
			 1. To manage the Company’s operation and its subsidiaries according to the policy, budget and operating plans.
			 2. To delegate the management authority to the respective responsible executives of the Company and its
subsidiaries according to level of command.
			 3. To manage and handle all matters related to underwriting, claims management, investment and general
management.
			 4. To purchase, hire, sell and transfer assets, and to authorize expenditure within the limit of 50 million Baht.
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			 5. To authorize expenditure that exceeds the budget but not over 20% of the budget.
			 6. In the event that the Board has given authority to the Executive Board or in the event that the Executive Board
has given authority to the President and/or any executives to act on behalf of the Company or its subsidiaries, the authority
given so does not include the power to approve transactions that the assignee or the involved person may have interest, or
conflict of interest with the Company or its subsidiaries.
		 Meeting of the Executive Board shall set at least twice a month.

3. The Management consists of:
		 1. Mr. Nipol		
T. Jeerawong
Chief Executive Officer
		 2. Mr. Pitiphong
Bisalputra
President
		 3. Miss Sukanya
Pantapatkul
Executive Vice President - Administration Group
		 4. Miss Anukul
Thitikulrat
Executive Vice President - Administration Group
							
Vice President of Finance
		 5. Mrs. Nalina
Bodharamik
Executive Vice President - Operations Group
		 6. Mr. Adul		
Pattanaphum		Senior Vice President - Operations Group
		Duties and Responsibilities of Chief Executive Officer
		 1. To monitor and provide advises to the president and the management in managing the Company to achieve its
vision and overall objectives set by the Board of Directors, will all units in the organization cooperatively to achieve their
respectively responsible objectives.
		 2. To motivate and/or oversee participation from all members of the organization towards common directions and
objectives.
		 3. To establish sound working understandings of roles and duties of the management with the Board of Directors to
work towards a common direction.
		 4. To provide recommendations to the management including review and oversee management direction and business
strategies as a whole including normal business operation plans before presenting to the Board of Directors.
		 5. To oversee the adequacy of having strategies, annual budget and operation plans in accordance with the Board’s
policy.
		 6. To oversee development of good culture and sound environment in work place for the Company’s personnel with
taking in consideration of their pride and respect for human dignity including having code of moral and equal treatment for
them.
		 7. To consider and evaluate the president’s performance than report it directly to the Board of Directors and/or
assigned subcommittees.
		 8. Cooperating with the president to consider and evaluate performance of executives to ensure fairness.

4. Company Secretary
		 The Board of Directors appointed Miss Sukanya Pantapatkul as the Company Secretary. She is deemed by the Board
to be appropriate because she is knowledgeable in managing company secretarial, having Office of Company Secretary which
support the Company secretarial work involving compliance with laws, regulations and the Company’s corporate governance
policy efficiency and effectiveness.
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		Duties and Responsibilities of Company Secretary
		 1. Organizing the meetings of shareholders and the Board as stipulated by law, the Company’s Articles of Association,
and other guidelines.
		 2. Preparing and the minutes of shareholders’ meetings and the minutes of the Board’s meetings as well as filing
documents.
		 3. Ensuring disclosure of the Company’s operations and the Board activities to compliance with rules and regulations
of SET and SEC rules and regulations.
		 4. Providing appropriate advice to the Board regarding related laws, the Company’s rules and regulations, as well as
monitoring to compliance with accuracy on a regular basis.
		 5. Communicating to the Company’s shareholders to acknowledge the Company’s news and general information.

5. Nomination of Directors and the Top Executives
		 The Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee will nominate new directors who shall replace
those retiring on rotation or otherwise based on the following procedures:
		 1) Independent Director
			 The Company defined definition of independent directors as well prescribed by the Office of Securities and Exchange
Commission, these qualifications are as follows:
			 1. Shall not hold shares exceeding 1% of the total number of voting share of the Company, its parent company,
subsidiary, associate, major shareholders or controlling person, including shares held by related persons of such independent
director.
			 2. Shall neither be nor have ever been a director with management authority, employee, staff member, advisor who
receives a salary or is a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, associate, same-tier subsidiary
company, major shareholder or controlling person unless the foregoing status has ended not less than 2 years prior to the
date of becoming a director.
			 3. Shall not be a person related by blood relation or legal registration as father, mother, spouse, sibling, or child,
including spouse of child, of an executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or
controlling person of the Company or its subsidiary.
			 4. Shall neither have nor have ever had a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary,
associate, major shareholder or controlling person. The term of business relationship being subject to indebtedness payable
to the other party in amount of 3% or more of the net tangible assets of the Company or 20 million Baht or more, whichever
is lower, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years prior to the date of becoming an independent
director.
			 5. Shall not be nor have ever been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate, major
shareholder or controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which
employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary, associate, major shareholder or controlling person, unless
the foregoing relationship has ended not less than 2 years prior to the date of becoming an independent director.
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			 6. Shall not be nor have ever been a provider of any professional services including legal advisor or financial
advisor who receives service fees exceeding 2 million Baht per year from the Company, its parent company, subsidiary,
associate, major shareholder or controlling person, and not be a significant shareholder, controlling person or partner of the
provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years prior to the date of
becoming an independent director.
			 7. Shall not be a director appointed as representative of the Board of Directors, major shareholder or shareholder
who is related to a major shareholders of the Company.
			 8. Shall not undertake any business in the same nature and in competition with the business of the Company or
its subsidiary, nor be a significant partner in a partnership or director with management authority, employee, staff member or
advisor who receives salary or hold shares exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of another company
which undertakes business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary.
			 9. Shall not have any other characteristic that limits his/her ability to express independent opinions regarding the
Company’s operations.
			 The Business Relationship between Independent of Directors
			 The Board of Directors approved the rules to waiver the prohibitive business relationship of independent directors.
The value size is not more than 3% of the value of NTA of the Company and the business relationships must be an ordinary
business and must support the Company’s operations in the general condition the company should treat contract parties in
the same situation. Furthermore, the business relationship is not going to provide the benefit and the effect with independent
opinions that may lead to conflict of interest. The steps of supervision are as follows.
			 - To review and report the business relationship of independent direction size are more than 3% of the value of
NTA of the Company to the Board of Directors to review the independence.
			 - To illustrate the business relationship of independent directors during the Board of Directors and the shareholders’
meeting to nominate independent directors.
			 - To disclose the business relationship of the independent directors in the Annual Report and Form 56-1 or the
criteria specified in the notification.
		2) Nomination of Director and Top Executive
			 The Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee, comprising a team of independent directors,
in charge for election and nominate the qualified person to be the Company’s director and chief executive officer as well as
president, and shall propose to the Board and shareholders’ meeting for approval respectively.
			 At the meeting of shareholders, there shall be not less than one-half the total number of votes of the shareholders
attending the meeting and having the rights to vote and shareholders shall consider and elect each board member
individually, except the director having interests in any matter shall have no right to vote on such matter.
			 Quality of the Director
			 1. Directors must posses the qualifications as specified by law such as the Public Company Act, the Securities and
Stock Exchange Act and the Non-Life Insurance Act.
			 2. Directors should be competent with skills and extensive experience to benefit the Company’s operations.
Directors must have willingness and good ethical business practices.
			 3. Directors should have the ability to exercise sound and independent judgments, free from the management and
other interest groups.
			 4. Directors could dedicate appropriate time to the Company that he/she serves director and perform he/she duty
with due care.
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6. Board of Directors and Management
Mr. Suchin Wanglee
77
Chairman/Director/Advisor to the
Investment Committee/Advisor to
the Executive Board
Appointment as NKI’s Director 29 April 1993 (20 years)
Highest Education Degree
Bachelor Degree in Electronic
Engineering, Northrop Institute
of Technology, USA
Director Training Program
2013
Director Accreditation Program,
Thai Institute of Directors Association
2001
Role of the chairman Program,
Thai Institute of Directors Association
Other Current Positions
2013-Present
Member of the Audit Committee,
Sermsuk Plc.
2011-Present
Vice Chairman/Chairman of the
Compensation Committee,
Sermsuk Plc.
2010-Present
Director, Sermsuk Plc.
2010-Present
Director/Member of the Audit
Committee, BTS Group Holding Plc.
2007-Present
Director, Aqua Infinite Co., Ltd.
2006-Present
Director, Wanglee Pattana Co., Ltd.
2005-Present
Director, Rajadamri Hotel Plc.
2000-Present
Chairman, Thaire Life Assurance Plc.
1994-Present
Director, Varopakorn Plc.
Age
Positions in NKI

1991-Present
1990-Present
1990-Present

1989-Present
1988-Present
1982-Present
1978-Present
2007-Present
1970-Present
1968-Present
Previous Experience
2007-2009

Chairman, Rangsit Plaza Co., Ltd.
Director, Nuchapon Co., Ltd.
Vice Chairman/Chairman of the
Remuneration and Nomination
Committee,
Thai Metal Drums MFG. Plc.
Director, Thai Metal Drums MFG. Plc.
Director, The Pet Co., Ltd.
Director, Sathorn Thani Co., Ltd.
Chairman, Thai Reinsurance Plc.
Chairman, The Falcon Insurance Plc.
Director, The Falcon Insurance Plc.
Director, Wanglee Co., Ltd.

Chairman, Thai General Insurance
Association
1988-2010
Director, Thai-Petchaboon Co., Ltd.
1971-2010
Director, Thai General Insurance
Association
1969-2013
Director, Thai-German Ceramics
Industry Plc.
Holding a Directorship in Listed Company 7 Companies
Shares Held
11.23%

Mr. Nipol T. Jeerawong
62
Director/Chairman of the Executive
Board/Chairman of the Risk Management
Committee/Chairman of the Investment
Committee (Executive Director)
Appointment as NKI’s Director 29 April 1992 (11 years)
Highest Education Degree
Bachelor Degree in Statistics/Mini MBA,
Thammasat University
Director Training Program
2008
Director Certification Refresher
Program, Thai Institute of Directors
Association
2002
Director Certification Program,
Thai Institute of Directors Association
Other Current Positions
Age
Positions in NKI

2006-Present
Advisor, The Falcon Insurance Plc.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
0.37%
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Mr. Pitiphong Bisalputra

Professor Hiran Radeesri

49
Director/Member of the Executive Board/
Member of the Risk Management
Committee/Member of the Investment
Committee/ President (Executive
Director)
Appointment as NKI’s Director 25 April 2002 (11 years)
Highest Education Degree Master Degree in Business Administration,
University of Hartford, USA
Director Training Program
2009
Successful Formulation & Execution of
Strategy, Thai Institute of Directors
Association
2003
Director Certification Program,
Thai Institute of Directors Association
Other Current Positions
2010-Present
Director, Thai General Insurance
Association
2007-Present
Director, Thanapisal Co., Ltd.
1997-Present
Director, Praphai and Sons Co., Ltd.
1993-Present
Director, Rangsit Ruampatana Co., Ltd.
Director, Thanasarn Sombat (Thai) Co., Ltd.
1990-Present
1987-Present
Director, Thamrongsup Co., Ltd.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
0.30%

84
Director/Chairman of the Audit
Committee (Independent Director)
Appointment as NKI’s Director 24 August 1999 (14 years)
Highest Education Degree
Honorary Doctorate in Accounting,
Thammasat University
Director Training Program
2000
Director Certification Program,
Thai Institute of Directors Association
Other Current Positions
2009-Present
Honorary Chairman, Thai Institute of
Directors Association
2002-Present
Chairman, Corporate Governance
Center, The Stock Exchange of Thailand
2001-Present
Chairman of the Audit Committee,
Thai Com Plc.
1999-Present
Chairman of the Audit Committee,
Dusit Thani Plc.
1999-Present
Director, Aueradee Co., Ltd.
Previous Experience
2005-2012
Chairman of the Audit Committee,
Easy Buy Plc.
Holding a Directorship in Listed Company 3 Companies
Shares Held
-None-

Age
Positions in NKI

Age
Positions in NKI

Mr. Pramon Sutivong
74
Director/Member of the Audit Committee/
Chairman of the Remuneration,
Nomination and Corporate Governance
Committee (Independent Director)
Appointment as NKI’s Director 29 April 1994 (19 years)
Highest Education Degree Master Degree in Mechanical Engineering,
University of Kansas, USA
Director Training Program
2013
Audit Committee Program, Thai Institute
of Directors Association
2009
Role of the Compensation Committee,
Thai Institute of Directors Association
2003
Director Accreditation Program,
Thai Institute of Directors Association
2001
Role of the Chairman Program,
Thai Institute of Directors Association
Other Current Positions
2011-Present
Member of the Audit Committee,
The Siam Cement Plc.
Age
Positions in NKI
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2009-Present
2009-Present
2007-Present
2007-Present
1999-Present
1999-Present
1999-Present
Previous Experience
2005-2009

Director/Member of the Remuneration
Committee, The Siam Cement Plc.
Honorary Chairman, The Thai Chamber
of Commerce and Board of Trade of
Thailand
Director, Office of the Civil Service
Commission
Advisor of subcommittee, New Listing,
The Stock Exchange of Thailand
Chairman, Siam Compressor Industry
Co., Ltd.
Chairman, Toyota Motor Thailand
Co., Ltd.
Director, Toyota Thailand Foundation

Chairman, The Thai Chamber of
Commerce
2004-2009
Chairman, Board of Trade of
Thailand
Holding a Directorship in Listed Company 2 Companies
Shares Held
0.35%

Mr. Kiet Srichomkwan
76
Director/Member of the Audit Committee/
Member of the Remuneration,
Nomination and Corporate Governance
Committee (Independent Director)
Appointment as NKI’s Director 23 November 1999 (14 years)
Highest Education Degree Bachelor Degree in Business Administration,
New Mexico University, USA
Director Training Program
2012
Role of the Chairman Program/Role of the
Nomination and Governance Committee,
Thai Institute of Directors Association
2010
Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management/Monitoring Fraud
Risk Management/ Monitoring the Internal
Audit Function, Thai Institute of Directors
Association
Monitoring the Quality of Financial Reporting,
2009
Thai Institute of Directors Association
Improving the Quality of Financial Reporting,
2006
Thai Institute of Directors Association
2004
Audit Committee Program, Thai Institute
of Directors Association
Age
Positions in NKI

