รายงาน
ประจําปี

2563

วิิสััยทััศน์์
1. ดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างเสถีียรภาพต่่อสัังคมอย่่างมีีจริิยธรรม และมีีกำำ�ไรพอสมควร
2. เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ในธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย ซึ่่�งเพีียบพร้้อมด้้วยเครืือข่่าย บุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ การบริิการ และเทคโนโลยีีที่่�เป็็นเลิิศ
3. ดำำ�เนิินการในด้้านการประกัันวิินาศภััย โดยให้้ความคุ้้�มครองที่่�มีีคุุณค่่าและคุุณภาพ เพื่่�อประโยชน์์ต่่อผู้้�เอาประกััน พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น
และสัังคมโดยทั่่�วไป

พัันธกิิจ
1. ให้้บริิการที่่�ดีมีี คุี ุณภาพแก่่ผู้�เ้ อาประกัันภััย ด้้วยความสุุจริิตและเป็็นธรรม
2. คิิดค้น้ และพััฒนาการประกัันภััยแบบต่่างๆ เสนอเป็็นบริิการใหม่่ๆ เพื่่�อสนองความต้้องการของสัังคมให้้ได้้มากที่่�สุดุ
3. พััฒนาระบบการบริิหารงานในทุุกๆ ด้้านของบริิษัทั ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยเน้้นที่่คุ� ณ
ุ ภาพของการบริิการ และประหยััดค่า่ ใช้้จ่า่ ย
อย่่างสมเหตุุสมผล
4. เสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างบรรยากาศของการทำำ�งานร่่วมกัันฉัันท์์พี่่�น้้องในหมู่่�พนัักงาน ตลอดจนการจััด
ผลประโยชน์์และสวััสดิิการที่่�ดีี และเหมาะสมแก่่สภาวะแวดล้้อมของสัังคม
5. ส่่งเสริิมและพััฒนาพนัักงานให้้มีีคุุณภาพ เป็็นทั้้�งผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีคุุณธรรม เพื่่�อเป็็นหลัักพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ ของบริิษััท
และสัังคม
6. พััฒนาและนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ มาใช้้ในระบบการทำำ�งาน เพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานสู่่�ความเป็็นเลิิศในทุุกๆด้้าน
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การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
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งบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

ข้้อมููลสำำคััญทางการเงิน
จุุดเด่นในรอบปีี และสถิิติิผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธัันวาคม
งบการเงินติามวิธัีส่วนได้เสีย
หน่วย

2563

2562

2561

สิินทรััพย์์รัวม

ล้้านบาท

6,077.94

5,703.30

5,228.00

หน้�สิินรัวม

ล้้านบาท

3,983.38

3,636.81

3,120.82

สิ่วนของผู้้้ถืือห้้นของบรัิษััท

ล้้านบาท

2,094.56

2,066.49

2,107.18

เงินล้งท้นในหล้ักทรััพย์์

ล้้านบาท

3,272.47

3,044.19

2,820.82

เงินปัันผู้ล้ต่่อห้้น *

บาท

1.50

1.28

1.79

จำำานวนห้้นท้�ชำำารัะแล้้ว

ห้้น

35,000,000

35,000,000

34,000,000

จำำานวนห้้นท้�จำดทะเบ้ย์น

ห้้น

35,000,000

35,000,000

34,000,000

เบ้�ย์ปัรัะกันภััย์รัับทั�งสิิ�น

ล้้านบาท

3,326.06

3,023.91

2,892.62

เบ้�ย์ปัรัะกันภััย์รัับสิ้ทธิิ

ล้้านบาท

2,557.42

2,278.50

2,192.43

เบ้�ย์ปัรัะกันภััย์ท้�ถืือเปั็นรัาย์ได้

ล้้านบาท

2,437.21

2,209.45

2,094.44

รัาย์ได้ค่่าจำ้างแล้ะค่่าบำาเหน็จำ

ล้้านบาท

193.85

182.36

197.96

ค่่าสิินไหมทดแทนสิ้ทธิิ

ล้้านบาท

1,440.96

1,434.81

1,218.97

ค่่าใชำ้จำ่าย์ในการัรัับปัรัะกันภััย์รัวมค่่าใชำ้จำ่าย์ดำาเนินงาน

ล้้านบาท

2,561.28

2,542.89

2,286.59

กำาไรั (ขาดท้น) จำากการัรัับปัรัะกันภััย์หล้ังหักค่่าใชำ้จำา่ ย์ดำาเนินงาน

ล้้านบาท

78.93

(150.22)

6.83

กำาไรั (ขาดท้น) จำากการัล้งท้นแล้ะรัาย์ได้อ�นื

ล้้านบาท

16.82

180.68

98.87

กำาไรัก่อนค่่าใชำ้จำ่าย์ภัาษั้เงินได้

ล้้านบาท

86.60

29.60

104.68

ภัาษั้เงินได้นิต่ิบ้ค่ค่ล้

ล้้านบาท

15.27

-0.04

18.17

กำาไรัสิ้ทธิิ

ล้้านบาท

71.33

29.64

86.51

อัต่รัาสิ่วนสิภัาพค่ล้่อง

เท่า

1.30

1.34

1.43

อัต่รัาสิ่วนหม้นเว้ย์นเบ้�ย์ปัรัะกันภััย์ค่้างรัับ

วัน

53

54

53

ฐานะการเงิน

ผลปีระกอบการ

อัติราส่วนสภาพคล่อง
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

งบการเงินติามวิธัีส่วนได้เสีย
หน่วย

2563

2562

2561

อัติราส่วนแสดงความสามารถิในการหากำาไร
อัต่รัาการัรัับเสิ้�ย์งภััย์ไว้เอง

รั้อย์ล้ะ

76.89

75.35

75.79

อัต่รัาค่่าสิินไหมทดแทน

รั้อย์ล้ะ

59.12

64.94

58.20

อัต่รัากำาไรัขั�นต่้น

รั้อย์ล้ะ

17.11

9.54

18.01

อัต่รัาสิ่วนค่่าใชำ้จำ่าย์ในการัรัับปัรัะกันภััย์

รั้อย์ล้ะ

45.97

50.15

50.97

อัต่รัาผู้ล้ต่อบแทนจำากการัล้งท้น

รั้อย์ล้ะ

0.02

5.65

3.28

เท่า

1.23

1.09

1.02

อัต่รัากำาไรัสิ้ทธิิ

รั้อย์ล้ะ

2.70

1.15

3.62

อัต่รัาผู้ล้ต่อบแทนแก่ผู้้ถืือห้้น

รั้อย์ล้ะ

3.43

1.42

4.04

บาท

2.04

0.85

2.47

รั้อย์ล้ะ

1.21

0.54

1.66

เท่า

0.45

0.47

0.46

อัต่รัาสิ่วนหน้�สิินต่่อสิ่วนของผู้้้ถืือห้้น

เท่า

1.90

1.76

1.48

อัต่รัาหน้�สิินจำากการัรัับปัรัะกันภััย์ต่่อสิ่วนของผู้้้ถืือห้้น

เท่า

1.26

1.25

1.04

อัต่รัาสิ่วนเงินสิำารัองเพื�อการัเสิ้�ย์งภััย์ต่่อสิ่วนของผู้้้ถืือห้้น

เท่า

0.85

0.79

0.74

อัต่รัาสิ่วนเงินสิำารัองเพื�อการัเสิ้�ย์งภััย์ต่่อสิินทรััพย์์รัวม

รั้อย์ล้ะ

29.26

28.80

29.67

อัต่รัาการัจำ่าย์เงินปัันผู้ล้ต่่อกำาไรัสิ้ทธิิ*

รั้อย์ล้ะ

73.61

151.79

70.51

อัต่รัาเบ้�ย์ปัรัะกันรัับสิ้ทธิิต่่อสิ่วนของผู้้้ถืือห้้น

กำาไรัสิ้ทธิิต่่อห้้น**
อัติราส่วนแสดงปีระสิทธัิภาพในการดำาเนินงาน
อัต่รัาผู้ล้ต่อบแทนต่่อสิินทรััพย์์
อัต่รัาการัหม้นของสิินทรััพย์์
อัติราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

* นำาเสินอขออน้มัต่ิต่่อท้�ปัรัะชำ้มสิามัญผู้้้ถืือห้้นปัรัะจำำาปัี 2564 ในเดือนเมษัาย์น 2564
** การัค่ำานวณกำาไรัสิ้ทธิิต่อ่ ห้น้ ได้ปัรัับปัรั้งจำำานวนห้น้ สิามัญท้ใ� ชำ้ในการัค่ำานวณกำาไรัต่่อห้น้ โดย์ถืือเสิมือนว่าการัออกห้น้ ปัันผู้ล้ได้เกิดข้น�
ต่ั�งแต่่วันเรัิ�มต่้นของปัีแรักท้�เสินอรัาย์งาน

บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ

นายสุุจิินต์์ หวั่่�งหลีี
ปีระธุานกรรมการบริษัที่
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา การดำำาเนินธุุรกิจต้้องปีรับต้ัวอย่่างมาก เน่�องจากเชื้่�อไวรัสชื้นิดำใหม่หร่อเชื้่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ไดำ้แพร่ระบาดำอย่่างรวดำเร็วและครอบคลุมปีระชื้ากรโลกเปี็นวงกว้าง หลาย่ปีระเที่ศต้้องปีระกาศปีิดำปีระเที่ศเพ่�อปี้องกันการแพร่ระบาดำ
ส่งผ่ลให้สภาวะเศรษฐกิจที่ั�วโลกหยุ่ดำชื้ะงัก และเศรษฐกิจต้กต้ำ�าในทีุ่กธุุรกิจอย่่างรวดำเร็วและรุนแรง
แม้บริษที่ั จะไดำ้รบั ผ่ลกระที่บจากสภาวะดำังกล่าวอย่่างหล่กเล่ย่� งไม่ไดำ้ แต้่จากปีระสบการณ์์ในธุุรกิจปีระกันภัย่ที่่ย่� าวนานถึึง 87 ปีี จึงสามารถึ
ปีรับเปีล่ย่� นกลยุ่ที่ธุ์ในการดำำาเนินธุุรกิจให้เข้้ากับสถึานการณ์์ไดำ้เปี็นอย่่างดำ่ ดำังจะเห็นไดำ้จากผ่ลการดำำาเนินงานข้องบริษที่ั ที่่ย่� งั ม่กำาไรอย่่างต้่อเน่อ� ง
รวมที่ั�งพัฒนาการบริการและรูปีแบบผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ปีระกันภัย่ใหม่ๆ (New Product Development) ที่่�ต้อบสนองพฤต้ิกรรมการใชื้้ชื้่วิต้ข้องผู่้คน
ในปีัจจุบัน ดำ้วย่เบ่�ย่ปีระกันภัย่ที่่�เหมาะสมกับความเส่�ย่งและความคุม้ ครองข้องผู่้เอาปีระกันภัย่แต้่ละราย่
บริษัที่เล็งเห็นโอกาสจากสถึานการณ์์ COVID-19 ที่่�ที่ำาให้ปีระชื้าชื้นเกิดำความต้่�นต้ัวในการซื้่�อปีระกันสุข้ภาพมากย่ิ�งข้ึ�น จึงไดำ้มุ่งพัฒนา
ผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ให้ม่ความหลากหลาย่เพ่�อต้อบสนองความต้้องการข้องลูกค้าไดำ้ทีุ่กกลุ่ม ปีรับปีรุงชื้่องที่างการข้าย่และการบริการผ่่านระบบดำิจิที่ัล
มากข้ึ�น เพ่�อรองรับกระบวนการที่ำางานใหม่และวิถึ่ชื้่วิต้ใหม่ (New Normal) ข้องลูกค้าในปีัจจุบันและอนาคต้ ซื้ึ�งจะส่งผ่ลให้บริษัที่เต้ิบโต้
อย่่างย่ั�งย่่น พร้อมที่ั�งสามารถึแข้่งข้ันไดำ้ในระดำับสากล ที่ั�งย่ังให้ความสำาคัญกับการกำากับดำูแลธุุรกิจปีระกันภัย่ข้องบริษัที่ให้อยู่่ภาย่ใต้้รูปีแบบ
การดำำาเนินธุุรกิจที่่�เหมาะสม ที่ั�งในเร่�องความมั�นคงที่างการเงิน ความรับผ่ิดำชื้อบต้่อสังคมที่ั�งภาย่ในและภาย่นอกบริษัที่ รวมไปีถึึงผ่ลกระที่บ
ดำ้านสิ�งแวดำล้อม โดำย่ให้ความสำาคัญกับที่ั�งสองปีระเดำ็นน่�ควบคู่กันไปี ดำังจะเห็นไดำ้จากการที่่�บริษัที่ไดำ้รับผ่ลปีระเมินการกำากับดำูแลกิจการบริษัที่
จดำที่ะเบ่ย่นไที่ย่ในระดำับ “ดำ่เลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษัที่ไที่ย่ (IOD) ต้ลอดำจนบริษัที่ย่ังใส่ใจต้่อการต้่อต้้านการทีุ่จริต้และ
คอร์รปีั ชื้ันโดำย่เข้้าร่วมโครงการแนวร่วมปีฏิิบต้ั ข้ิ องภาคเอกชื้นไที่ย่ในการต้่อต้้านการทีุ่จริต้ (CAC) ต้ัง� แต้่ปีี 2556 และจะย่่น� ข้อต้่ออายุ่การรับรอง
ฐานะสมาชื้ิกเปี็นครั�งที่่� 2 ในปีี 2564 น่�
ในนามคณ์ะกรรมการบริษัที่ ผ่มข้อข้อบคุณ์ที่่านผู่้ถึ่อหุ้นและผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ย่ทีุ่กภาคส่วน ที่่�ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำำาเนินธุุรกิจ
ข้องบริษัที่ดำ้วย่ดำ่ต้ลอดำมา “นวกิจ” จะย่ังคงย่ึดำมั�นดำำาเนินธุุรกิจให้เต้ิบโต้อย่่างย่ั�งย่่นไปีพร้อมกับความรับผ่ิดำชื้อบต้่อสังคมและสิ�งแวดำล้อม
เพ่�อเปี็นบริษัที่ชื้ั�นนำาในธุุรกิจปีระกันวินาศภัย่ ที่่�ม่พันธุมิต้รที่่�ดำ่ บุคลากรม่คุณ์ภาพ การบริการและเที่คโนโลย่่ที่่�เปี็นเลิศต้่อไปี
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารและกรรมการผู้้้อำำนวยการ