2003
2002
Other Current Positions
2003-Present
2002-Present

Finance for Non-Finance Director/
Director Accreditation Program,
Thai Institute of Directors Association
Director Certification Program,
Thai Institute of Directors Association

Chairman, Alinkij Siam Co., Ltd.
Chairman, Toyota Petchaboon
Toyota’s Dealer Co., Ltd.
1995-Present
Director, Pen Sook Co., Ltd.
1990-Present
Director, Suan Petchaboon Co., Ltd.
1988-Present
Director, Din Prasit Co., Ltd.
1988-Present
Director, Thai Petchaboon Co., Ltd.
1987-Present
Director, Silver Beach Resort Co., Ltd.
1977-Present
Chairman, Benja Rungrueng Co., Ltd.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
0.12%

Mr. Chan Soo Lee
Age
Positions in NKI
Appointment as NKI’s Director
Highest Education Degree
Director Training Program
2013
Other Current Positions
2012-Present
2004-Present
1995-Present
1993-Present

53
Director (Independent Director)
29 April 2003 (10 years)
Bachelor Degree in Electronic & Computer,
National University of Singapore,
Singapore

Previous Experience
2006-2010
Director, Splott Pte. Ltd.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
0.69%

Director Accreditation Program,
Thai Institute of Directors Association
Managing Director, Alpharia Pte. Ltd.
Managing Director,
TGL Development Pte. Ltd.
Director, Wanglee Co., Ltd.
Managing Director,
Tan Guan Lee Co., Ltd.
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Mr. Phornpong Phornprapha
Age
Positions in NKI

63
Director/Member of the Remuneration,
Nomination and Corporate Governance
Committee (Independent Director)
Appointment as NKI’s Director 26 April 2007 (6 years)
Highest Education Degree Bachelor Degree in Business Administration,
California State University, USA
Director Training Program -NoneOther Current Positions
2005-Present
Vice Honorary Chairman/Director,
Siam NGK Spark Plug Co., Ltd.
1996-Present
Honorary Chairman/Director, KYB
(Thailand) Co., Ltd.
1996-Present
President/Director, Siam Chita Co., Ltd.
1995-Present
President/Director, Siam Hitachi
Automotive Product Co., Ltd.

President/Director,
Siam Calsonic Co., Ltd.
1994-Present
Honorary Chairman/Director,
EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
1993-Present
Senior Executive Vice President/
Director, Siam Motors Co., Ltd.
1986-Present
President/Director,
Siam Autopart Co., Ltd.
1984-Present
President/Director,
Siam Riken Industrial Co., Ltd.
1969-Present
President/Director,
Siam International Corp., Ltd.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
-None-

Mr. Thamnu Wanglee

Mr. Vuttichai Wanglee

Age
76
Positions in NKI
Director
Appointment as NKI’s Director 29 April 1992 (21 years)
Highest Education Degree Diploma, E.M.I. Electronic College,
England
Director Training Program
2006
Director Accreditation Program,
Thai Institute of Directors Association
Other Current Positions
Chairman, Thanatip Co., Ltd.
Director, Plapat Co., Ltd.
Director, Wanglee Co., Ltd.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
1.28%

Age
Positions in NKI
Appointment as NKI’s Director
Highest Education Degree
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1995-Present

Director Training Program
2011
Other Current Positions
2008-Present
1988-Present

72
Director
29 April 1992 (21 years)
Bachelor Degree in Industrial
Engineering, Boston University, USA
Director Accreditation Program,
Thai Institute of Directors Association

Director, Chao Phaya Resort Co., Ltd.
Managing Director/Director,
Chaitip Co., Ltd.
1969-Present
Managing Director/Director,
Wanglee Co., Ltd.
Managing Director/Director,
Baan Sathorn Nua Co., Ltd.
Managing Director/Director,
Wanglee Pattana Co., Ltd.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
1.78%

Miss Jittinan Wanglee

Miss Sukanya Pantapatkul

Age
41
Positions in NKI
Director
Appointment as NKI’s Director 29 April 2003 (10 years)
Highest Education Degree Master Degree in Business Administration,
Babson College, USA
Director Training Program
2007
Director Accreditation Program,
Thai Institute of Directors Association
Other Current Positions
2011-Present
Executive Vice President,
Rangsit Plaza Co., Ltd.
2006-Present
Director, Rangsit Plaza Co., Ltd.
2010-Present
Shopping Center Services Co., Ltd.
Director, Jiitipat Co., Ltd.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
0.68%

Age
Position

Mr. Kaet Wanglee

Miss Anukul Thitikulrat

Age
34
Positions in NKI
Director
Appointment as NKI’s Director 10 May 2012 (1 year)
Highest Education Degree Master Degree in Science (Hospitality
Management), New York University, USA
Director Training Program -NoneOther Current Positions
2013-Present
Director, Rangsit Ruampattana Co., Ltd.
2013-Present
Director, Pipatanasin Co., Ltd.
2012-Present
Director, Rangsit Plaza Co., Ltd.
Director, Shopping Center Services Co., Ltd.
2012-Present
Manager, Baan Suan Maak Co., Ltd.
Previous Experience
2006-2010
Asset Manager, The Erawan Group Plc.
Holding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
0.20%

Age
Positions in NKI

Mrs. Nalina Bodharamik

Mr. Adul Pattanaphum

43
Member of the Executive Board/
Executive Vice President (Executive
officer who served as director in
subcommittee)
Commence in
Year 2009 (4 years)
Highest Education Degree Master Degree in Business Administration,
University of West Florida, USA
Other Current Positions
-NoneShares Held
-None-

Age
Positions in NKI

Age
Positions in NKI

55
Director/Member of the Risk Management
Committee/Company Secretary and
Secretary to the Board (Executive
Director)/Executive Vice President
Appointment as NKI’s Director 14 May 2010 (3 years)
Highest Education Degree Bachelor Degree in Economics,
Thammasat University
Director Training Program -NoneOther Current Positions
-NoneHolding a Directorship in Listed Company 1 Company
Shares Held
0.002%

51
Member of Risk Management Committee,
Member of the Executive Board/Executive
Vice President/Vice President - Finance
Dept. (Chief Finance Officer) (Executive
officer who served as director in
subcommittee)
Commence in
Year 2002 (11 years)
Highest Education Degree Master Degree in Business Administration,
Chulalongkorn University
Other Current Positions
-NoneShares Held
-None-

54
Senior Vice President/
Vice President - Marketing Dept.
Commence in
Year 2000 (13 years)
Highest Education Degree Master Degree in Public Administration,
Thammasat University
Other Current Positions
-NoneShares Held
-None-

159 The Navakij Insurance Plc.

The Company’s Executive Officers in Levels of Vice President
1. Miss Sumalee
2. Miss Chutithorn
3. Mrs. Vipada
4. Miss Charuwan
5. Mr. Vanlop
6. Mr. Anin
7. Mr. Bunthou
8. Mr. Chairoj
9. Miss Phatarawipha
10.Mr. Kriengsak

Sakayaphun
Wanglee
Srithimasathaporn
Chabchamrun
Kanchai
Wanglee
Ratmane
Kalayanalarp
Wongpetch
Kijkanjanapaiboon

Vice President - Underwriting Dept.
Vice President - Asset Management Dept.
Vice President - Office of Internal Audit
Vice President - Office of President
Vice President - Claim Management Dept.
Vice President - Claim Management Dept.
Vice President - Branch Operation Dept.
Vice President - Branch Operation Dept.
Vice President - Organization Development Dept.
Vice President - Information System Dept.

7. Shareholding of the Board of Directors and the Management (as of 31 December 2013)
Ordinary Shares (Shares)
Name
1. Mr. Suchin Wanglee
2. Mr. Nipol T. Jeerawong
3. Mr. Pitiphong Bisalputra
4. Professor Hiran Radeesri
5. Mr. Pramon Sutivong
6. Mr. Kiet Srichomkwan
7. Mr. Chan Soo Lee
8. Mr. Phornpong Phornprapha
9. Mr. Thamnu Wanglee
10. Mr. Vuttichai Wanglee
11. Miss Jittinan Wanglee
12. Mr. Tetsutaro Hiraoka
13. Miss Sukanya Pantapatkul
14. Mr. Kaet Wanglee
15. Miss Anukul Thitikulrat
16. Miss Nalina Bodharamik
17. Mr. Adul Pattanaphum
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Held Personally
2,418,471
2,033,971
(At the beginning of 2013)
49,610
89,897
35,823
206,116
368,308
523,003
204,590
559
60,500
-

Held by Spouses
and Minor Child

Increase (Decrease)
During Financial Year

950,000

384,500
Increase personally

62,058
78,258
(At the beginning of 2013)
105,000
242
14,486
12,100
-

(16,200)
Decrease spouse
-

8. Attendance of the Board of Directors and the Committees in 2013

Directors
1. Mr. Suchin Wanglee
2. Mr. Nipol T. Jeerawong
3. Mr. Pitiphong Bisalputra
4. Professor Hiran Radeesri
5. Mr. Pramon Sutivong
6. Mr. Kiet Srichomkwan
7. Mr. Chan Soo Lee
8. Mr. Phornpong Phornprapha
9. Mr. Thamnu Wanglee
10. Mr. Vuttichai Wanglee
11. Miss Jiittinan Wanglee
12. Mr. Tetsutaro Hiraoka
13. Miss Sukanya Pantapatkul
14. Mr. Kaet Wanglee

The
Remuneration,
The Board of
Nomination
Directors /
and Corporate The Risk
NonExecutive
The Audit Governance Management
Directors Committee Committee Committee
5/5 1/1
5/5
4/4
5/5
4/4
5/5 1/1
10/10
5/5 1/1
9/10
3/3
5/5 1/1
10/10
3/3
4/5 1/1
5/5 1/1
2/3
5/5 0/1
4/5 0/1
5/5 1/1
3/5 1/1
5/5
4/4
5/5 1/1
-

Executive officers who served as director in the Committees
15. Miss Anukul Thitikulrat
16. Mrs. Nalina Bodharamik
17. Miss Chutithorn Wanglee
-

-

4/4
4/4

The
Investment
Committee
2/2
2/2
2/2
-

The
Executive
Board
46/49
45/49
48/49
-

2/2

48/49
47/49
-

Note:
1. Mr. Tetsutaro Hiraoka, director, has resigned from his position on 31 December 2013.
2. The Board meeting totaling 5 times a year. The 5 independent directors are number 4, 5, 6, 7 and 8.
3. The 11 Non-Executive Directors’ meeting one time and members are number 1, 4-12 and 14.
4. The 3 Audit Committee members are number 4, 5 and 6/ Total meetings are 10 times a year.
5. The 3 Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee members are number 5, 6 and 8/ meeting 3 times
6. The 5 Risk Management Committee members are number 2, 3, 13, 15 and 17/ Total meetings are 4 times a year.
7. The three Investment Committee members are number 2, 3 and 17 (Number 1 is an advisor of the Committee)/ Total meetings are 2 times.
8. The four Executive Board members are number 2, 3, 15 and 16 (Number 1 is an advisor of the Committee)/ Total meetings are 49 times.
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9. The Remuneration for the Board of Directors and the Management in 2013
1) Cash Remuneration
		 The Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee responsible for review the remuneration of
directors and the Company’s top executives and propose to the meeting of the Board of Directors and/or shareholders for
approval.
		 Remuneration of Directors
		 The remuneration of directors is determined by the Board of Directors and has been approved by the shareholders,
with consideration to the duties, responsibilities and performance of directors, by comparing to the same type of industry and
at the level closely applicable in the industry including dividend payment.
		 In 2013, the Annual General Meeting of Shareholders held on 25 April 2013, a resolution passed concerning the
remuneration and bonuses of directors are as follows:
Details of Compensation
1. Meeting fee for the Board of Directors
- Chairman
- Other directors
2. Meeting fee for the Audit Committee
- Chairman
- Other members
3. Meeting fee for the Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee
- Chairman
- Other members
4. Meeting fee for the Risk Management Committee
- Chairman
- Other members
5. Director’s Bonus
Pay to the Board, payable to the chairman and the chairman of the executive board at
the rate 2.0 times of the Board members rate.

Annual Report 2013

162

Amount
(Baht/Person/Time)
30,000
20,000
30,000
20,000
20,000
10,000
20,000
10,000
5% of dividend
payment

The remuneration for the Board of Director and the Committees in 2013

Directors

The Board of Director/
Non-Executive Directors

1. Mr. Suchin Wanglee1
2. Mr. Nipol T. Jeerawong
3. Mr. Pitiphong Bisalputra
4. Professor Hiran Radeesri2
5. Mr. Pramon Sutivong3
6. Mr. Kiet Srichomkwan
7. Mr. Chan Soo Lee
8. Mr. Phornpong Phornprapha
9. Mr. Thamnu Wanglee
10. Mr. Vuttichai Wanglee
11. Miss Jittinan Wanglee
12. Mr. Tetsutaro Hiraoka
13. Miss Sukanya Pantapatkul
14. Mr. Kaet Wanglee
15. Miss Anukul Thitikulrat
16. Miss Chutithorn Wanglee
Total

150,000 30,000
100,000
100,000
100,000 20,000
100,000 20,000
100,000 20,000
80,000 20,000
100,000 20,000
100,000
80,000
100,000 20,000
60,000 20,000
100,000
100,000 20,000
1,370,000 190,000

Remuneration (Baht)
The
Remuneration, The Risk
The Audit Nomination
Director’s
Total
Management
Committee and Corporate
Bonus
Committee
Governance
Committee
187,500 367,500 4
80,000
187,500 367,500
40,000
93,750 233,750
93,750 513,750
300,000
93,750 453,750
60,000
180,000
93,750 443,750
30,000
200,000
93,750 193,750
93,750 233,750
20,000
93,750 193,750
93,750 173,750
93,750 213,750
93,750 173,750
40,000
93,750 233,750
93,750 213,750
40,000
40,000
40,000
40,000
240,000 1,500,000 4,090,000
110,000
680,000

Note:
1. Chairman of the Board
2. Chairman of the Audit Committee
3. Chairman of the Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee
4. Excluding the remuneration as advisor to the Executive Board which are salary, bonus and provident fund, totaling 7,657,000 Baht
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			 Remuneration of the Management
			The Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee responsible for review the remuneration
Chairman of the Executive Board and President, propose to the Board of Directors for approval. Such remuneration will be
appropriately fixed based on the remuneration structure of the Company, including his/her performance and consistency with
the duties and responsibilities assigned.
			 The Chairman of the Executive Board and the President shall determine the appropriate amount of remuneration
for the Company’s executive officers at a level of Vice President and higher, with consideration of his/her performance and the
Company’s operation result.
			 In 2013, the total remuneration for 6 executives in the form of salaries and bonuses amounted to 24,741,000 Baht
		 2) Other Remuneration
			Other Remuneration of Directors
			-None			Other Remuneration of the Management
			The Company has established a provident fund rate 5% of the salary. For 2013, the Company made
contributions of 812,970 Baht to provident fund for the 6 executives.

10. Related Transactions/Connected Transactions
		 1) Related Transactions
			The Company and related businesses are bound to conduct transactions with one another in such ways as
through shareholding, common directors or business transaction arose in t he ordinary course of business based on market
terms and conditions. They are disclosed in notes to the financial statements, under item 6. Such transactions shall support
operations and distribute risks, of which the Company carries out in accordance with rules and regulations prescribed by law
and relevant institutions and realized on the best advantage of the Company. For 2013, the Company had connected
transaction the Company’s business.
Details of the Connected Persons
P Interior and Associates Co., Ltd.
(PIA)
- Mrs. Rujiraphorn Wanglee is a
managing director and holds the
shares of PIA by 74.98%.
- Mrs. Rujiraphorn Wanglee is a
spouse of Mr. Suchin Wanglee,
the Company’s director and the
Chairman of the Board, holds the
Company’s shares by 9.96%
(included shareholding by a
spouse as of 31 July 2013)
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The Transaction
Characteristic
The Company has agreed
to engage PIA to work for
turnkey project (design &
build) at the Company’s
head office at Sathorn
Nakorn Tower, the 25th and
27th floor (This transaction
is considered to be
connected transaction, in the
category of “a transaction
relating to assets or
service”)

Size of the Transaction

The Transaction Reasons

Total value of the
transaction is 53 million
Baht (equal to 2.35%
which greater than
0.03% but fewer than
3% of the Company’s
net tangible assets
value as per financial
statements in which the
equity method is applied
as at 30 June 2013)

The Company has agreed to
engage PIA to design & build
at the Company’s head office
by quoted service fee at the rate
of market standard pricing and
the contractor also has more
experience and technical
expertise of the project. The
Audit Committee had considered
and deemed that it is reasonable
project.

2) Procedures for Approval of Related Transactions
		 The Board of Directors has approved guidelines and procedures of related transactions to ensure the Company’s
best interest, authorized the management and/or the person authorized by the management the power to make related
transaction that are normal business or normal business support under traditional business practices e.g. insurance or
investment transactions. The directors and management who hold up a position of vice president shall disclose to the
Company annually whether they hold any stakes involving potential conflict of interest and in case where such transactions
need approval in accordance the regulations and procedures prescribed by law, the management shall propose such matters
to the Audit Committee, the Board of Directors or at the Shareholders’ Meeting for approval respectively, and shall disclose
the information completely. Under no circumstance shall directors or management concerned be allowed to participate in the
process of considering approval.
3) Policy or Tendency of Related Transactions Process in the Future
		 Related Transactions in the future will continue due to the controlling authority’s policy requiring insurance
companies to place reinsurance with Thai companies and encouraging insurance companies to form reinsurance pools to cede
and accept retrocession from Thai Reinsurance Public Company Limited. Another factor is the agreement to place business
with Thai Reinsurance Public Company Limited to keep data and statistics of the insurance business in Thailand.
		 However, the Company shall proceed by implementing fair method, transparent and complying with rules and
regulations of the Notification of Capital Market Supervisory Board and OIC.
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Report of the Remuneration, Nomination and
Corporate Governance Committee

The Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee
(the “Committee”), comprising a team of independent directors; namely,
Mr. Pramon Sutivong, Mr. Kiet Srichomkwan and Mr. Phornpong Phornprapha,
having a term of 3 years and due to retire by rotation in February 2013. Chairman of
the Board of Directors inquired the Board of Directors’ meeting about volunteer to in
charge of such duties mentioned above but there is no any director could dedicate
appropriate time to serve as member of the Committee. The Board of Directors,
therefore, approved to re-elect all the 3 directors to serve another term in the
Remuneration, Nomination and Corporate Governance Committee.

In 2013, the Committee held 3 meetings and its members’ attendance was
89%. The Committee’s performance of its duties is summarized as follows:
Remuneration Roles
1. Consider the remuneration of directors for the year 2013.
2. Consider annual remuneration adjustment of the president.
Nomination Roles
1. Consider the election of directors in place of those retiring by rotation.
2. Consider appointing the risk management committee in place of those
retiring by rotation.
3. Consider approval of employment contract renewal of Chairman of the
Executive Board and the Executive Board Advisor.
Governance Roles
1. Consider the Company’s self-assessment with reference to Corporate
Governance of Thai Listed Companies year 2013 has improved the
corporate governance assessment criteria. The Committee reported to the
Board of Directors’ meeting that classified into 1) new criteria which
complicated that the Company is not required to comply 2) new criteria
which the Company can comply if the Board of Directors provided policies
or guidelines for compliance 3) new criteria which the Company already
comply.
2. Consider and review the Board of Directors Charter.
3. Consider and review policies and guidelines to all stakeholders.
4. Consider and review the Company’s further execution to be consistent with
signing the declaration of the Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption.
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(Pramon Sutivong)
Chairman of the Remuneration,
Nomination and Corporate
Governance Committee

Report of the Audit Committee
The Audit Committee consists of 3 independent directors; namely,
Professor Hiran Radeesri, Chairman, and two members; Mr. Pramon Sutivong
and Mr. Kiet Srichomkwan who are all the expert of accountancy, finance and
organization management.
During 2013 the Audit Committee held 10 meetings and its members’
attendance is summarized below:
1. Professor Hiran Radeesri Chairman Attended 10 meetings
2. Mr. Pramon Sutivong Member Attended 9 meetings
3. Mr. Kiet Srichomkwan Member Attended 10 meetings
The Audit Committee performs the duty pursuant to the charter approved by the Board. The Committee’s
performance is summarized as follows:
1. Review of the Quarterly and Annual Financial Statements
The Audit Committee invited the Company’s executive officers, vice president of finance, vice president of
office of internal audit and the Company’s external auditors to participate the meeting, to discuss and answer questions
on the preparation of financial statements in accordance with applicable laws and standard of accounting principles.
The meeting was held to ensure that the audited financial statement were accurate conforming to accounting principles
standard and disclosed information were adequate, complete and reliable. Feedbacks and suggestions from the
external auditor were considered and applied to achieve optimum benefit to the Company.
In addition, the Committee held a meeting with the Company’s external auditors once to ensure the financial
statements were prepared without any intervention and the auditors were independent. The vice president of finance
and accounting manager confirmed that the Company accounting system was effective and were confident that
collection and recording of transactions were complete, conforming to accounting principles standard of the time. From
reviewing the statements and explanation received from the persons in charge and the external auditor, the
Committee formed an opinion that the financial statements were completely and accurately prepared according to the
general accepted accounting principles, accounting standards of the time and in accordance with the regulation of the
Office of Insurance Commission (OIC).
2. Review and Assessment of the Internal Control Systems
The Audit Committee reviewed and assessed the system through reports of office of internal audit and
external auditor on regular basis. There is no significant deficiency and the internal control system is reasonably
adequate and appropriate. The Committee reviewed and assessed the annual internal audit plan which follows the risk
assessment result and approved budget of office of internal audit. Office of internal audit is report directly to the
executive board. In addition, the external auditors who evaluated the internal control system commented that the
Company’s internal control and audit system was effective. For information systems, the external auditors have
audited and evaluated that it was effective information systems as well as other control systems to support producing
of financial statements. The Company developed the internal control system based on COBIT (Control Objectives for
Information and Related Technology) upon the recommendation of IT specialists who reviewed the guidelines. From
a review of the internal control system conducted by the Committee, it had an opinion that the internal control system
was adequate and appropriate.

167 The Navakij Insurance Plc.

168

Report of the Board of Directors’
Responsibilities in the Financial Statements
The Board of Directors puts strong emphasis on principles of good corporate governance and supervised financial statements
and financial data presented in the annual report. The financial statements were stated in accordance with generally accepted
accounting principles, applying the appropriate accounting policies and consistently adhered with careful discretion and
best estimation in the preparation. Beside, significant information was disclosed sufficiently in the Notes to financial statements
benefit to shareholders and investors in a transparent manner.
The Board of Directors has provided and maintained the appropriate and efficient internal control system to reasonably
ensure that the accounting data are accurate, complete, and sufficient to maintain its assets and to prevent fraud and
materially irregular operation.
The Audit Committee that comprise of independent directors have been assigned by the Board of Directors to take
charge of the Company’s financial reports and internal control quality matters. The Audit Committee’s views regarding
this issue is disclosed in this annual report under the section of report of the Audit Committee.
The Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of the Company is satisfactory and can
bring about confidence that the Company’s financial statements for the year ending 31 December 2013 are reliable and
prepared in conformity with generally accepted accounting principles and carried out accurately in accordance with law and
all relevant rules and regulations.

(Suchin Wanglee)
Chairman of the Board

(Nipol T. Jeerawong)
Chairman of the Executive Board
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of The Navakij Insurance Public Company Limited
I have audited the accompanying financial statements, in which the equity method is applied, of The Navakij Insurance Public
Company Limited, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the related statements of
income, comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial statements, in which the
cost method is applied, of The Navakij Insurance Public Company Limitied for the same year.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with
Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the
financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of The
Navakij Insurance Public Company Limited as at 31 December 2013, and its financial performance and cash flows for the year
then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Nonglak Pumnoi
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 20 February 2014
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Statement of Financial Position
The Navakij Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2013

(Unit: Baht)
Financial statements
Separate financial statements
in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note
Assets
Cash and cash equivalent
Accrued investment income
Premium receivables
Reinsurance assets
Investment assets
Investments in securities
Available-for-sale investments
Held-to-maturity investments
Other investments
Loans
Investment in associate
Property, building and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Other assets
Claim receivable from litigants
Others
Total assets

2013

2012

6, 8
6, 9

190,699,366
551,421,210
4,885,997
7,258,949
388,350,977
289,157,651
2,299,180,157 16,857,632,062

10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
22

2,206,326,231
420,100,000
32,506,900
1,228,662
149,541,530
209,414,363
7,880,816
205,382,018

15

62,647,674
65,100,677
157,003,746
122,104,379
6,566,603,543 20,515,472,918

7

2,022,350,497
235,290,030
32,506,900
1,292,974
129,120,466
221,223,447
9,648,754
202,820,028

2013

2012

190,699,366
551,421,210
4,885,997
7,258,949
388,350,977
289,157,651
2,299,180,157 16,857,632,062

2,206,326,231
420,100,000
32,506,900
1,228,662
34,175,695
209,414,363
7,880,816
205,382,018

2,022,350,497
235,290,030
32,506,900
1,292,974
34,175,695
221,223,447
9,648,754
202,820,028

62,647,674
65,100,677
157,003,746
122,104,379
6,451,237,708 20,420,528,147

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

171 The Navakij Insurance Plc.

Statement of Financial Position (continued)
The Navakij Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2013

(Unit: Baht)
Financial statements
Separate financial statements
in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note
Liabilities and equity
Liabilities
Income tax payable
6, 16
Due to reinsurers
Insurance contract liabilities
Loss reserves and outstanding claims 17
18.1
Premium reserve
19
Employee benefit obligations
22
Deferred tax liabilities
Other liabilities
20
Loan
6
Commission payables
Premium received in advance
Accrued expenses
Liabilities under finance lease
21
agreements
Others
Total liabilities

2013

2,544,512
901,500,142

2012

997,614,197

1,936,145,804 15,497,005,510
1,178,665,259 1,299,440,759
46,247,458
77,918,515
94,309,318
57,502,670
82,227,633
107,499,672
19,597,317

200,000,000
82,132,580
93,213,097
16,596,268

9,211,865
7,561,010
55,255,718
33,769,949
4,404,932,483 18,391,026,770

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2013

2,544,512
901,500,142

2012

997,614,197

1,936,145,804 15,497,005,510
1,178,665,259 1,299,440,759
46,247,458
77,918,515
94,309,318
57,502,670
82,227,633
107,499,672
19,597,317

200,000,000
82,132,580
93,213,097
16,596,268

9,211,865
7,561,010
55,255,718
33,769,949
4,404,932,483 18,391,026,770

Statement of Financial Position (continued)
The Navakij Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2013

(Unit: Baht)
Financial statements
Separate financial statements
in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note
Equity
Share capital
Registered
30,000,000 ordinary shares of
Baht 10 each
Issued and paid up
30,000,000 ordinary shares of
Baht 10 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
General reserve
Unappropriated
Other components of equity
Total equity
Total liabilities and equity