นายปิิต์ิพงศ์์ พิศ์าลีบุุต์ร
ปีระธุานเจ้าหน้าที่่�บริหารและกรรมการผู่้อำานวย่การ
นับเปี็นอ่กปีีหนึ�งที่่�ธุุรกิจปีระกันวินาศภัย่ต้้องฟัันฝ่่ากับภาวะเศรษฐกิจที่่�ถึดำถึอย่จากปีัจจัย่ต้่างๆ ที่ั�งผ่ลกระที่บจากการแพร่ระบาดำ
ข้องโรคต้ิดำเชื้่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ที่ำาให้หลาย่ธุุรกิจต้้องหยุ่ดำชื้ะงักส่งผ่ลให้พนักงานจำานวนมากถึูกเลิกจ้าง ปีระกอบกับ
ความไม่แน่นอนที่างการเม่องที่่ม� ก่ ารนัดำชืุ้มนุมปีระที่้วงอย่่างต้่อเน่อ� ง ที่ำาให้อำานาจซื้่อ� ข้องปีระชื้าชื้นลดำลงและส่งผ่ลกระที่บต้่อความสามารถึ
ในการใชื้้จ่าย่รวมถึึงการที่ำาปีระกันภัย่
อย่่างไรก็ดำ่ สถึานการณ์์ COVID-19 ส่งผ่ลให้ปีระชื้าชื้นเกิดำความต้่�นต้ัวในการใส่ใจสุข้ภาพข้องต้นเองและคนรอบข้้างมากข้ึ�น ซื้ึ�งถึ่อเปี็น
ปีัจจัย่หนึ�งที่่�ชื้่วย่ผ่ลักดำันการสร้างสถึิต้ิใหม่ในดำ้านจำานวนลูกค้าที่่�สนใจและซื้่�อผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์ปีระกันภัย่สุข้ภาพ COVID-19 และเปี็นผ่ลดำ่สำาหรับ
อุต้สาหกรรมปีระกันภัย่ในการข้ย่าย่ฐานผู่้เอาปีระกันภัย่ราย่ย่่อย่ รวมที่ั�งเปี็นปีัจจัย่เร่งให้ธุุรกิจพัฒนาต้่อย่อดำนวัต้กรรม และปีรับเปีล่�ย่น
การดำำาเนินธุุรกิจเข้้าสูย่่ คุ ดำิจที่ิ ลั บริษที่ั ไดำ้ปีรับกลยุ่ที่ธุ์การที่ำางานให้รวดำเร็วและม่ปีระสิที่ธุิภาพมากข้ึน� เพ่อ� ให้ที่นั ต้่อสถึานการณ์์ที่เ่� ปีล่ย่� นแปีลงไปี
โดำย่ไดำ้พัฒนาระบบเที่คโนโลย่่สารสนเที่ศในกระบวนการที่ำางานและการบริหารจัดำการภาย่ในองค์กร เพ่�อเพิ�มปีระสิที่ธุิภาพและง่าย่ต้่อ
การเชื้่�อมโย่งกับระบบสารสนเที่ศข้องคู่ค้า ลูกค้า สถึาบันการเงินและภาครัฐ ส่งผ่ลให้ลดำข้ั�นต้อนการที่ำางาน บริการลูกค้าไดำ้รวดำเร็วข้ึ�น รวมที่ั�ง
ม่ความพร้อมในการเข้้าถึึงและสามารถึใชื้้ปีระโย่ชื้น์จากบริการข้องสถึาบันการเงินและภาครัฐ
ผ่ลการดำำาเนินงานจากงบการเงินรวมในปีีที่่�ผ่่านมาบริษัที่ม่เบ่�ย่ปีระกันภัย่รับต้รงจำ านวน 3,326 ล้านบาที่และม่กำ าไรสุที่ธุิจำ านวน
71 ล้านบาที่ เพิ�มข้ึ�นร้อย่ละ10 และร้อย่ละ 140.57 ต้ามลำาดำับ เม่�อเที่่ย่บกับปีี 2562 ซื้ึ�งเปี็นผ่ลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่่�ถึดำถึอย่ดำังที่่�ไดำ้กล่าว
ข้้างต้้น ที่ัง� น่� บริษที่ั ไดำ้ที่บที่วนแผ่นกลยุ่ที่ธุ์และนโย่บาย่การดำำาเนินงาน โดำย่ต้ัง� เปี้าหมาย่ในการข้ย่าย่ธุุรกิจอย่่างต้่อเน่อ� ง เน้นงานรับปีระกันภัย่ที่่ม� ่
กำาไร การปีรับอัต้ราเบ่�ย่ปีระกันภัย่ให้เหมาะสม การเพิ�มปีระสิที่ธุิภาพในการบริหารจัดำการสินไหมที่ดำแที่น รวมที่ั�งการควบคุมค่าใชื้้จ่าย่จากการ
ดำำาเนินงานข้องบริษัที่ เพ่�อสร้างผ่ลกำาไรที่่�สอดำคล้องกับเปี้าหมาย่ที่างธุุรกิจที่่�วางไว้ บริษัที่ม่ความมุ่งมั�นที่่�จะพัฒนาและปีรับปีรุงคุณ์ภาพ
ข้องผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์และบริการเพ่�อรักษาไว้ซื้ึ�งความไว้วางใจข้องลูกค้าที่่�จะที่ำาให้บริษัที่เต้ิบโต้ไดำ้อย่่างย่ั�งย่่น
บริษัที่ย่ังคงย่ึดำมั�นในการดำำาเนินธุุรกิจดำ้วย่ความโปีร่งใส ภาย่ใต้้มาต้รการต้่อต้้านการทีุ่จริต้และคอร์รัปีชื้ัน และหลักธุรรมาภิบาลที่่�ดำ่
ม่จริย่ธุรรมในการดำำาเนินธุุรกิจ และปีฏิิบัต้ิต้่อผู่้ม่ส่วนไดำ้เส่ย่ทีุ่กกลุ่มอย่่างเที่่าเที่่ย่มกัน อ่กที่ั�งไดำ้พัฒนาการกำากับดำูแลกิจการข้องบริษัที่
ให้สอดำคล้องกับหลักเกณ์ฑ์์ข้องหน่วย่งานกำากับดำูแลที่่�เก่�ย่วข้้องอย่่างครบถึ้วน และไดำ้ถึ่อปีฏิิบัต้ิอย่่างจริงจัง
ภาย่ใต้้สถึานการณ์์ที่่�ไม่แน่นอนข้องปีัจจัย่ต้่างๆ ที่ั�งที่างเศรษฐกิจ การเม่อง สังคมและสิ�งแวดำล้อมที่่�เกิดำจากภาย่ในและภาย่นอกปีระเที่ศ
แต้่บริษที่ั สามารถึดำำาเนินธุุรกิจไดำ้เปี็นอย่่างดำ่ต้ลอดำระย่ะเวลาที่่ผ่� า่ นมา ซื้ึง� จะเห็นไดำ้จากผ่ลปีระกอบการที่่เ� ต้ิบโต้ต้่อเน่อ� งทีุ่กปีีและอยู่ใ่ นระดำับที่่ดำ� ่
ข้องอุต้สาหกรรม รวมที่ั�งความสามารถึในการจ่าย่เงินปีันผ่ลให้กับผู่้ถึ่อหุ้นไดำ้อย่่างสมำ�าเสมอ ซื้ึ�งองค์ปีระกอบสำาคัญที่่�ส่งเสริมให้บริษัที่ม่
ความแข้็งแกร่งและมั�นคง ค่อการเปี็นที่่�ย่อมรับข้องลูกค้าทีุ่กกลุ่มและความเชื้่�อมั�นข้องผู่้ถึ่อหุ้นที่่�ให้การสนับสนุนร่วมลงทีุ่นกับบริษัที่ อ่กที่ั�ง
ความร่วมแรงร่วมใจกันข้องพนักงานทีุ่กคน ซื้ึง� ไดำ้ชื้ว่ ย่ให้บริษที่ั ผ่่านพ้นปีัญหาและอุปีสรรคดำ้วย่ดำ่ต้ลอดำมา ในนามข้องฝ่่าย่บริหาร ผ่มข้อข้อบคุณ์ทีุ่กที่่าน
มา ณ์ โอกาสน่�
บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
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ผลการดำำเนิินิงานิดำ้านิการรับประกันิภััย
การประกันภััยทุุกประเภัทุ
3,326