23

2013

2012

2013

2012

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
730,410,228
948,217,844
396,849,823
216,267,119
2,161,671,060 2,124,446,148
6,566,603,543 20,515,472,918

30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
655,078,009
829,032,441
377,237,271
220,086,687
2,046,305,225 2,029,501,377
6,451,237,708 20,420,528,147

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of Income
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)
Financial statements
Separate financial statements
in which the equity method is applied in which the cost method is applied

Note
Income
24
Net earned premium
24
Fee and commissions income
Total income
Expenses
Underwriting
Claim expenses
Claim and loss adjustment expenses 24
Commissions and brokerages expenses 24
24
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident Victims
24
Protection Company Limited
24, 25
Operating expenses
Total underwriting expenses
Profit (loss) from underwriting
Share of profit from investment in
associate
12.2
Net investments income
Profit on investments
Other income
Profit from operations
Contribution to the Office of Insurance
Commission
Contribution to the General Insurance Fund
Contribution to the Victims
Compensation Fund
Finance cost
Profit before income tax expense
22
Income tax expenses
Profit for the year
28
Earnings per share
Basic earnings per share
Profit for the year

2013

2012

174

2012

1,977,240,268
132,691,336
2,109,931,604

1,641,923,882
168,380,754
1,810,304,636

1,977,240,268
132,691,336
2,109,931,604

1,641,923,882
168,380,754
1,810,304,636

1,046,760,993
458,212,496
145,335,758

1,092,425,760
470,797,388
115,712,043

1,046,760,993
458,212,496
145,335,758

1,092,425,760
470,797,388
115,712,043

10,286,604
391,130,818
2,051,726,669
58,204,935

10,723,465
297,313,063
1,986,971,719
(176,667,083)

10,286,604
391,130,818
2,051,726,669
58,204,935

10,723,465
297,313,063
1,986,971,719
(176,667,083)

43,853,184
103,390,756
88,656,553
5,722,310
299,827,738

13,680,602
95,227,414
148,240,255
7,469,682
87,950,870

103,390,756
88,656,553
5,722,310
255,974,554

95,227,414
148,240,255
7,469,682
74,270,268

6,739,100
6,239,121

6,767,725
6,267,703

6,739,100
6,239,121

6,767,725
6,267,703

839,723
597,932
285,411,862
(37,604,286)
247,807,576

875,385
7,546,562
66,493,495
(28,686,085)
37,807,410

839,723
597,932
241,558,678
(37,604,286)
203,954,392

875,385
7,546,562
52,812,893
(28,686,085)
24,126,808

8.26

1.26

6.80

0.80

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of Comprehensive Income
The Navakij Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2013						
(Unit: Baht)
Financial statements
Separate financial statements
in which the equity method is applied in which the cost method is applied
2013
Profit for the year
Other comprehensive income
Gains (losses) on changes in value of
investment in associate
Gains (losses) on changes in value of
available-for-sale investments
Income tax relating to components of
other comprehensive income
Other comprehensive income for the year net of tax
Total comprehensive income for the year

2012

2013

2012

247,807,576

37,807,410

203,954,392

24,126,808

(23,432,120)

26,932,877

-

-

(196,438,230)

300,333,268

(196,438,230)

300,333,268

39,287,646

(54,930,254)

39,287,646

(54,930,254)

(180,582,704)
67,224,872

272,335,891
310,143,301

(157,150,584)
46,803,808

245,403,014
269,529,822

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of Cash Flow
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)
Financial statements
Separate financial statements
in which the equity method is applied in which the cost method is applied
2013

2012

2013

2012

Cash flows from operating activities
2,657,045,787 2,410,660,055 2,657,045,787 2,410,660,055
Direct premium written
7,710,282,614 15,367,409,472 7,710,282,614 15,367,409,472
Cash received for reinsurance
(8,287,458,262) (17,975,216,951) (8,287,458,262) (17,975,216,951)
Losses incurred on direct insurance
Losses adjustment expenses on direct insurance (189,389,784) (243,445,698) (189,389,784) (243,445,698)
Commissions and brokerages on direct insurance (451,368,761) (435,674,413) (451,368,761) (435,674,413)
(145,335,758) (115,712,044) (145,335,758) (115,712,044)
Other underwriting expenses
36,549,361
22,894,515
36,549,361
22,894,515
Interest income
48,869,636
68,933,742
48,869,636
68,933,742
Dividend income
7,359,922
5,298,998
7,359,922
5,298,998
Other income
(326,377,941) (274,452,621) (326,377,941) (274,452,621)
Operating expenses
(11,380,043)
(8,033,804)
(11,380,043)
(8,033,804)
Corporate income tax
1,056,491,346 (1,185,033,324) 1,056,491,346 (1,185,033,324)
Net cash from (used in) operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from
7,078,336,057 27,880,537,519 7,078,336,057 27,880,537,519
Investments in securities
455,512
486,512
455,512
486,512
Loans
4,918,175
9,797,613
4,918,175
9,797,613
Property and equipment
7,088,620,182 27,885,911,206 7,088,620,182 27,885,911,206
Net cash from investing activities
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of Cash Flow (continued)
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the year ended 31 December 2013

(Unit: Baht)
Financial statements
Separate financial statements
in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note

Cash flows used in
Investments in securities
Loans
Deposits at financial institutions
Property and equipment
Net cash used in investing activities
Net cash from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities
Repayment of liabilities under finance
lease agreements
Loan
29
Dividend paid
Net cash from (used in) financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at
beginning of year
Cash and cash equivalents at
7
end of year
Supplemental cash flows information
Non-cash item consists of
Gains (losses) on changes in value
of investment in associate
Gains (losses) on changes in values of
available-for-sale investments - net of tax

2013

2012

2013

2012

(7,355,365,518) (26,757,172,440) (7,355,365,518) (26,757,172,440)
(230,000)
(230,000)
(422,200)
(422,200)
(25,050,193)
(25,050,193) (184,889,970)
(184,889,970)
(11,670,396)
(18,117,022)
(18,117,022)
(11,670,396)
(7,552,348,084) (26,800,569,655) (7,552,348,084) (26,800,569,655)
(463,727,902) 1,085,341,551 (463,727,902) 1,085,341,551
(2,041,640)
(200,000,000)
(29,999,960)
(232,041,600)
360,721,844

(2,776,236)
200,000,000
197,223,764
97,531,991

(2,041,640)
(200,000,000)
(29,999,960)
(232,041,600)
360,721,844

(2,776,236)
200,000,000
197,223,764
97,531,991

190,699,366

93,167,375

190,699,366

93,167,375

551,421,210

190,699,366

551,421,210

190,699,366

(23,432,120)

26,932,877

-

-

(157,150,584)

245,403,014

(157,150,584)

245,403,014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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29

300,000,000 647,186,097 30,000,000 20,000,000
300,000,000 647,186,097 30,000,000 20,000,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at 1 January 2013
Dividend paid
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2013

730,410,228 18,043,193
(29,999,960)
247,807,576 (23,432,120)
948,217,844 (5,388,927)

1,569,359 471,546,589
- (196,438,230)
1,569,359 275,108,359

Total other
components
of
Total
equity
equity
124,513,932 1,814,302,847
272,335,891 310,143,301
396,849,823 2,124,446,148

(Unit: Baht)

(94,309,318) 396,849,823 2,124,446,148
- (29,999,960)
39,287,646 (180,582,704) 67,224,872
(55,021,672) 216,267,119 2,161,671,060

Financial statements in which the equity method is applied
Other components of equity
Other comprehensive income
Retained earnings
Surplus
Appropriated
Surplus
(deficit) on Deferred tax
(deficit) on Surplus on changes recognised/
changes
changes in value of transferred out
in value of in interest in available- from other
Issued and
investment
equity
for-sale comprehensive
fully paid-up Share
Legal
General
income
Note share capital premium
reserve
reserve Unappropriated in associate of associate investments
300,000,000 647,186,097 30,000,000 20,000,000 692,602,818 (8,889,684) 1,569,359 171,213,321 (39,379,064)
Balance as at 1 January 2012
Total comprehensive income for the year
- 37,807,410 26,932,877
- 300,333,268 (54,930,254)
Balance as at 31 December 2012
300,000,000 647,186,097 30,000,000 20,000,000 730,410,228 18,043,193 1,569,359 471,546,589 (94,309,318)

For the year ended 31 December 2013

The Navakij Insurance Public Company Limited

Statement of Changes in Equity

29

Share
premium
647,186,097
647,186,097
647,186,097
647,186,097

300,000,000
300,000,000

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at 1 January 2013
Dividend paid
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2013

Balance as at 1 January 2012
Total comprehensive income for the year
Balance as at 31 December 2012

Note

Issued and
fully paid-up
share capital
300,000,000
300,000,000

For the year ended 31 December 2013

The Navakij Insurance Public Company Limited

30,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000

655,078,009
(29,999,960)
203,954,392
829,032,441

471,546,589
(196,438,230)
275,108,359

(94,309,318) 377,237,271 2,029,501,377
- (29,999,960)
39,287,646 (157,150,584)
46,803,808
(55,021,672) 220,086,687 2,046,305,225

Separate financial statements in which the cost method is applied
Other components of equity
Other comprehensive income
Retained earnings
Surplus (deficit) Deferred tax
Appropriated
on changes
recognised/
in value of
transferred out
availablefrom other
Total other
Legal
General
for-sale
comprehensive components of
Total
reserve
reserve Unappropriated investments
income
equity
equity
30,000,000 20,000,000 630,951,201
171,213,321
(39,379,064) 131,834,257 1,759,971,555
- 24,126,808
300,333,268
(54,930,254) 245,403,014 269,529,822
30,000,000 20,000,000 655,078,009
471,546,589
(94,309,318) 377,237,271 2,029,501,377

(Unit: Baht)

Statement of Changes in Equity (continued)
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3.1 Accounting standards that became effective in the current accounting period
		 Accounting standards:
			 TAS 12
Income Taxes
			 TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
			 TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
		 Financial Reporting Standard:
			 TFRS 8
Operating Segments
		 Accounting Standard Interpretations:
			 TSIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
			 TSIC 21
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
			 TSIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
		 Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and accounting
treatment guidance are not relevant to the business of the Company. For Thai Accounting Standard 12 Income
Taxes, this standard does not have any impact to the financial statements of current year since the Company had
early adopted before the effective date.
3.2 Accounting standards that became effective in the future
					
Effective date		
		 Accounting Standards:
			 TAS 1 (revised 2012)
Presentation of Financial Statements
1 January 2014
			 TAS 7 (revised 2012)
Statement of Cash Flows
1 January 2014
			 TAS 12 (revised 2012)
Income Taxes
1 January 2014
			 TAS 17 (revised 2012)
Leases
1 January 2014
			 TAS 18 (revised 2012)
Revenue
1 January 2014
			 TAS 19 (revised 2012)
Employee Benefits
1 January 2014
			 TAS 21 (revised 2012)
The Effects of Change in Foreign Exchange Rates
1 January 2014
			 TAS 24 (revised 2012)
Related Party Disclosures
1 January 2014
			 TAS 28 (revised 2012)
Investments in Associates
1 January 2014
			 TAS 31 (revised 2012)
Interests in Joint Ventures
1 January 2014
			 TAS 34 (revised 2012)
Interim Financial Reporting
1 January 2014
			 TAS 36 (revised 2012)
Impairment of Assets
1 January 2014
			 TAS 38 (revised 2012)
Intangible Assets
1 January 2014
		 Financial Reporting Standards:
			 TFRS 2 (revised 2012)
Share-based Payment
1 January 2014
			 TFRS 3 (revised 2012)
Business Combinations
1 January 2014
			 TFRS 4
Insurance Contracts
1 January 2016
			 TFRS 5 (revised 2012)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
1 January 2014
				
Operations
			 TFRS 8 (revised 2012)
Operating Segments
1 January 2014
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Effective date
		 Accounting Standard Interpretations:
			 TSIC 15
Operating Leases - Incentives
1 January 2014
			 TSIC 27
Evaluating the Substance of Transactions Involving
1 January 2014
				
the Legal Form of a Lease
			 TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
1 January 2014
			 TSIC 32
Intangible Assets - Web Site Costs
1 January 2014
		 Financial Reporting Standard Interpretations:
			 TFRIC 1
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
1 January 2014
				
Similar Liabilities
			 TFRIC 4
Determining whether an Arrangement contains a Lease
1 January 2014
			 TFRIC 5
Rights to Interests arising from Decommissioning,
1 January 2014
				
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
			 TFRIC 7
Applying the Restatement Approach under TAS 29
1 January 2014
				
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
			 TFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
1 January 2014
			 TFRIC 12
Service Concession Arrangements
1 January 2014
			 TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes
1 January 2014
			 TFRIC 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
1 January 2014
			 TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers
1 January 2014
The Company’s management believes that these accounting standards, financial reporting standard, accounting
standard interpretations and financial reporting standards interpretations will not have any significant impact on the
financial statements for the year when they are initially applied, except Thai Financial Reporting Standard 4 Insurance
contacts, for which the management is still evaluating the first-year impact to the financial statements and has yet to
reach a conclusion.