หน่่วย : ล้้าน่บาท
3,024

2,437

2,893
2,210

1,441

2,095
1,435

417

1,219
377

211

2561

2562

2563
การประกันอััคคีภััย

หน่่วย : ล้้าน่บาท

657

620

329

582

316

70

138

298
105

158
75

45

2561

2562

2563
การประกันภััยทุางทุะเลและขนส่่ง
84

หน่่วย : ล้้าน่บาท
82

78

44

41

36

35

42
25

2563

6

รายงานประจำำ�ปีี 2563

14

6

5

2562

2561

การประกันภััยรถ
2,007

หน่่วย : ล้้าน่บาท

1,916

1,768 1,702
1,279

1,709 1,625
1,182

190

173

103

2563

2562

การประกันภััยเบ็็ดเตล็ดอั่�น
578

151
87

1,070

2561

หน่่วย : ล้้าน่บาท

558

520

148

142

130

54

2563

90
21

2562

-3

2561

เบ้�ยประกััน่ภััยรับ

เบ้�ยประกััน่ภััยท้�ถืือเป็น่รายได้้

ค่่าสิิน่ไหมทด้แทน่แล้ะค่่าใช้้จ่่าย
ใน่กัารจ่ัด้กัารสิิน่ไหมทด้แทน่

กัำาไรจ่ากักัารรับประกััน่ภััยกั่อน่
ค่่าใช้้จ่่ายใน่กัารด้ำาเน่ิน่งาน่

บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิิบาล

นายเกียรติ ศรีจอมขวััญ
ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิิบาล (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยในปี 2563
ได้จััดให้มีการประชุุม 2 ครั�ง โดยมีรายละเอียดการเข้้าร่วมประชุุม ดังนี�
นายเกียรติ ศรีจัอมข้วัญ
ประธานคณะกรรมการฯ เข้้าร่วมประชุุม 2 ครั�ง
นายนิพล
ตั�งจัีรวงษ์์
กรรมการ
เข้้าร่วมประชุุม 2 ครั�ง
นายพรพงษ์์ พรประภิา
กรรมการ
เข้้าร่วมประชุุม 1 ครั�ง
คณะกรรมการฯ ได้ปฏิิบัติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจัากคณะกรรมการบริษ์ัท เพ่�อชุ่วยกลั�นกรองการกำาหนดวิธีการจั่ายค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์์และวิธีสรรหากรรมการบริษ์ัท กรรมการชุุดย่อย และผู้้้บริหารระดับส้ง รวมถึึงพิจัารณาการปฏิิบัติตามหลักการกำากับด้แลกิจัการ
และนำาเสนอแนวทางที�เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษ์ัท ทั�งนี� ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้พิจัารณาเร่�องที�สำาคัญ สรุปได้ดังนี�
1. ด้้านการกำาหนด้ค่่าตอบแทน
เสนอโครงสร้างการจั่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุุดย่อยในร้ปข้องบำาเหน็จัและเบี�ยประชุุมเชุ่นเดียวกับปีที�ผู้่านมา
เพ่�อให้สอดคล้องกับสภิาพเศรษ์ฐกิจัและผู้ลประกอบการข้องบริษ์ัทและเงินปันผู้ลที�จั่ายให้แก่ผู้้ถึ่อหุ้น โดยกรรมการบริษ์ัทได้รับค่าตอบแทน
2 ร้ปแบบ ได้แก่ ค่าบำาเหน็จักรรมการ และค่าเบีย� ประชุุมสำาหรับกรรมการทีเ� ข้้าประชุุม ส่วนกรรมการชุุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนเพียงร้ปแบบเดียว
ค่อค่าเบี�ยประชุุม
2. ด้้านการสรรหา
เสนอแต่งตั�งกรรมการบริษ์ัทและกรรมการชุุดย่อยแทนกรรมการที�ครบกำาหนดออกตามวาระ โดยได้พิจัารณาจัากคุณสมบัติที�เหมาะสม
ที�จัะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษ์ัท ต้องเป็นบุคคลที�มีความร้้ ความสามารถึ และประสบการณ์ พร้อมทั�งสามารถึนำาเสนอความคิดเห็นที�เป็น
ประโยชุน์ในการพัฒนาธุรกิจั ทีจั� ะส่งผู้ลให้บริษ์ทั สามารถึดำาเนินธุรกิจัได้อย่างมีประสิทธิภิาพ นอกจัากนีต� อ้ งไม่มลี กั ษ์ณะต้องห้ามตามข้้อกำาหนด
หร่อกฎหมายที�เกี�ยวข้้อง และบริษ์ัทได้เปิดโอกาสให้ผู้้ถึ่อหุ้นเสนอชุ่�อบุคคลเพ่�อเข้้ารับเล่อกเป็นกรรมการบริษ์ัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที�
9 กันยายน 2563 ถึึง วันที� 31 ธันวาคม 2563 เม่�อครบเวลาปรากฏิว่าไม่มีผู้้เสนอชุ่�อบุคคลใดเข้้ารับการพิจัารณา จัึงได้พิจัารณาเสนอแต่งตั�ง
กรรมการที�ครบกำาหนดตามวาระกลับเข้้ารับดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษ์ัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง เน่�องจัากมีคุณสมบัติตามที�กล่าวมาทุกประการ
และยังได้ปฏิิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการในชุ่วงที�ผู้่านมาอย่างเต็มกำาลังความสามารถึ
3. ด้้านธรรมาภิิบาล
นำาเสนอนโยบายการด้แลความข้ัดแย้งทางผู้ลประโยชุน์ตอ่ คณะกรรมการ ซึ่ึง� มีหน้าทีก� าำ กับด้แลไม่ให้เกิดการกระทำาเพ่อ� ประโยชุน์สว่ นตน
หร่อพวกพ้อง พร้อมทั�งทบทวนการปฏิิบัติงานตามหลักการกำากับด้แลกิจัการและนโยบายการปฏิิบัติต่อผู้้้มีส่วนได้เสีย เพ่�อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการกำากับด้แลกิจัการและค้ม่ ่อจัริยธรรมธุรกิจัข้องบริษ์ทั รวมทัง� พิจัารณานำาข้้อเสนอแนะข้องหน่วยงานกำากับด้แลทีเ� กีย� วข้้องมาปรับใชุ้
กับธุรกิจัข้องบริษ์ัทอย่างเหมาะสม ซึ่ึ�งคณะกรรมการฯ ได้พิจัารณาทบทวนนโยบายการกำากับด้แลกิจัการและค้่ม่อจัริยธรรมธุรกิจัข้องบริษ์ัท
เป็นประจัำาทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์พิิเศษ หิิรัญ รดีีศรี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิสระของบริษััท 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิิเศษั หิิรัญ รด้ีศรี ด้ำารงตำาแหิน่งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ และนางวนิด้า ชาญศิขริน ด้ำารงตำาแหิน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งเป็นผู้้้ทรงคุณวุฒิิและ
มีประสบการณ์ด้้านการบริหิารองค์กร และบัญชีการเงิน
ในระหิว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 ครัง� โด้ยมีรายละเอียด้ในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบด้ังนี�
ศาสตราจารย์พิิเศษั หิิรัญ รด้ีศรี
ประธาน
เข้าร่วมประชุม 9 ครั�ง
นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 9 ครั�ง
นางวนิด้า
ชาญศิขริน
กรรมการ
เข้าร่วมประชุม 9 ครั�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบตั หิิ น้าทีต� ามขอบเขตทีค� ณะกรรมการบริษัทั ได้้มอบหิมายใหิ้และกำากับด้้แลตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามหิลักบรรษััทภิิบาลที�ด้ี คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุปรายงานการปฏิิบัติหิน้าที�ในรอบปี 2563 ด้ังนี�
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงินประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบได้้เชิญผู้้บ้ ริหิาร ผู้้อ้ าำ นวยการ
ฝ่่ายการเงิน ผู้้้อำานวยการสำานักตรวจสอบภิายใน และผู้้้สอบบัญชีมาร่วมประชุมชี�แจงตอบข้อซึ่ักถามเกี�ยวกับการจัด้ทำางบแสด้งฐานะการเงิน
ตามข้อกำาหินด้ของกฎหิมายที�เกี�ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ใช้ในปัจจุบัน เพิื�อใหิ้มั�นใจว่างบการเงินที�ผู้้สอบบัญชีรายงาน
ถ้กต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างเพิียงพิอ ครบถ้วน และเชื�อถือได้้ ข้อสังเกตต่างๆ ของผู้้้สอบบัญชี ในการ
ประชุมทุกครั�งจะได้้รับการพิิจารณาและนำามาปรับปรุงใหิ้ถ้กต้องอย่างเหิมาะสมเสมอ นอกจากนี�คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุมกับ
ผู้้ส้ อบบัญชี เป็นการเฉพิาะปีละ 1 ครั�ง เพิื�อใหิ้มั�นใจว่างบแสด้งฐานะการเงินของบริษััทได้้จัด้ทำาข่�นโด้ยไม่มีอุปสรรคและผู้้้สอบบัญชีมีความ
เป็นอิสระ รองกรรมการผู้้้อำานวยการ ผู้้้ด้ำารงตำาแหิน่งส้งสุด้ในสายงานบัญชี ใหิ้การยืนยันว่าระบบบัญชีและการควบคุมภิายใน ในการจัด้ทำา
รายงานทางการเงินของบริษััท เป็นระบบที�มีประสิทธิผู้ล เชื�อมั�นว่าได้้มีการรวบรวมและบันท่กรายการบัญชีครบถ้วน ถ้กต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีใ� ช้ในปัจจุบนั จากผู้ลการสอบทานรายงานและคำาชีแ� จงของผู้้ร้ บั ผู้ิด้ชอบและผู้้ส้ อบบัญชีภิายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ
เหิ็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทั ได้้จด้ั ทำาข่น� ครบถ้วนถ้กต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีใ� ช้ในปัจจุบนั และตามแบบทีส� าำ นักงาน
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภิัย (คปภิ.) กำาหินด้
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2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภิายใน โด้ยการทบทวนระบบ
การควบคุมภิายในร่วมกับผู้้้สอบบัญชี และพิิจารณาจากรายงานของสำานักตรวจสอบภิายในอย่างสมำ�าเสมอ ซึ่่�งรายงานไม่พิบข้อบกพิร่องที�เป็น
สาระสำาคัญ การควบคุมภิายในมีความเพิียงพิอและเหิมาะสม ทั�งนี�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานแผู้นการตรวจสอบภิายในประจำาปี
ซึ่่�งได้้จัด้ทำาตามผู้ลการประเมินความเสี�ยง ได้้ใหิ้ความเหิ็นชอบงบประมาณของสำานักตรวจสอบภิายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้้้พิิจารณาความด้ีความชอบ และการแต่งตั�ง โยกย้าย ผู้้้อำานวยการสำานักตรวจสอบภิายใน และจากผู้ลการประเมินระบบควบคุมภิายในของ
คณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหิ็นว่าระบบควบคุมภิายในของบริษััทมีความเพิียงพิอ และเหิมาะสม
3. การสอบทานรายการเกีย� วโยงกันหิรือรายการทีอ� าจมีความขััดีแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบัติ
ตามกฎหิมาย กฏิระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของหิน่วยงานกำากับด้้แล ในปี 2563 บริษััทมีรายการที�เกี�ยวโยงกันเป็นไปตามปกติธุรกิจ
มีการกำาหินด้ช่องทางในการกำากับด้้แล และทำาแบบประเมินการปฏิิบัติตามกฏิหิมายและกฏิระเบียบ เพิื�อความมั�นใจในการกำากับด้้แลการ
ปฏิิบัติตามกฏิหิมายและกฏิระเบียบที�เกี�ยวข้องอย่างถ้กต้อง เหิมาะสม
4. การสอบทานการกำากับดีูแลกิจการที�ดีีและการปฏิิบัติตามกฏิระเบียบขั้อบังคับและกฏิหิมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทาน
ประสิทธิภิาพิและประสิทธิผู้ลด้้านการกำากับด้้แลกิจการที�ด้ีและการปฏิิบัติตามกฏิระเบียบ ข้อบังคับ กฏิหิมาย และรายงานของผู้้้อำานวยการ
สำานักกำากับการปฏิิบัติงาน พิบว่า กรรมการ ผู้้้บริหิาร และพินักงาน ได้้มีการปฏิิบัติตามนโยบายที�กำาหินด้ไว้และปฏิิบัติตามกฏิระเบียบ
ข้อบังคับและกฏิหิมาย บริษัทั ได้้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิิบตั ขิ องภิาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และนำานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน�
มาปฏิิบัติใช้ได้้อย่างเหิมาะสมกับธุรกิจ
5. การบริหิารความเสีย� ง บริษัทั มีคณะกรรมการบริหิารความเสีย� งเป็นผู้้ร้ บั ผู้ิด้ชอบด้้แลการบริหิารความเสีย� งของบริษัทั โด้ยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทำาหิน้าที�สอบทานกับผู้้้บริหิาร เพิื�อใหิ้มั�นใจว่าบริษััทมีการจัด้ทำาแผู้นการบริหิารความเสี�ยง และมีการติด้ตามใหิ้ได้้ผู้ลเพิียงพิอ และ
เสนอความเหิ็นใหิ้คณะกรรมการบริษััทพิิจารณาปรับปรุง เพิื�อใหิ้การบริหิารความเสี�ยงมีประสิทธิผู้ล รวมทั�งปฏิิบัติตามข้อกำาหินด้และแนวทาง
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภิัย
6. คณะกรรมการตรวจสอบไดี้พิิจารณาทบทวนกฏิบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี เพิื�อใหิ้สอด้คล้องกับกฏิระเบียบใหิม่
และสถานการณ์ปัจจุบัน พิร้อมทั�งได้้มีการประเมินตนเอง ผู้ลการประเมินอย้่ในระด้ับด้ี และใหิ้มีการปรับปรุงอย้่เสมอ
7. การแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของผู้้้สอบบัญชีในปีที�ผู้่านมา
ซึ่่�งผู้ลเป็นที�พิอใจ และได้้พิิจารณาความเป็นอิสระของผู้้้สอบบัญชีกับสอบทานคุณสมบัติของผู้้้สอบบัญชีแล้ว เหิ็นว่าถ้กต้องตามหิลักเกณฑ์์
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหิลักทรัพิย์และตลาด้หิลักทรัพิย์กำาหินด้ คณะกรรมการตรวจสอบได้้เสนอต่อคณะกรรมการบริษััทแต่งตั�ง
นางสาวรัชด้า ยงสวัสด้ิ�วาณิชย์ ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 หิรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4812 หิรือ นางสาววรรณวิไล เพิชรสร้าง ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แหิ่ง บริษััท สำานักงาน อีวาย จำากัด้ เป็นผู้้้สอบบัญชี
ของบริษััทสำาหิรับปี 2564 พิร้อมทั�งค่าสอบบัญชีประจำาปีและรายไตรมาส รวมค่าตอบแทนผู้้้สอบบัญชีทั�งสิ�น 2,450,000 บาท เพิื�อเสนอ
ต่อที�ประชุมสามัญผู้้้ถือหิุ้นอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบเหิ็นว่า บริษัทั ย่ด้ถือนโยบายการกำากับด้้แลกิจการทีด้� เี ป็นสำาคัญ มีระบบการควบคุมภิายในทีเ� พิียงพิอ และเหิมาะสม
มี ก ารบริ หิ ารความเสี� ย งที� ม ี ป ระสิ ท ธิ ผู้ ล ระบบบั ญ ชี แ ละการควบคุ ม ภิายในการจั ด้ ทำ า รายงานทางการเงิ น มี ค วามถ้ ก ต้ อ งเชื� อ ถื อ ได้้
ปฏิิบัติตามกฎหิมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที�เกี�ยวข้องกับการด้ำาเนินธุรกิจ พิร้อมทั�งมีการติด้ตามและประเมินสถานการณ์อย่างสมำ�าเสมอ
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รายงานความรับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการให้้ความสำำาคัญต่่อความรับผิิดชอบในการดูแลบริษัทั ให้้ปฏิิบต่ั ต่ิ ามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ด� ่ และกำากับดูแลรายงาน
ทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจำาปี ซึ่่�งรายงานดังกล่าวได้ถืือปฏิิบัต่ิต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญช่
ท่เ� ห้มาะสำมและถืือปฏิิบต่ั อิ ย่างสำมำา� เสำมอ ใช้ดลุ พิินจิ อย่างระมัดระวัง และประมาณการท่�ดท่ สำ�่ ดุ ในการจัดทำา รวมทัง� การเปิดเผิยข้้อมูลสำำาคัญ
อย่างเพิ่ยงพิอในห้มายเห้ตุ่ประกอบงบการเงิน เพิื�อให้้เกิดความโปร่งใสำและเป็นประโยชน์ต่่อผิูถื้ ือหุ้้นและนักลงทุนทั�วไป
คณะกรรมการได้จัดให้้ม่และดำารงไว้ซึ่่�งระบบการควบคุมภายในท่�เห้มาะสำมและม่ประสำิทธิิผิล เพิื�อให้้มั�นใจได้อย่างม่เห้ตุ่ผิลว่าข้้อมูล
ทางการบัญช่มค่ วามถืูกต่้อง ครบถื้วน และเพิ่ยงพิอท่จ� ะดำารงรักษัาไว้ซึ่ง�่ ทรัพิย์สำนิ ต่ลอดจนเพิือ� ป้องกันไม่ให้้เกิดการทุจริต่ห้รือการดำาเนินการ
ท่�ผิิดปกต่ิอย่างม่สำาระสำำาคัญ
ทัง� น่� คณะกรรมการมอบห้มายให้้คณะกรรมการต่รวจสำอบซึ่่ง� เป็นกรรมการอิสำระดูแลรับผิิดชอบเก่ย� วกับคุณภาพิข้องรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน โดยความเห้็นข้องคณะกรรมการต่รวจสำอบเก่�ยวกับเรื�องน่� ปรากฏิในรายงานข้องคณะกรรมการต่รวจสำอบ
ซึ่่�งได้แสำดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
คณะกรรมการม่ความเห้็นว่าระบบการควบคุมภายในข้องบริษััทม่ความเพิ่ยงพิอและเห้มาะสำม และสำามารถืสำร้างความเชื�อมั�นได้ว่า
งบการเงินข้องบริษัทั ประจำาปี สำิ�นสำุดวันท่� 31 ธิันวาคม 2563 ม่ความเชือ� ถืือได้ ถืูกต่้องต่ามกฎห้มายและกฎระเบ่ยบท่�เก่ย� วข้้องและถืูกต่้อง
ต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน

นายสุุจิินต์์ หวั่่�งหลีี
ประธานกรรมการบริษั่ท

นายปิต์ิพงศ์์ พิศ์าลีบุต์ร
ประธานเจิ้าหน้าที�บริหารแลีะกรรมการผู้้้อำำานวั่ยการ
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คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน - สรรหา
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการลงทุน

สํานักเลขานุการบริษัท

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

ฝายบริหาร
ชองทางการขาย

ฝายรับประกัน

ฝายปฏิบัติงาน
การตลาด

สํานักบริหารภาพลักษณ
และสื่อสารองคกร

ฝายสนับสนุการตลาด

ฝายพัฒนาธุรกิจ

แผนกอัคคีภัย

แผนกสัญญา
ประกันภัยตอ

แผนกตัวแทนนายหนาบุคคล

แผนกตัวแทนนายหนานิติบุคคล

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-สํานักงานใหญ

แผนกสนับสนุน
ขอมูลการตลาด

แผนกพัฒนาธุรกิจ

แผนกภัยทางทะเล

แผนกดําเนินงาน
กรมธรรม

แผนกธุรกิจ
สถาบันการเงินงานเบ็ดเตล็ด

แผนกลูกคาพิเศษ
และการบริการงานตรง

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคเหนือ

แผนกสนับสนุน
การตลาดสวนกลาง

แผนกพัฒนา
ผลิตภัณฑ

แผนกภัยยานยนต

แผนกคณิตศาสตร
กรมธรรม

แผนกธุรกิจตัวแทน
จําหนายรถยนต

แผนกลูกคารายยอย

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคใต

แผนกตออายุ
สวนกลาง

แผนกลูกคาสัมพันธ

แผนกประกันสุขภาพ
และภัยเบ็ดเตล็ดบุคคล

แผนกทะเบียน
ลูกคา

แผนกธุรกิจยานยนต

แผนกนายหนา
ทางโทรศัพท

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคอีสาน

แผนกสนับสนุนงาน
การตลาดสาขา

แผนกภัยเบ็ดเตล็ด
ทรัพยสิน

แผนกบริหาร
ผลิตภัณฑ

แผนกธุรกิจสถาบัน
การเงินรถยนต

12 รายงานประจำำ�ปีี 2563

แผนกปฏิบัติงาน
การตลาด-ภาคกลาง/
ตะวันออก

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูอํานวยการ

สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักกํากับการปฏิบัติงาน
สํานักบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

ฝายสินไหมทดแทน

สํานักกรรมการ
ผูอํานวยการ

ฝายระบบขอมูล

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมรถยนต

แผนกกฎหมาย

แผนกสารบรรณ

แผนกพิจารณา
การลงทุน

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมทั่วไป

แผนกผูถือหุน
สัมพันธ

แผนกสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

แผนกบริหาร
สินไหมทดแทน

แผนกวางแผนกลยุทธ

แผนกบริหาร
โครงการระบบขอมูล

แผนกสินไหมสุขภาพ

รองกรรมการ
ผูอํานวยการ

ฝายธุรการ

ฝายการเงิน

แผนกพัฒนาองคกร

แผนกสํานักงาน

แผนกการเงินจาย

แผนกบริหาร
การลงทุน

แผนกทรัพยากร
บุคคล

แผนกจัดซื้อ

แผนกการเงินรับ

แผนกกํากับดูแล
สินเชื่อ

แผนกฝกอบรม
การพัฒนา และบริการ
ฝกอบรมตัวแทนนายหนา

แผนกประชาสัมพันธ

แผนกบริหาร
งานกลาง

ฝายบริหารสินทรัพย

ฝายพัฒนาองคกร

แผนกสนับสนุนระบบ

แผนกบริหาร
จัดเก็บและจัดสง

แผนกวิเคราะห
และพัฒนาระบบ

แผนกบริหารภาษี
และงบประมาณ

แผนกบริหารเครือขาย
และความมั่นคง

แผนกบัญชีและ
รายงานทางการเงิน
แผนกการเงินสาขา
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำคั่ญอ่�น
ข้้อมููลบริิษััท