4. Significant accounting policies
4.1 Revenue recognition
		 Premium
Premium consists of direct premium and reinsurance premium less premium of canceled policies and premiums
refunded to policyholders and adjust with unearned premium reserve.
Direct premium is recognised as income on the date the insurance policy comes into effect. For long-term insurance
policies with coverage periods of longer than 1 year, related revenues are recorded as unearned items, and recognised
as income over the coverage period.
Reinsurance premium is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application or the statement
of accounts with the Company.
Commission and brokerage fee income
Commission and brokerage fees from ceded premium are recognised as income when incurred.
Commission and brokerage fees from ceded premium with coverage periods longer than 1 year are recorded as
unearned items and recognised as income over the coverage period.
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Interest income and dividends
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised when
the right to receive the dividends is established.
Gain (loss) on investment
Gain (loss) on investment is recognised as income or expense on the transaction date.
Interest income on loan
Interest income on loan is recognised on accrual basis, based on the amount of principal outstanding.
4.2 Expenses recognition
		 Ceded premium
		 Ceded premium is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to another insurer.
For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than 1 year, ceded premium is recorded as prepaid
expenses and recognised as expenses over the coverage period.
Commission and brokerage fees expenses
Commissions and brokerages are expended when incurred.
Commission and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than 1 year are recorded as prepaid
items and recognised as expenses over the coverage period.
Claims and losses adjustment expenses
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of direct insurance and
reinsurance, and include the amounts of the claims, related expenses, and claims adjustments of the current and
prior period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), and claims refundable from
reinsurers.
Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon the receipt of the claims advice from
the insured, based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. The
maximum value of claims estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
Claims and losses adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the
loss advice or the statement of accounts with the Company.
4.3 Cash and cash equivalents
		 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original
maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
4.4 Premium receivables
Premium receivables from both direct and reinsurance is stated at net realisable value. The Company set up an
allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premium receivables,
on the basis of collection experiences, analysis of debtor aging and a review of current status of the premium due as
at the end of reporting period.
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4.5 Reinsurance assets and due to reinsurers
Reinsurance assets
Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of, amounts deposit on reinsurance amount due from
reinsurers and insurance reserve refundable from reinsurers.
Amounts due from reinsurers consist of claims and various other items receivable from reinsurers, excluding
reinsurance premium receivable, less allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful
accounts for the estimated losses that may be incurred due to inability to make collection, taking into account
collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the end of the reporting period.
Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance contract of loss reserve
in accordance with the law regarding insurance reserve calculation.
Due to Reinsurers
Due to reinsurers are stated at the outstanding balance of outward premium payable, amounts withheld on reinsurance
and amount due to reinsurers.
Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding loss
reserve from reinsurance.
The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers) when
the following criteria for offsetting are met.
(1) The Company has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and
(2) The Company intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to
realise the asset at the same time as it pays the liability.
4.6 Investments in securities
		 The Company measures investments in securities accounting to classification of investments as follows:
		 (a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities
are recorded in comprehensive income, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold.
		 (b) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at
amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised by the effective rate method with the
amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest income.
		 (c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated
at cost net of allowance for loss on impairment (if any).
		 (d) Investment in associated company is accounted for in the financial statements in which the equity method is
applied, using the equity method. (Investment in associated company is accounted for in the separate financial
statements in which the cost method is applied, using the cost method).
The fair value of marketable security is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair
value of debt instrument is determined based on yield rate quoted by the Thai Bond Market Association. The fair
value of unit trust is determined from its net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investment from one type to another, such investment will be readjusted to
its fair value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investment and the
fair value on the date of reclassification is recorded in profit or loss or recorded as other components of equity,
depending on the type of investment that is reclassified.

Annual Report 2013

184

On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment
is recognised in profit or loss.
4.7		Loans
Loans are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that
may be incurred in collection of loans based on an evaluation of the current status of the debtors taking into
consideration the recovery risk and the value of collateral.
4.8		Property, buildings and equipment /Depreciation
			Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for
loss on impairment of assets (if any).
Buildings are initially recorded at cost on the acquisition date.
			Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the
following estimated useful lives.
Buildings		
- 20, 40		 years
Condominium units
- 20		 years
Buildings improvement
- 5, 10, 20
years
Office furniture, fixture and equipment
- 5, 10 		 years
Motor vehicles
- 5 		 years
Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under installation.
An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits
are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss
when the asset is derecognised.
4.9		Intangible assets
			Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses
(if any).
Intangible assets with finite life is amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for
impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and
the amortisation method of such intangible asset are reviewed at least at each financial year end. The amortisation
expense is charged to profit or loss.
The useful life of intangible assets with finite useful life which is computer software is 10 years.
4.10		Related party transactions
			Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether
directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated company and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the
Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers
with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
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4.11 Loss reserve and outstanding claims
Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is provided upon receipt of claim
advices from the insured based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s
management. The maximum value of claims estimate is not however, to exceed the sum-insured under the relevant
policy.
The Company has to allocate IBNR (Incurred but not reported claim), which is calculated by the actuarial method, to
be the best estimate claims which are expected to be paid to the insured for the losses occurred before or as at the
reporting period. The IBNR is calculated for both reported and not reported losses, and net of recorded claims.
4.12 Premium reserve
		 Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve.
		 (a) Unearned premium reserve
Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before deducting premium ceded as follows:
Transportation (cargo), travelling accident with - 100% of premium as from the date policy is effective,
coverage periods of not over six-months		 throughout the period of insurance coverage
Others
- Monthly average basis (the one-twenty fourth basis)
		 (b) Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is the reserve for the claims that may be incurred in respect of in-force policies. Unexpired
risk reserve is set aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims that are expected be incurred
during the remaining period of coverage, based on historical claims data.
As at the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk reserve with unearned
premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is
recognised as unexpired risk reserve in the financial statements.
4.13 Long-term lease
		 Where the Company is the lessees
		 Leases of premises or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as
finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present
value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in
other long-term payables, while the interest element is charged to the profit or loss over the lease period. The
premises or equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset.
Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.
Where the Company is the lessors
Assets leased out under operating leases are included in property, building and equipment in the statements of
financial position. They are depreciated over their expected useful lives on a basis consistent with other similar
premises and equipment owned by the Company. Rental income is recognised on a straight-line basis over the lease
term.

Annual Report 2013

186

4.14 Foreign currencies
The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at the date of transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates
ruling at the end of reporting period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.15 Impairment of assets
		 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, building
and equipment and intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be
impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the
asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in the profit or loss.
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment losses may
no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously
recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the
asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the
asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been
determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised
immediately in profit or loss.
4.16 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by
employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions
are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement
under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by a an independent actuary based on actuarial
techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in profit or loss.

187 The Navakij Insurance Plc.

The defined benefits liability comprises the present value of the defined benefit obligation less unrecognised
actuarial gains or losses.
For the first-time adoption of Thai Accounting Standard 19 Employee Benefits in 2011, the Company elected to
recognise the transitional liability, which exceeds the liability that would have been recognised at the same date
under the previous accounting policy, through an adjustment to the beginning balance of retained earnings in 2011.
4.17 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that
an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation.
4.18 Income tax
		 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based
on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their
carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.
The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises deferred tax
assets for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be
available against which such deductible temporary differences can be utilised.
At the end of each reporting period, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets
to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred
tax asset to be utilised.
The Company records deferred tax directly to equity if the tax relates to items that are recorded directly to equity.

5. Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards at times requires management
to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and
estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant
judgments and estimates are as follows:
Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to
use judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred,
taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
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Allowance for doubtful accounts on receivables/loans/premium receivables
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates based upon,
among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
Impairment of investments in securities
The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when there has been a significant
or prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination
of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the management.
Property, buildings and equipment/Depreciation
In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives
and residual values of the Company’s buildings and equipment and to review estimate useful lives and residual values
when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical basis
and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This
requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Intangible assets
The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require management to
make estimates of cash flows to be generated by the asset and to choose a suitable discount rate in order to calculate
the present value of those cash flows.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable
profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Significant management judgement is
required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of
estimate future taxable profits.
Loss reserve and outstanding claims
At the end of each reporting date, the Company has to estimate loss reserve and outstanding claims taking into account
two factors. These are claim incurred and reported, and the claims incurred but not yet reported (IBNR). The ultimate cost
of outstanding claims is established using a range of standard actuarial claims projection techniques, such as the Chain
Ladder and Bornheutter-Ferguson methods.
The main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the development of claims
estimates, paid and incurred losses, average costs per claim and claim numbers, etc. To perform the calculation, it is
necessary to perform analysis based on the type of insurance and to use the services of an actuary expertise, experience,
and an understanding of the insurance business and the Company’s products.
Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.
Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to incur
over the remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgment, with
reference to historical data and the best estimates available at the time.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made
based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
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Litigation
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgement to assess
of the results of the litigation and believes that losses incurred will not exceed the recorded amounts as at the end of
reporting period.

6. Related party transactions
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and not
merely the legal form.
The relationships between the Company and its related parties are summarised below.
Name of related parties
The Falcon Insurance Plc.
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
Nipponkoa Insurance Co., Ltd.
The United Indemnity Co., Ltd.
Thai Reinsurance Plc.
Thai Metal Drum Manufacturing Plc.
Varopakorn Plc.
Thai-German Ceramic Industry Plc.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
Siam Motors Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Dusit Thani Plc.
Sitthinan Co., Ltd.
Serm Suk Plc.
Chaitip Co., Ltd.
Suppa-arun Co., Ltd.
Poonphol Co., Ltd.
Siam Modified Starch Co., Ltd.
Alinkij Siam Co., Ltd
Siam Calsonic Co., Ltd.
Siam Riken Industrial Co., Ltd.
Siam International Corp., Ltd.
The pet Co., Ltd.
Rengsit Ruam Patana Co., Ltd.
Toyota Petchaboon Toyota’s Dealer Co., Ltd.
Thai Pechaboon Co., Ltd.
BTS Group Holdings Plc.
P Interior & Associates Co., Ltd.
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Nature of relationship
Associated company
10% of shares held by the Company
10% of shares held in the Company
6.19% of shares held in the Company
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
A related person of the Company’s director is a
major shareholder

During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such transactions, which are
summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed
upon between the Company and those related parties.
(Unit: Baht)
2013
2012
Transactions with associate - The Falcon Insurance Plc.
Reinsurance premium written
83,559
95,269
Premium ceded
35,873,382
21,614,674
Commission paid
32,689
27,264
Commission received
7,193,037
4,192,755
Rental income
68,688
Transactions with related companies
Direct premium written
Rangsit Plaza Co., Ltd.
38,751,026
27,405,687
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.*
38,292,872
315,439,711
Alinkij Saim Co., Ltd.
9,800,933
3,830,401
Varopakorn Plc.
4,550,285
4,640,501
Chaitip Co., Ltd.
2,173,826
2,743,645
Siam Riken Industrial Co., Ltd.
1,760,025
1,341,905
Dusit Thani Plc.
1,363,501
1,433,486
Siam Motors Co., Ltd.
1,212,297
816,783
Siam Calsonic Co., Ltd.
887,819
250,419
Wanglee Co., Ltd.
855,946
932,742
Sathorn Thani Co., Ltd.
830,716
1,027,231
Siam International Corp., Ltd.
381,837
352,464
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
22,331,487
Poonphol Co., Ltd.
7,487,628
Sitthinan Co., Ltd.
6,057,891
Siam Modified Starch Co., Ltd.
5,849,055
Serm Suk Plc.
273,085
Thai General Insurance Association
15,341
The United Indemnity Co., Ltd.
(222,676)
Inward premium written
Thai Reinsurance Plc.
26,251,253
26,780,953
Premium ceded
Thai Reinsurance Plc.
44,637,030
67,839,686
Claims
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
1,854,771
40,320,093
Alinkij Siam Co., Ltd.
938,579
8,989,823
Chaitip Co., Ltd.
646,345
13,974
Toyota Petchaboon Co., Ltd.
410,217
8,488,534
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(Unit: Baht)
2013

Transactions with related companies (continued)
Wanglee Co., Ltd.
Dusit Thani Co., Ltd.
Siam Calsonic Co., Ltd.
Rangsit Ruam Patana Plc.
Siam Motors Co., Ltd.
Siam Riken Industrial Co., Ltd.
Varopakorn Plc.
Siam International Corp., Ltd.
Serm Suk Plc.
Rengsit Plaza Co., Ltd.
Siam Modified Starch Co., Ltd.
Thai Metal Drum Manufacturing Plc.
The Pet Co., Ltd.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Sitthinan Co., Ltd.
Thai - German Ceramic Industry Plc.
Thai Pechaboon Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
Poonphol Co., Ltd.
Commission paid on direct insurance
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
The United Indemnity Co., Ltd.
Commission paid from reinsurance
Thai Reinsurance Plc.
Commission received
Thai Reinsurance Plc.
Dividend income
Thai Metal Drum Manufacturing Plc.
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
BTS Group Holdings Plc.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Varopakorn Plc.
Rental and service fee of building space for branch office
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Rental income
The United Indemnity Co., Ltd.
* Direct premium written from non-life insurance brokers
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2012

141,309
74,333
63,420
61,948
51,760
37,809
26,011
4,600
-

40,483
2,000,374
40,660
34,997
87,959,550
79,265,463
3,012,623
2,839,622
2,545,025
941,752
184,217
56,024
31,222
8,758
3,883

4,733,838
-

61,522,061
(150,898)

10,778,189

10,341,133

16,172,397

27,755,047

20,640,000
4,092,000
2,202,000
1,980,519
40,000
-

8,256,000
216,000
960,602
40,000
700,000
110,325

333,930
43,200

314,073
55,326

118,272

118,272

Transfer Pricing Policy
Transactions with associate
Direct premium written
Reinsurance premium written/Premium ceded/
Commission paid from reinsurance/Commission received
Rental income
Transactions with related Companies
Direct premium written
Reinsurance premium written/Premium ceded/
Commission paid from reinsurance/Commission received
Claims
Commission paid on direct insurance
Dividend income
Design and decoration fee
Rental and service fee of building space for branch office

Ordinary course of business premium rate
Ordinary course of business ceded rates, based on the
type of reinsurance and the reinsurance contracts
Contract price
Ordinary course of business premium rate
Ordinary course of business ceded rates, based on the
type of reinsurance and the reinsurance contracts
Actual paid
In accordance with the Notification by the Registrar
“Commission rate for Non-life insurance”
As declared
Contract price
Contract price

As at 31 December 2013 and 2012, the balances of the accounts between the Company and those related companies are
as follows:
(Unit: Baht)
2013
2012
Premium receivables
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
(3,433)
59,143,295
Reinsurance assets - due from reinsurers
Thai Reinsurance Plc.
317,972,531
726,525,459
The Falcon Insurance Plc.
32,991,015
49,892,410
Total
350,963,546
776,417,869
Investments in securities - equity securities
Thai Metal Drum Manufacturing Plc.
246,304,000
181,220,000
Thai Reinsurance Plc.
208,335,009
333,785,177
BTS Group Holdings Plc.
34,600,000
Sathorn Thani Co., Ltd.
12,780,000
12,780,000
Rangsit Plaza Co., Ltd.
6,560,000
6,560,000
Varopakorn Plc.
1,412,756
1,889,151
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
600,000
600,000
Thai-German Ceramic Industry Plc.
15,480,000
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
9,944,200
Total
510,591,765
562,258,528
Due to reinsurers - Amounts withheld on reinsurance treaties
Thai Reinsurance Plc.
16,823,551
24,617,946
Accrued commissions
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
11,713,086
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During the year 2013, the Company ceased relationship by virtue of having common directors and through shareholding
with Thai-German Ceramic Industry Plc. and Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd. The Company ceased relationship
by virtue of having common directors with Sitthinan Co., Ltd, Suppa-arun Co., Ltd, Poonphol Co., Ltd. and Siam Modified
starch Co., Ltd. This relationship ceased and the above related party transactions were made before the end of relationship.
Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company had employment benefits expenses payable to their
directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
2013
2012
Short-term benefits
29.8
35.3
Post employment benefits
0.6
0.9
Total
30.4
36.2

7. Cash and cash equivalent
Cash on hand
Deposits at banks with no fixed maturity date
Deposits at banks with fixed maturity date and certificate of deposit
Total cash and deposits at financial institutions
Less: Deposits at banks which amounts maturing in over 3 months
Cash and cash equivalent

2013
268,000
142,153,210
819,100,000
961,521,210
(410,100,000)
551,421,210

(Unit: Baht)
2012
268,000
167,431,366
248,210,030
415,909,396
(225,210,030)
190,699,366

As at 31 December 2013, bank deposits in saving account and fixed deposits carried interest between 0.10 and 3.25
percent per annum (2012: between 0.10 and 3.00 percent per annum).
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8. Premium receivables

The balances as at 31 December 2013 and 2012 of premium receivables are classified by aging from the maturity date
under the stipulated law of the premium collection as follows:
(Unit: Baht)
2013
Due from
Due from agents
Due from
insured
and brokers
reinsurers
Total
Not yet due
63,417,994
179,521,020
9,489,912
252,428,926
Not over 30 days
6,051,768
16,227,235
22,279,003
Over 30 days to 60 days
462,681
4,198,046
28,095
4,688,822
Over 60 days to 90 days
183,845
2,376,016
3,672
2,563,533
Over 90 days to 1 year
375,240
4,213,101
2,519,780
7,108,121
Over 1 year
(25,733)
69,315
47,747
91,329
Total premium receivables
70,465,795
206,604,733
12,089,206
289,159,734
Less: Allowance for doubtful accounts
(2,083)
(2,083)
Total premium receivables, net
70,465,795
206,602,650
12,089,206
289,157,651
(Unit: Baht)
2012
Not yet due
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total premium receivables
Less: Allowance for doubtful accounts
Total premium receivables, net

Due from
insured
57,951,756
3,644,845
1,357,178
1,299,689
887,036
2,412
65,142,916
65,142,916

Due from agents
and brokers
227,568,075
23,717,880
5,681,824
10,411,122
54,781,230
6,486
322,166,617
(47,610)
322,119,007

Due from
reinsurers
475,426
32,060
32,822
241,083
289,879
17,784
1,089,054
1,089,054

Total
285,995,257
27,394,785
7,071,824
11,951,894
55,958,145
26,682
388,398,587
(47,610)
388,350,977

For premium receivables due form agents and brokers, the Company has stipulated the collection guideline in accordance
with the law of the premium collection. For overdue premium receivables, the Company has the legal process with such
agents and brokers.
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9. Reinsurance assets
Amounts deposit on reinsurance
Amounts due from reinsurers, net
Insurance reserve refundable from reinsurers
Reinsurance assets, net

2013
351,946
993,066,540
1,305,761,671
2,299,180,157

(Unit: Baht)
2012
2,666,739
1,875,609,851
14,979,355,472
16,857,632,062

Insurance reserve refundable from reinsurers as at 31 December 2013 and 2012 includes insurance reserve refundable
from reinsurers from flooding loss amounting to Baht 1,010 million and Baht 14,370 million, respectively as described in
Note 1.2 to the financial statements.
The balances as at 31 December 2013 and 2012 of amounts due from reinsurers are classified by aging as follows:

Not yet due
Not over 12 months
Over 1 year to 2 years
Over 2 years
Total amounts due from reinsurers
Less: Allowance for doubtful accounts
Amount due from reinsurances, net
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2556
886,096,322
27,276,000
138,842,605
4,851,613
1,057,066,540
(64,000,000)
993,066,540

(Unit: Baht)
2555
1,265,003,642
599,778,426
9,172,836
1,654,947
1,875,609,851
1,875,609,851

10. Investments in securities

10.1 Available-for-sale investments

(Unit: Baht)
2013

Cost
Government and state enterprise
securities
Thai government bonds
State enterprise bonds
Treasury bills
Debentures
Stocks
Total
Private enterprise securities
Debentures
Stocks
Units trusts
Warrants
Total
Total available-for-sale investments

580,291,972
35,329,941
209,872,906
701,387
32,545,688
858,741,894

Unrealised
gain

Unrealised
loss

Fair value

Percentage of
investments in
securities to
total assets

545,636
218,375
2,150
(128)
2,135
1,444,025 (3,956,818)
2,212,321 (3,956,946)

580,837,608
35,548,316
209,874,928
703,522
30,032,895
856,997,269

9.00
0.55
3.25
0.01
0.47
13.28

310,893,540
25,322
(4,533)
564,639,172 260,585,184 (30,803,015)
196,943,266 66,690,108 (20,861,318)
- 1,221,236
1,072,475,978 328,521,850 (51,668,866)
1,931,217,872 330,734,171 (55,625,812)

310,914,329
794,421,341
242,772,056
1,221,236
1,349,328,962
2,206,326,231

4.82
12.31
3.76
0.02
20.91
34.19

(Unit: Baht)
2012

Cost
Government and state enterprise
securities
Thai government bonds
State enterprise bonds
Debentures
Total
Private enterprise securities
Debentures
Stocks
Units trusts
Warrants
Total
Total available-for-sale investments

Unrealised
gain

618,798,077
35,799,357
704,774
655,302,208

240,394
220,651
3,442
464,487

39,911,962
659,117,749
196,471,989
895,501,700
1,550,803,908

3,774
384,718,044
103,847,038
1,624,500
490,193,356
490,657,843

Unrealised
loss
(37,650)
(37,650)

Fair value

Percentage of
investments in
securities to
total assets

619,000,821
36,020,008
708,216
655,729,045

3.03
0.18
0.00
3.21

39,915,736
(10,433,950) 1,033,401,843
(8,639,654) 291,679,373
1,624,500
(19,073,604) 1,366,621,452
(19,111,254) 2,022,350,497

0.20
5.06
1.43
0.01
6.70
9.91
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Gains on changes in values of available-for-sale investments as at 31 December 2013 and 2012 consist of:

(Unit: Baht)
31 December 2013 31 December 2012
275,108,359
471,546,589
(55,021,672)
(94,309,318)
220,086,687
377,237,271

Gains on changes in values of available-for-sale investments
Less: Deferred tax liabilities
Gains on changes in values of available-for-sale investments, net
10.2 Held-to-maturity investments

(Unit: Baht)
2013

Government and state enterprise
securities
Thai government bonds
Saving lottery
Total
Deposits at banks which amounts
maturing over 3 months
Deposits at commercial banks
Certificate of deposit
Total
Total held-to-maturity investments

2012
Percentage of
investments in
Cost/
securities to total
Amortised cost
assets

Cost/
Amortised cost

Percentage of
investments in
securities to total
assets

10,000,000
10,000,000

0.16
0.16

80,000
10,000,000
10,080,000

0.00
0.05
0.05

410,100,000
410,100,000
420,100,000

6.36
6.36
6.52

200,058,841
25,151,189
225,210,030
235,290,030

0.98
0.12
1.10
1.15

10.3 Other investments

(Unit: Baht)
2013

Cost
Investment in non-marketable
securities
Less: Allowance for impairment
Total other investments, net
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35,074,400
(2,567,500)
32,506,900

Percentage of
investments in
securities to total
assets
0.54
(0.04)
0.50

Cost
35,074,400
(2,567,500)
32,506,900

2012
Percentage of
investments in
securities to total
assets
0.17
(0.01)
0.16

10.4 Remaining period of debt securities
		 Investments in debt securities as at 31 December 2013 and 2012 will be matured redemption as follows:
(Unit: Baht)
2013
2012
Period to maturity
Period to maturity
1 year
1 - 5 years
Total
1 year 1 - 5 years
Total
Available-for-sale investments
Government and state enterprise
securities
547,250,055 33,041,917 580,291,972 608,751,128 10,046,949 618,798,077
Thai government bonds
25,328,658 10,001,283
State enterprise bonds
35,329,941
- 35,799,357 35,799,357
209,872,906
Treasury bills
- 209,872,906
701,387
Debentures
701,387
704,774
704,774
783,153,006 43,043,200 826,196,206 608,751,128 46,551,080 655,302,208
Total
Add (less): Unrealised gain (loss)
324,755
443,413
768,168
(25,510)
452,347
426,837
Total
783,477,761 43,486,613 826,964,374 608,725,618 47,003,427 655,729,045
Private enterprise securities
Debentures
310,893,540
- 310,893,540 39,911,962
- 39,911,962
Total
310,893,540
- 310,893,540 39,911,962
- 39,911,962
Add: Unrealised gain
20,789
20,789
3,774
3,774
Total
310,914,329
- 310,914,329 39,915,736
- 39,915,736
Total available-for-sale investments 1,094,392,090 43,486,613 1,137,878,703 648,641,354 47,003,427 695,644,781
Held-to-maturity investments
Government and state enterprise
securities
Thai government bonds
80,000
80,000
Saving lottery
- 10,000,000
10,000,000
- 10,000,000 10,000,000
Total
- 10,000,000
10,000,000
80,000 10,000,000 10,080,000
Deposits at banks which amount
maturing over 3 months
Deposits at commercial banks
- 200,058,841
- 200,058,841
Certificate of deposit
410,100,000
- 410,100,000 25,151,189
- 25,151,189
Total
410,100,000
- 410,100,000 225,210,030
- 225,210,030
Total held-to-maturity investments
410,100,000 10,000,000 420,100,000 225,290,030 10,000,000 235,290,030
Total investments in debt
securities
1,504,492,090 53,486,613 1,557,978,703 873,931,384 57,003,427 930,934,811
As at 31 December 2013, the Company has pledged bonds of Baht 4.3 million (2012: Baht 4.5 million) and deposits at
financial institutions of Baht 0.1 million (2012: Baht 0.2 million) as bail bond in cases where insured drivers have been
charged with criminal offence.
The Company pledged its securities with the Registrar as discussed in Notes 30 and 31 to the financial statements.
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11. Loans

As at 31 December 2013 and 2012, the balances of loans and accrued interest are aged by principal and accrued
interest as follows:
(Unit: Baht)
2013
Mortgage loans
Other loans
Total
Principal
Interest
Principal
Interest
Principal
Interest
Total
Outstanding period
Not yet due
871,219
- 357,443
- 1,228,662
- 1,228,662
Total loans
871,219
- 357,443
- 1,228,662
- 1,228,662
(Unit: Baht)
2012

Outstanding period
Not yet due
Total loans

Mortgage loans
Other loans
Principal
Interest
Principal
Interest
Principal
1,072,992
219,982
- 1,292,974
1,072,992
219,982
- 1,292,974

Total
Interest
-

Total
1,292,974
1,292,974

Loans provided to employees are in accordance with employee’s benefits plan under a credit line of Baht 50,000 or less
for personal guarantee loans. In case of secured loans, the credit line is not to exceed 50 times the employee’s salary.
The interest rates for the loans charge at the rates of 7.0 % and 6.5 % per annum, respectively. As at 31 December 2013,
loans to employees and agents totaled Baht 1.2 million (2012: Baht 1.3 million).