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
วันที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน SET
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
โทรศััพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
NKI
ประกันวินาศัภัย
0107536000862
วันที่ 23 กันยายน 2476
วันที่ 24 สิงหาคม 2533
350 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 35 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
350 ล้านบาท
เลขที่ 100/47-55 ชั้น 25-27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์
เลขที่ 90/3-6 ชั้น 1 อาคารสาธรธานี 1
ถืนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0 2664 7777 (ศัูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 1748)
0 2636 7999
www.navakij.co.th

นิิติิบุคคลท่�บริิษััทถืือหุุ้้นิติั�งแติ่ริ้อยละ 10 ข้้�นิไป (ถืือหุุ้้นิทางติริง)

บริิษััท ฟอลคอนิปริะกัันิภััย จำำากััด (มูหุ้าชนิ)
ประกันวินาศัภัย
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
100 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
100 ล้านบาท
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
33/4 ชัน้ 24-25 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถืนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศััพท์
0 2676 9888
โทรสาร
0 2676 9898
จ�านวนหุน้ ที่ถืือโดยบริษัท
1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
คิดเป็นร้อยละ 12 ของจ�านวนหุ้นช�าระแล้ว

บริิษััท ท่เคไอ ปริะกัันิภััยทั�วไป จำำากััด
ประเภทธุรกิจ
ประกันวินาศัภัย
ทุนจดทะเบียน
16,000,000,000 กีบ
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 8 ล้านหุน้ มูลค่าหุ้นละ 2,000 กีบ
16,000,000,000 กีบ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
Level 4, Zone A office Unit, The Iconic, Unit 11, Phonxay Road,
Phonxay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, 01000, Lao PDR
โทรศััพท์
+856 21 417707
โทรสาร
+856 21 417705
2,600,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 2,000 กีบ
จ�านวนหุน้ ที่ถืือโดยบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของจ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
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บริิษััท ท่เคไอ ปริะกัันิช่วิติ จำำากััด
ประกันชีวิต
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
16,000,000,000 กีบ
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าหุน้ ละ 2,000 กีบ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
16,000,000,000 กีบ
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
Level 4, Zone A office Unit, The Iconic, Unit 11, Phonxay Road,
Phonxay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, 01000, Lao PDR
โทรศััพท์
+856 21 417707
โทรสาร
+856 21 417705
จ�านวนหุน้ ที่ถืือโดยบริษัท
2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,000 กีบ
คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของจ�านวนหุ้นช�าระแล้ว

บุคคลอ้างอิงอื�นิๆ

นิายทะเบ่ยนิหุ้ลักัทริัพย์

บริษัท ศัูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศัไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 ถืนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991

ผูู้้สอบบัญช่

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137
ถืนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
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คณะกรรมการบริษััทและผู้้�บริหาร
คณะกรรมการบริษััท
นายุสุุจนิ ต่์ หุ้วััง� หุ้ลื่

ประธานกรรมการบริษัทั กรรมการ ท่ป� รึกษัาคณะกรรมการลืงทุน ท่ป� รึกษัาคณะกรรมการบริหุ้าร

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
สถาบัันวิิทยาการิปริะกันภััยริะดัับัสูง
สถาบัันพััฒนาเมืองกริุงเทพัมหานคริ
สถาบัันวิิทยาการิการิค้า
สถาบัันวิิทยาการิตลาดัทุน
Harvard University, USA
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
บัมจ. เสริิมสุข

บัมจ. บัีทีเอส กริุ�ป โฮลดัิ�งส์
บัมจ. อุตสาหกริริมถังโลหะไทย
บัมจ. ไทยริีปริะกันชีีวิิต
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปียุ้อนหุ้ลืัง
บัจก. ที.ไอ.ไอ.
บัมจ. วิโริปกริณ์์
บัจก. นุชีพัล
บัมจ. ไทยริับัปริะกันภััยต่อ
บัมจ. ฟอลคอนปริะกันภััย
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84 ปี
29 เมษัายน 2536
25 มิถุนายน 2563
ปริิญญาตริี วิิศวิกริริมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ริ้อยละ 13.56
- Director Accreditation Program ปี 2556
- Role of the Chairman Program ปี 2554
- หลักสูตริวิิทยาการิปริะกันภััยริะดัับัสูง (วิปส.) ริุ่นที� 2 ปี 2555
- หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะดัับัสูงดั้านการิบัริิหาริงานพััฒนาเมือง ปี 2554
- หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะดัับัสูงดั้านการิค้าและการิพัาณ์ิชีย์ ปี 2553
- หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะดัับัสูง (วิตท.) ริุ่นที� 9 ปี 2552
- Executive Course
4 บัริิษััท
2556-ปัจจุบััน กริริมการิตริวิจสอบั
2555-ปัจจุบััน ปริะธานคณ์ะกริริมการิพัิจาริณ์าค่าตอบัแทน
2554-ปัจจุบััน ริองปริะธานกริริมการิ
2553-ปัจจุบััน กริริมการิ
2553-ปัจจุบััน กริริมการิ กริริมการิตริวิจสอบั
และกริริมการิสริริหาและกำาหนดัค่าตอบัแทน
2561-ปัจจุบััน ปริะธานกริริมการิ
2532-ปัจจุบััน กริริมการิ
2542-ปัจจุบััน ปริะธานกริริมการิ
11 บัริิษััท
2551-2562
2537-2562
2533-2561
2521-2559
2550-2557
2513-2557

กริริมการิและปริะธานกริริมการิ
กริริมการิ
กริริมการิ
ปริะธานกริริมการิและกริริมการิ
ปริะธานกริริมการิ
กริริมการิ

นายุปิต่ิพงศึ์ พิศึาลืบุต่ร

กรรมการ ประธานคณะกรรมการลืงทุน ประธานคณะกรรมการบริหุ้าร
กรรมการบริหุ้ารควัามเสุ่�ยุง ประธานเจ้าหุ้น้าท่�บริหุ้ารแลืะกรรมการผูู้้อำานวัยุการ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย

56 ปี
25 เมษัายน 2545
25 มิถุนายน 2563
ปริิญญาโท บัริิหาริธุริกิจ University of Hartford ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ริ้อยละ 0.46

- Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2552
- Director Certification Program ปี 2546
- หลักสูตริการิบัริิหาริจัดัการิดั้านควิามมั�นคงขั�นสูง
สมาคมวิิทยาลัยป้องกันริาชีอาณ์าจักริ
- หลักสูตริการิป้องกันริาชีอาณ์าจักริ (วิปอ.) ริุ่นที� 57
ในพัริะบัริมริาชีูปถัมภั์
2 บัริิษััท
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
2562-ปัจจุบััน กริริมการิ
บัมจ. วิโริปกริณ์์
2561-ปัจจุบััน กริริมการิ กริริมการิตริวิจสอบั
บัมจ. อุตสาหกริริมถังโลหะไทย
และกริริมการิกำาหนดัค่าตอบัแทนและสริริหา
12 บัริิษััท
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
กริริมการิ
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปียุ้อนหุ้ลืัง 2530-2560
บัจก. อาควิา มาสเตอริ์ โซลูชีั�น

ศึาสุต่ราจารยุ์พิเศึษัหุ้ิรัญ รด้่ศึร่
อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้

กรรมการอิสุระ แลืะประธานคณะกรรมการต่รวัจสุอบ
91 ปี
24 สิงหาคม 2542
25 เมษัายน 2562
ปริิญญาโท บัริิหาริธุริกิจ Wharton School of Finance,
University of Pennsylvania ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ไม่มี

สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย - Successful Formulation and Execution of Strategy ปี 2552
- Director Certification Program ปี 2543
- หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะดัับัสูง (วิตท.) ริุ่นที� 5 ปี 2550
สถาบัันวิิทยาการิตลาดัทุน
Yale School of Management, USA
- ปริะกาศนียบััตริอบัริมกริริมการิบัริิษััท ปี 2545
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
1 บัริิษััท
บัมจ. ดัุสิตธานี
2542-ปัจจุบััน ปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
2 บัริิษััท
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
2544-2561
ปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั
บัมจ. ไทยคม
ตลาดัหลักทริัพัย์แห่งปริะเทศไทย
2545-2560
ผูู้้เชีี�ยวิชีาญดั้านบัริริษััทภัิบัาลและควิามริับัผู้ิดัชีอบัต่อสังคม
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นายุเก่ยุรต่ิ ศึร่จอมขวััญ

กรรมการอิสุระ ประธานคณะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าต่อบแทน-สุรรหุ้าแลืะธรรมาภิิบาลื
แลืะกรรมการต่รวัจสุอบ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย

83 ปี
23 พัฤศจิกายน 2542
25 มิถุนายน 2563
ปริิญญาตริี บัริิหาริธุริกิจ Western New Mexico University ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ริ้อยละ 0.12

- Director Certification Program Update ปี 2558
- Role of the Chairman Program, Role of Nomination and Governance Committee
ปี 2555
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management, Monitoring Fraud
Risk Management, Monitoring the Internal Audit Function ปี 2553
- Monitoring the Quality of Financial Reporting ปี 2552
- Improving the Quality of Financial Reporting ปี 2549
- Audit Committee Program ปี 2547
- Finance for Non-Finance Director, Director Accreditation Program ปี 2546
- Director Certification Program ปี 2545
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) ปี 2552
สถาบัันวิิทยาการิการิค้า
1 บัริิษััท
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
2559-ปัจจุบััน กริริมการิและกริริมการิตริวิจสอบั
บัมจ. วิี จี ไอ โกลบัอล มีเดัีย
8 บัริิษััท
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง ไม่มี