12. Investment in associate
12.1 Details of associate

Company’s name

(Unit: Baht)

Nature of Country of
business incorporation

The Falcon Insurance Plc. Non-life
insurance

Thailand

Financial statements in which the equity method is applied
Shareholding
Carrying amounts based
percentage
Cost
on equity method
2013 2012
2013
2012
2013
2012
(%)
(%)
36.27 36.27 70,739,402 70,739,402 149,541,530 129,120,466

(Unit: Baht)

Company’s name

Nature of Country of
business incorporation

The Falcon Insurance Plc. Non-life
insurance
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Thailand

Separate financial statements in which the cost method is applied
Shareholding
Carrying amounts based
percentage
Cost
on equity method
2013 2012
2013
2012
2013
2012
(%)
(%)
36.27 36.27 70,739,402 70,739,402 34,175,695 34,175,695

12.2 Share of profit/loss

Company’s name
The Falcon Insurance Plc.
12.3 Summarised financial information of associate

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
Share of profit from investment in associate during the year
2013
2012
43,853,184
13,680,602
(Unit: Baht)

Total revenues for
Net income for
Total assets as at
Total liabilities as at
the years ended
the years ended
Company’s name
31 December
31 December
31 December
31 December
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
The Falcon Insurance Plc. 3,998,552,513 5,030,130,312 3,576,686,366 4,664,572,453 891,433,276 658,711,330 120,919,151 37,722,387
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13. Property, buildings and equipment
(Unit: Baht)
Building
improveBuildings Condominium ments

Land
Cost
1 January 2012
Additions
Disposals
31 December 2012
Additions
Disposals
Transfers in (out)
31 December 2013
Accumulated depreciation
1 January 2012
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
31 December 2012
Depreciation for the year
Depreciation on disposals
Depreciation on transfers in
(out)
31 December 2013
Net book value
31 December 2012
31 December 2013
Depreciation for the year
2012
2013

Furniture,
fixtures and
equipment

Motor
vehicles

250,359,160
3,038,620
(4,261,797)
249,135,983
2,108,054
(1,301,121)
(71,257,939)
178,684,977

Assets under
construction

Total

13,699,453
7,571,499
21,270,952
21,270,952

270,282,501
270,282,501
270,282,501

25,244,804
1,819,013
(6,615)
27,057,702
2,305,958
(6,988,509)
71,257,939
93,632,590

56,794,730
534,000
(540,000)
56,788,730
4,409,813
(1,536,500)
59,662,043

3,079,606
3,079,606

618,515,747
13,463,904
(4,808,412)
627,171,239
11,903,431
(9,826,130)
629,248,540

- 5,520,623
- 437,837
- 5,958,460
- 839,972
-

101,151,362
8,892,555
110,043,917
8,675,735

14,944,599 226,348,774 36,556,076
1,137,363 9,041,777 6,672,613
(6,614) (4,209,174) (539,999)
16,075,348 231,181,377 42,688,690
1,858,281 5,964,294 5,681,491
(6,766,733) (830,159) (1,536,496)

-

384,521,434
26,182,145
(4,755,787)
405,947,792
23,019,773
(9,133,388)

- 6,798,432

70,246,661 (70,246,661)
118,719,652 81,413,557 166,068,851 46,833,685

- 419,834,177

17,954,606 14,100,040
12,616,126 12,828,358

- 221,223,447
3,079,606 209,414,363

2,135,099
500,772
2,635,871
2,635,871

2,635,871 15,312,492
2,635,871 14,472,520

160,238,584 10,981,854
151,562,849 12,219,033

26,182,145
23,019,773

As at 31 December 2013, the Company had motor vehicles under financial lease agreements with net book values amounting
to Baht 6.7 million (2012: Baht 10.2 million).
The Company had building and equipment items have been fully depreciated but are still in use. The gross carrying amount
before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to Baht 265.1 million (2012: Baht 257.1 million).
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14. Intangible asset

The net book value of intangible assets as at 31 December 2013 and 2012 is presented below.

(Unit: Baht)
Computer Software

As at 31 December 2013:
Cost
Less: Accumulated amortisation
Net book value
As at 31 December 2012:
Cost
Less: Accumulated amortisation
Net book value

59,314,941
(51,434,125)
7,880,816
59,169,416
(49,520,662)
9,648,754

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2013 and 2012 is presented below.
(Unit: Baht)
Net book value at beginning of year
Acquisition of computer software
Less: Amortisation
Net book value at end of year

2013
9,648,754
145,525
(1,913,463)
7,880,816

2012
7,279,002
4,653,118
(2,283,366)
9,648,754

15. Claims receivable from litigants

Claims receivable from litigants classified by the years the claims incurred are as follows:

Claim years
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008
Prior to year 2007
Total claims receivable from litigants
Less: Allowance for doubtful accounts
Claims receivable from litigants, net

(Unit: Baht)

2013

2012

65,436,911
26,105,803
16,213,210
12,629,156
8,434,296
5,122,721
6,797,157
140,739,254
(75,638,577)
65,100,677

53,189,475
28,092,251
16,839,757
11,217,533
6,981,008
7,732,861
124,052,885
(61,405,211)
62,647,674
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16. Due to reinsurers
Outward premium payable
Amounts withheld on reinsurance
Amount due to reinsurers
Total due to reinsurers

(Unit: Baht)
2013
327,664,905
91,397,251
482,437,986
901,500,142

17. Loss reserves and outstanding claims
Beginning balance
Claims and losses adjustment expenses for the year
Less: Change in claims and losses adjustment expenses
paid of prior year
Less: Claims and losses adjustment expenses paid during
the year
Ending balance

2012
563,442,182
314,144,197
120,027,818
997,614,197
(Unit: Baht)

2013
15,497,005,510
1,755,396,914

2012
39,295,434,396
1,476,268,967

(5,326,306,469)

(3,168,507,342)

(9,989,950,151)
1,936,145,804

(22,106,190,511)
15,497,005,510

As at 31 December 2013 and 2012, the Company has loss reserve and outstanding claims under reinsurance contracts
are Baht 360 million and Baht 770 million, respectively.
As at 31 December 2013 and 2012, loss reserves and outstanding claims include Baht 1,316 million and Baht 14,804
million of loss reserves and outstanding claims from flood, respectively as described in Note 1.2 to the financial
statements.

18. Premium reserve
18.1 Unearned premium reserve
Beginning balance
Premium written for the year
Less: Premium earned for the current year
Ending balance
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(Unit: Baht)
2013
1,299,440,759
2,532,102,550
(2,652,878,050)
1,178,665,259

2012
1,030,826,228
2,560,140,612
(2,291,526,081)
1,299,440,759

18.2 Unexpired risk reserve

Beginning balance
Estimated claims for the year
Less: Risk expired during the year
Ending balance

(Unit: Baht)
2013
744,481,003
1,223,220,417
(1,271,975,323)
695,726,097

19. Employee benefit obligations
Short-term employee benefit
Long-term employee benefit
Employee benefit obligations

2012
620,678,634
1,228,602,371
(1,104,800,002)
744,481,003

(Unit: Baht)
2013
54,710,250
23,208,265
77,918,515

2012
20,852,025
25,395,433
46,247,458

Provision for long-term employee benefits which is compensations on employees’ retirement, was as follows:
(Unit: Baht)
2013
2012
Defined benefit obligation at beginning of year
25,395,433
39,648,675
Current service cost
2,691,854
4,889,669
Interest cost
1,213,371
1,506,650
Benefits paid during the year
(2,417,600)
(1,203,000)
Actuarial gain
(3,674,793)
(19,446,561)
Defined benefit obligation at end of year
23,208,265
25,395,433
Long-term benefit expense included in the profit or loss was as follows:
(Unit: Baht)
Current service cost
Interest cost
Actuarial gain recognised during the year
Total expense recognised profit or loss

2013
2,691,854
1,213,371
(3,674,793)
230,432

2012
4,889,669
1,506,650
(19,446,561)
(13,050,242)
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Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

(Unit: Baht)

2013
(% per annum)
4.5
7.5
0.0 - 23.0

Discount rate
Future salary increase rate
Staff turnover rate (depending on age)

2012
(% per annum)
4.3
7.2
0.0 - 23.0

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous two years are as follows:

(Unit: Baht)
Experience adjustments arising
on the plan liabilities
(442,337)
-

Defined benefit obligation
23,208,265
25,395,433
39,648,675

Year 2013
Year 2012
Year 2011

20. Loan

(Unit: Baht)
Interest rate
(% per annum)
3.80

Short-term loan

2013

2012
-

200,000,000

21. Liabilities under finance lease agreements
(Unit: Baht)
Liabilities under finance lease agreements
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Liabilities under finance lease agreements - net of
current portion due within one year

2013
8,159,528
(598,518)
7,561,010
(1,666,259)

2012
10,201,168
(989,303)
9,211,865
(1,637,148)

5,894,751

7,574,717

As at 31 December 2013, the Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for
rental of motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of
the agreements are generally between 5 years.
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Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

Within 1 year
2.00
(0.33)
1.67

2013
1-5 years
6.16
(0.27)
5.89

(Unit: Million Baht)
Total
8.16
(0.60)
7.56
(Unit: Million Baht)

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

Within 1 year
2.04
(0.40)
1.64

2012
1-5 years
8.16
(0.59)
7.57

Total
10.20
(0.99)
9.21

22. Income tax

Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:
2013

Current income tax:
Current income tax charge
Adjustment in respect of current income tax of previous year
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Effects of changes in the applicable tax rates
Income tax expense reported in the statement of income

(Unit: Baht)
2012

37,465,047
(104,489)

10,708,363
-

243,728
37,604,286

(12,445,282)
30,423,004
28,686,085

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December
2013 and 2012 are as follows:
2013
Deferred tax relating to losses (gains) on
changes in values available-for-sale investments
Effects of changes in the applicable tax rates

39,287,646
39,287,646

(Unit: Baht)
2012
(69,076,652)
14,146,398
(54,930,254)
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Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates
for the years ended 31 December 2013 and 2012.
(Unit: Baht)
Financial statement
in which the equity method is applied
2013
2012
Accounting profit before tax
285,411,862
66,493,495
Applicable tax rate
20%
23%
Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate
57,082,372
15,293,504
Adjustment in respect of current income tax of previous year
(104,489)
Effects of changes in the applicable tax rates
30,423,004
Effects of:
Exempted income
(20,046,486)
(13,781,679)
Allowed additional expense deductions
(173,508)
(272,937)
Non-deductible expenses (income)
846,397
(2,975,807)
Total
(19,373,597)
(17,030,423)
Income tax expenses reported in the statement of income
37,604,286
28,686,085

Accounting profit before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate
Adjustment in respect of current income tax of previous year
Effects of changes in the applicable tax rates
Effects of:
Exempted income
Allowed additional expense deductions
Non-deductible expenses (income)
Total
Income tax expenses reported in the statement of income
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(Unit: Baht)
Separate financial statements
in which the cost method is applied
2013
2012
241,558,677
52,812,893
20%
23%
48,311,735
12,146,966
(104,489)
30,423,004
(11,275,849)
(173,508)
846,397
(10,602,960)
37,604,286

(10,635,141)
(272,937)
(2,975,807)
(13,883,885)
28,686,085

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Baht)
As at 31 December
2013
2012
Deferred tax assets
Unearned premium reserve
Allowance for loss on impairment of investments in securities
Allowance for doubtful accounts
Amortisation of value of business acquired
Loss reserves
Provision for losses incurred but not reported (IBNR)
Accrued bonus
Employee benefit obligations
Others
Total
Deferred tax liabilities
Unrealised gains on changes in values of investments
- available-for-sale securities
Others
Total
Total Deferred tax assets, net

34,656,588
513,500
28,155,329
3,756,039
119,132,081
3,455,431
10,942,050
4,641,653
129,347
205,382,018

42,677,676
513,500
12,519,117
5,056,039
128,549,443
2,764,796
4,170,405
5,079,087
1,489,965
202,820,028

(55,021,672)
(2,480,998)
(57,502,670)
147,879,348

(94,309,318)
(94,309,318)
108,510,710

In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 percent to 23 percent
in 2012, and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December
2011, the decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company reflected the
changes in tax rates in its deferred tax calculation, as presented above.

23. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside a
statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the
reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At
present, Statutory reserve has fully been set aside.
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Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (less): Unearned premium reserve
Earned premium
Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses before operating expanses
Operating expenses
Total underwriting expanse
113,537,015
(68,502,223)
45,034,792
1,575,731
46,610,523
22,033,791
68,644,314
10,685,286 1,030,909,044
17,254,447 310,893,836
2,325,872 124,321,899
10,286,604
30,265,605 1,476,411,383

(32,148,414)
108,494,343
14,414,096
90,760,025

1,766,754,018
(29,395,343)
1,737,358,675
(59,199,107)
1,678,159,568
6,355,370
1,684,514,938

Motor

496,184,846
(285,637,043)
210,547,803
(24,663,450)
185,884,353
78,152,811
264,037,164

Fire

Marine and
transportation

2013

Underwriting information classified by insurance categories for the year ended 31 December 2013 is as follows:

24. Underwriting information report by insurance categories

11,318,166

6,141,890
4,481,605
694,671

32,997,933
(21,778,867)
11,219,066
1,750,334
12,969,400
5,368,700
18,338,100

Personal
accident

2,532,102,551
(481,516,383)
2,050,586,168
(73,345,900)
1,977,240,268
132,691,336
2,109,931,604

Total

10,286,604
51,840,672 1,660,595,851
391,130,818
2,051,726,669

31,173,187 1,046,760,993
17,088,265 458,212,496
3,579,220 145,335,758

122,628,739
(76,202,907)
46,425,832
7,190,592
53,616,424
20,780,664
74,397,088

Miscellaneous

(Unit: Baht)
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Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (less): Unearned premium reserve
Earned premium
Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses before operating expanses
Operating expenses
Total underwriting expanse
9,292,365
21,073,715
4,402,663

10,723,465
34,768,743 1,197,992,378

211,566,406
157,012,810
17,935,409
386,514,625

829,403,955
268,980,417
88,884,541

143,438,437
(95,658,809)
47,779,628
1,002,416
48,782,044
24,579,698
73,361,742

1,536,816,512
(42,356,264)
1,494,460,248
(123,803,639)
1,370,656,609
5,590,108
1,376,246,717

Motor

705,680,452
(550,867,705)
154,812,747
3,398,435
158,211,182
111,582,723
269,793,905

Fire

Marine and
transportation

2012

Underwriting information classified by insurance categories for the year ended 31 December 2012 is as follows:

17,007,550

9,920,984
6,640,512
446,054

37,308,257
(19,865,002)
17,443,255
2,278,673
19,721,928
13,580,109
33,302,037

Personal
accident

2,560,140,612
(793,182,790)
1,766,957,822
(125,033,940)
1,641,923,882
168,380,754
1,810,304,636

Total

10,723,465
53,375,360 1,689,658,656
297,313,063
1,986,971,719

32,242,050 1,092,425,760
17,089,934 470,797,388
4,043,376 115,712,043

136,896,954
(84,435,010)
52,461,944
(7,909,825)
44,552,119
13,048,116
57,600,235

Miscellaneous

(Unit: Baht)

25. Operating expenses

Personnel expenses which is not expenses for underwriting and claims
Premises and equipment expenses which is not expenses for underwriting
Taxes and duties
Bad debts and doubtful accounts
Other operating expenses
Total operating expenses

2013
174,901,760
83,365,129
2,275,524
78,908,081
51,680,324
391,130,818

(Unit: Baht)
2012
141,437,158
91,335,904
2,463,135
21,985,496
40,091,370
297,313,063

2013
225,835,073
3,184,521
7,049,325
7,438,443
243,507,362

(Unit: Baht)
2012
201,885,554
2,621,572
6,808,232
(5,014,432)
206,300,926

26. Employee expenses

Salary
Social security fund
Provident fund
Others benefits
Total employee expenses

27. Provident fund

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act
B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The
fund, which is managed by MFC Asset Management Public Company Limited, will be paid to employees upon termination
in accordance with the fund rules. During the year 2013, the Company contributed Baht 6.1 million (2012: Baht 6.8 million)
to the fund.

28. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Company
(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

29. Dividend paid

Dividends declared in 2013 consist of the following:
Dividends

Approved by

Final dividends for 2012

Annual General Meeting of the
shareholders on 25 April 2013
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Total dividends
(Thousand Baht)
30,000

Dividend per share
(Baht)
1.00

30. Assets pledged with the Registrar

As at 31 December 2013 and 2012, the following assets have been pledged with the Registrar of the Office of Insurance
Commission in accordance with the Non-life Insurance Act.
(Unit: Baht)
2013
2012
Cost
Fair value
Cost
Fair value
Government bonds
20,000,000
20,204,793
20,000,000
20,254,009

31. Assets reserved with the Registrar

As at 31 December 2013 and 2012, the following assets have been pledged as non-life insurance policy reserve with
the Registrar of the Office of Insurance Commission under the Non-life Insurance Act.
(Unit: Baht)
2013
2012
Cost
Fair value
Cost
Fair value
Deposits at financial institutions
260,000,000
260,000,000 215,000,000
215,000,000

32. Contribution to the General Insurance Fund

Accumulated contribution at the beginning of the year
Contribution during the year
Accumulated contribution at the end of the year

2013
17,470,866
6,239,121
23,709,987

(Unit: Baht)
2012
11,203,163
6,267,703
17,470,866

33. Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by
the Chief Operating Decision Maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and
assess its performance. The Chief Operating Decision Maker has been identified as Chairman of the Executive Board.
For management purposes, the Company is organised into business units based on its products, which consisted of Fire,
Marine and transportation, Motor, and Miscellaneous insurance.
No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.
The Chief Operating Decision Maker monitors the operating results of the business units separately for the purpose of
making decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance is measured based on
operating profit or loss and on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial
statements.
The basis of accounting for any transactions between reportable segments is consistent with that for third party transactions.
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The following tables present revenue and profit information regarding the Company’s operating segments for the years
ended 31 December 2013 and 2012, respectively.
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
For the year ended 31 December 2013
Marine and
Miscellaneous
Total
Fire
transportation
Motor
Underwriting income
Premium written
496,184,846 113,537,015 1,766,754,018 155,626,672 2,532,102,551
Less: Premium ceded
(285,637,043) (68,502,223) (29,395,343) (97,981,774) (481,516,383)
Net premium written
210,547,803
45,034,792 1,737,358,675 57,644,898 2,050,586,168
Add (less): Unearned premium
reserve
(24,663,450)
1,575,731 (59,199,107) 8,940,926 (73,345,900)
Earned premium
185,884,353
46,610,523 1,678,159,568 66,585,824 1,977,240,268
Fee and commission income
78,152,811
22,033,791
6,355,370 26,149,364 132,691,336
Total underwriting income
264,037,164
68,644,314 1,684,514,938 92,735,188 2,109,931,604
Underwriting expenses
Losses and losses
(32,148,414)
adjustment expenses
10,685,286 1,030,909,044 37,315,077 1,046,760,993
Commission and brokerage expenses 108,494,343
17,254,447 310,893,836 21,569,870 458,212,496
Other underwriting expenses
14,414,096
2,325,872 124,321,899 4,273,891 145,335,758
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
- 10,286,604
10,286,604
Total underwriting expenses before
operating expenses
90,760,025
30,265,605 1,476,411,383 63,158,838 1,660,595,851
Profit from underwriting before
operating expenses
173,277,139
38,378,709 208,103,555 29,576,350 449,335,753
Operating expenses
391,130,818
Profit from underwriting
58,204,935
Share of profit from investment
in associate
43,853,184
Net investment income
103,390,756
Gains on investments
88,656,553
Other income
5,722,310
Other expenses
(14,415,876)
Profit before income tax expenses
285,411,862
Income tax expenses
(37,604,286)
Profit for the year
247,807,576
During the year ended 31 December 2013, Baht 376 million of the Company’s net premium written was received from 1 major
insurance company.
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(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
For the year ended 31 December 2012
Marine and
Miscellaneous
Total
Fire
transportation
Motor
Underwriting income
Premium written
705,680,452
Less: Premium ceded
(550,867,705)
Net premium written
154,812,747
Add (less): Unearned premium
reserve
3,398,435
Earned premium
158,211,182
Fee and commission income
111,582,723
Total underwriting income
269,793,905
Underwriting expenses
Losses and losses
211,566,406
adjustment expenses
Commission and brokerage expenses 157,012,810
Other underwriting expenses
17,935,409
Contribution to Road Accident
Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses before
operating expenses
386,514,625
Profit (loss) from underwriting before
operating expenses
(116,720,720)
Operating expenses
Loss from underwriting
Share of profit from investment in
associate
Net investment income
Gains on investments
Other income
Other expenses
Profit before income tax expenses
Income tax expenses
Profit for the year

143,438,437 1,536,816,512 174,205,211 2,560,140,612
(95,658,809) (42,356,264) (104,300,012) (793,182,790)
47,779,628 1,494,460,248 69,905,199 1,766,957,822
1,002,416 (123,803,639)
48,782,044 1,370,656,609
24,579,698
5,590,108
73,361,742 1,376,246,717

(5,631,152) (125,033,940)
64,274,047 1,641,923,882
26,628,225 168,380,754
90,902,272 1,810,304,636

9,292,365
21,073,715
4,402,663

829,403,955
268,980,417
88,884,541

42,163,034 1,092,425,760
23,730,446 470,797,388
4,489,430 115,712,043

-

10,723,465

-

10,723,465

34,768,743 1,197,992,378

70,382,910 1,689,658,656

38,592,999

20,519,362

178,254,339

120,645,980
297,313,063
(176,667,083)
13,680,602
95,227,414
148,240,255
7,469,682
(21,457,375)
66,493,495
(28,686,085)
37,807,410

During the year ended 31 December 2012, Baht 315 million of the Company’s net premium written was received from 1 major
insurance company.
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The following table presents segment assets and liabilities of the Company’s operating segments as at 31 December
2013 and 2012.
(Unit: Baht)

Assets
As at 31 December 2013
As at 31 December 2012
Liabilities
As at 31 December 2013
As at 31 December 2012

Fire

Marine and
transportation

1,252,892,649
14,639,073,410

52,187,156
334,953,422

184,107,869
299,307,149

93,644,526 1,582,832,200
93,283,414 15,366,617,395

4,983,771,343 6,566,603,543
5,148,855,523 20,515,472,918

1,620,729,988
15,064,858,424

60,260,443
336,199,643

1,317,000,633
1,234,875,826

116,819,999 3,114,811,063
160,512,375 16,796,446,268

1,290,121,420 4,404,932,483
1,594,580,502 18,391,026,770

Motor

Miscellaneous

Total
segments

Total Financial
statements in
which the equity
Unallocated
method is
assets
applied

34. Commitments and contingent liabilities
34.1 Operating lease commitments
		 The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of office building space. The terms
of the agreements are generally between 5 months and 4 years.
As at 31 December 2013, future minimum lease payments required under these non-cancellable operating leases
contracts were as follows.
					Million Baht
			
Payable within:
			
Less than 1 year			
5.75
			
1 to 5 years
		
6.62
34.2 Letter of Guarantees
		 As at 31 December 2013, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 2.7 million (2012: Baht
2.5 million) issued by a bank on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the
normal course of the Company’s business.
34.3 Litigation
As at 31 December 2013, the Company has been sued for damages totaling approximately Baht 188.7 million (2012:
Baht 221.6 million) as insurer. The cases have not yet been finalized. Although the Company’s obligations in respect
of this lawsuit do not exceed the maximum sum insured per the relevant policies, which is Baht 30.1 million (2012:
Baht 61.9 million), the Company has set aside reserves for contingent losses amounting to approximately Baht 27.8
million (2012: Baht 45.6 million).

35. Financial instruments
35.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments:
Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, premium receivables, reinsurance
assets, due to reinsurers, investments in securities and loans. The financial risks associated with these financial
instruments and how they are managed is described below.
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Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables and loans. The Company
manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to
incur material financial losses. In addition, the Company does not have high concentrations of credit risk since it
has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of premium
receivables as stated in the statements of financial position.
Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions and investments
in securities.
Most of the Company’s financial assets bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the
market rate.
Significant financial assets classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial
assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs
before the maturity date as follows:
(Unit: Baht)
As at 31 December 2013
Fixed interest rates
Floating
Within
1 year
1 - 5 years interest rate

Financial Asset
Cash and cash equivalent
Investments in securities
Government and state
enterprise securities
Private enterprise debt
securities
Deposits at financial
institutions
Total

Noninterest
bearing

Total

Effective
interest rate
(% per annum)

-

142,153,210

268,000

551,421,210

0.00 - 3.20

783,477,761 53,486,613

-

-

836,964,374

3.00 - 3.25

-

-

-

310,914,329

2.71 - 3.00

410,100,000
1,913,492,090 53,486,613

142,153,210

- 410,100,000
268,000 2,109,399,913

2.24 - 3.36

409,000,000

310,914,329
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(Unit: Baht)
As at 31 December 2012
Fixed interest rates
Floating
Within
1 year
1 - 5 years interest rate
Financial Asset
Cash and cash equivalent
Investments in securities
Government and state
enterprise securities
Private enterprise debt
securities
Deposits at financial
institutions
Total

23,000,000

-

Noninterest
bearing

Total

Effective
interest rate
(% per annum)

- 167,431,366

190,431,366

0.00 - 3.00

618,805,618 47,003,427

-

-

665,809,045

2.35 - 5.80

-

-

-

39,915,736

3.35 - 4.00

- 225,210,030
- 167,431,366 1,121,366,177

0.25 - 3.25

39,915,736

225,210,030
906,931,384 47,003,427

35.2 Fair value of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or bear floating interest rates,
their fair values are not expected to be materially different from the amounts presented in statement of financial
position.
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing
parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the financial
instruments or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.
The following methods and assumptions are used by the Company in estimating the fair values of financial instruments:
Investments in securities
The fair value of marketable securities is based on their quoted market prices.
The fair value of deposits at financial institutions, bonds, debentures and promissory notes with periods to
maturity of less than 90 days is based on their carrying value. For those with periods to maturity of longer than 90
days, fair value is estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate and the remaining
period to maturity.
Loans
For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on carrying value. The fair value of
fixed interest rate loans is estimated using a discounted cash flow analysis based on the current interest rate.
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36. Capital management
The primary objectives of the Company’s capital management is to ensure that it preserves ability to continue its
business as a going concern and to maintain capital reserve in accordance with Notifications of the OIC.
Nevertheless, the OIC has announced a measure to relax the risk-based capital requirements for losses arising from the
floods, for a period of 15 months from 31 December 2011 to 31 March 2013. In February 2013 the OIC has extended
the period of the measure relaxing the risk-based capital requirements until 31 March 2014, with certain additional
conditions stipulated.

37. Event after the reporting period
On 20 February 2014, a meeting of the Board of Directors passed the following resolutions:
1. Approved an increase of the Company’s registered capital from Baht 300 million to be Baht 310 million to be divided
into 31 million shares by newly issued the ordinary shares in amount of 1 million shares with the par value at 10 Baht
per share to support the stock dividend payment.
2. Approved the allocation of profits derived from operational results for the year 2013 for cash dividend and stock dividend
payment approximately Baht 100 million, as follows:
		 2.1 Cash dividend will be paid at the rate of Baht 3.00 per share for the existing shares at 30 million shares, totaling
Baht 90 million. Payment is scheduled to be made on 16 May 2014.
		 2.2 Stock dividend will be paid at the ratio of 30 existing shares per 1 stock dividend for 30 million shares, totaling of
the stock dividend payment at 1 million shares, at par value Baht 10 per share, totaling Baht 10 million or equivalent
to Baht 0.33 per the stock dividend. In case that any shareholders hold the indivisible share remaining after such
allocated, cash will be paid instead of the stock dividend at the rate of Baht 0.33 per share.
3. Approved to allocate indivisible share remaining after such allocated the stock dividend to the Navakij Insurance
Provident Fund at the rate of Baht 61 per share by the calculation from average price of the Company’s stock as 7
consecutive business days before the Board of Directors’ meeting date to propose the Annual General Meeting of
Shareholders to approve newly-issued offering.

38. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 20 February 2014.
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Creative Thinking

Accountability

การไมยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิม
กลาคิด และนำเสนอ

มุงมั่นในการทำงานใหบรรลุผลสำเร็จ

Collaboration

Excellent Service

สนับสนุนการทำงานของผูอื่นหรือ
หนวยงานอื่นใหประสบความสำเร็จ
รวมกัน

มีจิตสำนึก ในการบริการที่มี
คุณภาพสูงเพื่อสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกลูกคา

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ความรวมแรงรวมใจ

จิตสำนึกแหงความรับผิดชอบสูง

การใหบริการที่เปนเลิศ