นายุนิพลื ต่ั�งจ่รวังษั์

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหุ้ารควัามเสุ่�ยุง กรรมการกำาหุ้นด้ค่าต่อบแทนสุรรหุ้าแลืะธรรมาภิิบาลื กรรมการลืงทุน แลืะท่�ปรึกษัาประธานกรรมการ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
สถาบัันวิิทยาการิพัลังงาน
สถาบัันวิิทยาการิตลาดัทุน
สมาคมวิิทยาลัยป้องกันริาชีอาณ์าจักริ
ในพัริะบัริมริาชีูปถัมภั์
สถาบัันบััณ์ฑิิตบัริิหาริธุริกิจศศินทริ์
จุฬาลงกริณ์์มหาวิิทยาลัย
Scandia Management
Program, Sweden
18 รายงานประจำำ�ปีี 2563

69 ปี
29 เมษัายน 2535
25 เมษัายน 2562
ปริิญญาตริี สถิติศาสตริ์, Mini MBA มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์
ริ้อยละ 0.27
-

Board Matters & Trends ปี 2560
Director Certification Refresher Program ปี 2551
Director Certification Program ปี 2545
หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะดัับัสูงดั้านวิิทยาการิพัลังงาน (วิพัน. 14) ปี 2562
หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะดัับัสูง (วิตท.) ริุน่ ที� 13 ปี 2554
หลักสูตริการิป้องกันริาชีอาณ์าจักริ ภัาคริัฐ เอกชีน และการิเมือง (วิปม. 3) ปี 2548

- Senior Executive Program (SEP-10)

- หลักสูตริการิบัริิหาริกิจการิปริะกันภััย

นายุนิพลื ต่ั�งจ่รวังษั์ (ต่่อ)
Swiss Insurance Training Center,
Switzerland
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
บัมจ. จัดัการิและพััฒนา
ทริัพัยากรินำ�าภัาคตะวิันออก

ไม่มี
1 บัริิษััท
2560-2561
2559-2560
2550-2557
2540-2550
2549-2557

บัมจ. นวิกิจปริะกันภััย
บัมจ. ฟอลคอนปริะกันภััย

นางวันิด้า ชาญศึิขริน

- หลักสูตริการิบัริิหาริดั้านการิปริะกันภััยขั�นสูง

ที�ปริึกษัาคณ์ะกริริมการิบัริิษััท
ที�ปริึกษัาคณ์ะกริริมการิลงทุน
ที�ปริึกษัาคณ์ะกริริมการิพัิจาริณ์าค่าตอบัแทน
กริริมการิ
ปริะธานกริริมการิบัริิหาริและปริะธานคณ์ะกริริมการิลงทุน
กริริมการิผูู้้อำานวิยการิ
ที�ปริึกษัา

กรรมการอิสุระ แลืะกรรมการต่รวัจสุอบ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้

60 ปี
18 ธันวิาคม 2562
ปริิญญาตริี การิบััญชีี มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีริาชีมงคล
ปริิญญาตริี การิเงิน มหาวิิทยาลัยสุโขทัยธริริมาธิริาชี
ปริะกาศนียบััตริทางการิสอบับััญชีี มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์
ริ้อยละ 0.01

สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย - Audit Committee Program ปี 2549
- Director Accreditation Program ปี 2547
1 บัริิษััท
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
2561-ปัจจุบััน ปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั
บัมจ. อุตสาหกริริมถังโลหะไทย
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
7 บัริิษััท
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง ไม่มี
นายุพรพงษั์ พรประภิา

กรรมการอิสุระ แลืะกรรมการกำาหุ้นด้ค่าต่อบแทน-สุรรหุ้าแลืะธรรมาภิิบาลื

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย

70 ปี
26 เมษัายน 2550
25 มิถุนายน 2563
ปริิญญาตริี บัริิหาริธุริกิจ California State University ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ไม่มี
ไม่มี

ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ไม่มี
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
23 บัริิษััท
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง ไม่มี
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นายุชาน ซูู ลื่

กรรมการอิสุระ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
นายุทำานุ หุ้วัั�งหุ้ลื่

83 ปี
29 เมษัายน 2535
25 เมษัายน 2562
อนุปริิญญา E.M.I. Electronic College, London ปริะเทศอังกฤษั
ริ้อยละ 1.28
- Director Accreditation Program ปี 2549
ไม่มี
3 บัริิษััท
ไม่มี

กรรมการ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง

20 รายงานประจำำ�ปีี 2563

- Director Accreditation Program ปี 2556
ไม่มี
5 บัริิษััท
ไม่มี

กรรมการ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
นายุวัุฒิิชัยุ หุ้วัั�งหุ้ลื่

60 ปี
29 เมษัายน 2546
24 เมษัายน 2561
ปริิญญาตริี วิิศวิกริริมไฟฟ้าและคอมพัิวิเตอริ์ National University of Singapore
ปริะเทศสิงคโปริ์
ริ้อยละ 0.99

79 ปี
29 เมษัายน 2535
24 เมษัายน 2561
ปริิญญาตริี วิิศวิกริริมอุตสาหการิ Boston University ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ริ้อยละ 1.78
- Director Accreditation Program ปี 2554
ไม่มี
5 บัริิษััท
ไม่มี

นางสุาวัจิต่ต่ินันท์ หุ้วัั�งหุ้ลื่

กรรมการ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
ด้ร. ศึรัณฐ์์ หุ้วัั�งหุ้ลื่

48 ปี
29 เมษัายน 2546
24 เมษัายน 2561
ปริิญญาโท บัริิหาริธุริกิจ Babson College ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ริ้อยละ 0.68
- Director Accreditation Program ปี 2550
ไม่มี
9 บัริิษััท
ไม่มี

กรรมการ กรรมการบริหุ้ารแลืะรองกรรมการผูู้อ้ าำ นวัยุการ สุายุงานพัฒินาธุรกิจ
บริหุ้ารช่องทางการขายุ ปฏิิบต่ั งิ านการต่ลืาด้ สุนับสุนุนการต่ลืาด้
แลืะบริหุ้ารภิาพลืักษัณ์แลืะสุือ� สุารองค์กร

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
สถาบัันวิิทยาการิปริะกันภััยริะดัับัสูง
สถาบัันพัริะปกเกล้า

39 ปี
18 ธันวิาคม 2562
25 มิถุนายน 2563
ปริิญญาเอก บัริิหาริธุริกิจ สถาบัันบััณ์ฑิิตบัริิหาริธุริกิจศศินทริ์ จุฬาลงกริณ์์มหาวิิทยาลัย
ริ้อยละ 0.54
-

Director Accreditation Program ปี 2563
Financial Statements for Directors ปี 2558
หลักสูตริวิิทยาการิปริะกันภััยริะดัับัสูง (วิปส.) ริุ่นที� 5 ปี 2558
ผูู้้นำายุคใหม่ในริะบัอบัปริะชีาธิปไตย ริุ่นที� 3 ปี 2556

ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
13 บัริิษััท
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
2557-2562
บัจก. ฟอลคอนปริะกันภััย

นางสุาวัจารุวัรรณ จับจำารูญ

กริริมการิ

กรรมการ แลืะเลืขานุการบริษััท
ผูู้อ้ าำ นวัยุการสุำานักเลืขานุการบริษัทั สุำานักกำากับการปฏิิบต่ั งิ าน แลืะสุำานักกรรมการผูู้อ้ าำ นวัยุการ

อายุุ
วัันท่�ได้้รับการแต่่งต่ั�ง
วัันท่�ได้้รับเลืือกต่ั�งครั�งลื่าสุุด้
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย

50 ปี
26 กุมภัาพัันธ์ 2558
25 เมษัายน 2562
ปริิญญาตริี อักษัริศาสตริ์ จุฬาลงกริณ์์มหาวิิทยาลัย
ไม่มี
- Board Matters & Trends ปี 2561
- Company Secretary Program ปี 2558
- Director Accreditation Program ปี 2557
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นางสุาวัจารุวัรรณ จับจำารูญ (ต่่อ)
ไม่มี
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ไม่มี
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง ไม่มี
ผูู้้บริหุ้าร (ต่ามคำานิยุามของ ก.ลื.ต่.)
นางสุาวัอนุกูลื ฐ์ิต่ิกุลืรัต่น์

รองกรรมการผูู้้อำานวัยุการ สุายุงานการเงิน (ผูู้้รับผู้ิด้ชอบสุูงสุุด้ในสุายุงานบัญช่แลืะการเงิน)
กรรมการบริหุ้ารควัามเสุ่�ยุง แลืะกรรมการบริหุ้าร

อายุุ
วัันท่�เริ�มทำางานกับบริษััท
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
สมาคมบัริิษััทจดัทะเบัียนไทย

58 ปี
ปี 2545
ปริิญญาโท บัริิหาริธุริกิจ จุฬาลงกริณ์์มหาวิิทยาลัย
ไม่มี

ไม่มี
- Related Party Transaction and Impairment Issues
- Transfer Pricing
- Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting
- How important are Intangible Assets Impairment
- การิทบัทวินการิกำากับัดัูแลงบัการิเงิน ริายไตริมาส
- มาตริฐานการิริายงานทางการิเงินฉบัับัที� 17
ไม่มี
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ไม่มี
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง ไม่มี

นางนลืินา โพธารามิก

รองกรรมการผูู้อ้ าำ นวัยุการ สุายุงานรับประกัน รักษัาการผูู้อ้ าำ นวัยุการสุำานักบริหุ้ารควัามเสุ่ยุ� ง
กรรมการบริหุ้ารควัามเสุ่ยุ� ง แลืะกรรมการบริหุ้าร

อายุุ
วัันท่�เริ�มทำางานกับบริษััท
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
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50 ปี
ปี 2552
ปริิญญาโท บัริิหาริธุริกิจ University of West Florida ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

นายุอนรรฆ หุ้วัั�งหุ้ลื่

รองกรรมการผูู้้อำานวัยุการ สุายุงานบริหุ้ารสุินทรัพยุ์
พัฒินาองค์กร ธุรการ ระบบข้อมูลื กรรมการบริหุ้ารควัามเสุ่�ยุง กรรมการลืงทุน
แลืะกรรมการบริหุ้าร

อายุุ
วัันท่�เริ�มทำางานกับบริษััท
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง
นายุอนิญช์ หุ้วัั�งหุ้ลื่

43 ปี
ปี 2557
M.S. Information System, Northeastern University ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
M.A. Economics, Boston University ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ริ้อยละ 0.19
ไม่มี
ไม่มี
7 บัริิษััท
ไม่มี

รองกรรมการผูู้้อำานวัยุการ สุายุงานสุินไหุ้มทด้แทน
รักษัาการผูู้้อำานวัยุการฝ่่ายุสุินไหุ้มด้ทด้แทน แลืะกรรมการบริหุ้าร

อายุุ
วัันท่�เริ�มทำางานกับบริษััท
วัุฒิิการศึึกษัาสุูงสุุด้
สุัด้สุ่วันการถืือหุุ้้น
ประวััต่ิการอบรม
สมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย
ต่ำาแหุ้น่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยุนอื�น
บัมจ. อุตสาหกริริมถังโลหะไทย
ต่ำาแหุ้น่งในกิจการอื�น
ประสุบการณ์ทำางานในระยุะ 5 ปี ยุ้อนหุ้ลืัง

41 ปี
ปี 2553
M.B.A. Bently College ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
ริ้อยละ 0.29
- Director Accreditation Program ปี 2558
1 บัริิษััท
2558-ปัจจุบััน กริริมการิและกริริมการิตริวิจสอบั
6 บัริิษััท
ไม่มี
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โครงสร้างผู้้้ถืือหุ้้้นและการจััดการ
โครงสร้างผู้้้ถืือหุ้้้น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถืือหุ้้�นสู้งสู้ด 10 รายแรก ณ วัันที่่� 30 ธัันวัาคม 2563
สัดส่วนการถืือหุ้้้น

ผู้้้ถืือหุ้้้น

จ่ำานวนหุ้้้น

1.

กล้ม่ นายสู้จิินต้์ หุ้วัั�งหุ้ล่(1)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัที่ั สูหุ้พิที่ักษั์สูิน จิำากัด
บริษัที่ั ธันสูารสูมบัต้ิ (ไที่ย) จิำากัด
นายณฐพล ศ์ร่จิอมขวััญ
บริษัที่ั สูยามกลการ จิำากัด
นายประดิษัฐ รอดลอยที่้กข์
กล้่มนางสูายจิิต้ต้์ หุ้วัั�งหุ้ล่(2)

8. บริษัที่ั หุ้วัั�งหุ้ล่ จิำากัด
9. บริษัที่ั พ้ลผู้ล จิำากัด
10. MR. CHAN CHI KEUNG
ผู้้�ถืือหุ้้�นอื�น

สัดส่วน (ร้อยละ)

4,936,330
2,494,372
1,770,735
1,648,944
1,414,000
1,058,646

14.10
7.13
5.06
4.71
4.04
3.02

1,014,622
952,408
933,330
779,739
18,049,294

2.90
2.72
2.67
2.23
51.57

หุ้มายเหุ้ต้้ : (1) กล้่ ม นายสู้ จิิ น ต้์ หุ้วัั� ง หุ้ล่ ประกอบด� วั ย 1) นายสู้ จิิ น ต้์ หุ้วัั� ง หุ้ล่ ถืื อ หุ้้� น จิำา นวัน 3,522,485 หุ้้� น
2) นางร้จิิราภิรณ์ หุ้วัั�งหุ้ล่ ถืือหุ้้�นจิำานวัน 1,225,000 หุ้้�น 3) ดร.ศ์รัณฐ์ หุ้วัั�งหุ้ล่ ถืือหุ้้�นจิำานวัน 188,845 หุ้้�น
(2) กล้่ ม นางสูายจิิ ต้ ต้์ หุ้วัั� ง หุ้ล่ ประกอบด� วั ย 1) นางสูายจิิ ต้ ต้์ หุ้วัั� ง หุ้ล่ ถืื อ หุ้้� น จิำา นวัน 639,244 หุ้้� น
2) นางสูาวัจิิต้ต้ินนั ที่์ หุ้วััง� หุ้ล่ ถืือหุ้้น� จิำานวัน 238,685 หุ้้น� 3) นายณัฐชุัย หุ้วััง� หุ้ล่ ถืือหุ้้น� จิำานวัน 136,693 หุ้้น�

นโยบายการจ่่ายเงินปัันผู้ล
ไม่น�อยกวั่าร�อยละ 40 ของกำาไรสู้ที่ธัิของงบการเงินรวัม และงบการเงินเฉพาะบริษััที่ต้�องไม่ม่ผู้ลประกอบการขาดที่้นสูะสูม และ
เป็นไปต้ามมต้ิของที่่�ประชุ้มคณะกรรมการบริษััที่และที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�น
โครงสร้างการจ่ัดการ
1. คณะกรรมการบริษััท ประกอบด�วัย
1. นายสู้จิินต้์
หุ้วัั�งหุ้ล่
2. นายปิต้ิพงศ์์
พิศ์าลบ้ต้ร
3. ศ์าสูต้ราจิารย์พิเศ์ษัหุ้ิรัญ รด่ศ์ร่
4. นายเก่ยรต้ิ
ศ์ร่จิอมขวััญ
5. นายนิพล

ต้ั�งจิ่รวังษั์

6. นางวันิดา
7. นายพรพงษั์
8. นายชุาน

ชุาญศ์ิขริน
พรประภิา
ซู้ ล่
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ประธัานกรรมการ/กรรมการที่่�ไม่เป็นผู้้�บริหุ้าร
กรรมการที่่�เป็นผู้้�บริหุ้าร
กรรมการอิสูระ/ประธัานคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ
กรรมการอิสูระ/กรรมการต้รวัจิสูอบ
ประธัานคณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาล
กรรมการที่่�ไม่เป็นผู้้�บริหุ้าร/ประธัานคณะกรรมการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง/
กรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาล
กรรมการอิสูระ/กรรมการต้รวัจิสูอบ
กรรมการอิสูระ/กรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาล
กรรมการอิสูระ

9.
10.
11.
12.
13.

นายที่ำาน้
นายวั้ฒิิชุัย
นางสูาวัจิิต้ต้ินันที่์
ดร.ศ์รัณฐ์
นางสูาวัจิาร้วัรรณ

หุ้วัั�งหุ้ล่
หุ้วัั�งหุ้ล่
หุ้วัั�งหุ้ล่
หุ้วัั�งหุ้ล่
จิับจิำาร้ญ

กรรมการที่่�ไม่เป็นผู้้�บริหุ้าร
กรรมการที่่�ไม่เป็นผู้้�บริหุ้าร
กรรมการที่่�ไม่เป็นผู้้�บริหุ้าร
กรรมการที่่�เป็นผู้้�บริหุ้าร
กรรมการที่่�เป็นผู้้�บริหุ้ารและเลขาน้การบริษััที่

ขอบเขตหุ้น้าท่�ของคณะกรรมการบริษััท
1. กำากับด้แลกิจิการใหุ้�ม่การบริหุ้ารจิัดการเป็นไปต้ามวััต้ถื้ประสูงค์ ข�อบังคับ และมต้ิของที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�น ภิายใต้�เงื�อนไขและ
ข�อกำาหุ้นดของกฎหุ้มายที่่�เก่�ยวัข�อง ด�วัยควัามซูื�อสูัต้ย์สู้จิริต้ และระมัดระวัังเพื�อประโยชุน์สู้งสู้ดของบริษััที่
2. พิจิารณาใหุ้�ควัามเหุ้็นชุอบวัิสูัยที่ัศ์น์ พันธักิจิ กลย้ที่ธั์ ที่ิศ์ที่างและเป้าหุ้มายการดำาเนินธั้รกิจิ รวัมที่ั�งนโยบายสูำาคัญของบริษััที่
พร�อมที่ั�งกำากับด้แลใหุ้�ฝ่่ายบริหุ้ารดำาเนินการใหุ้�เป็นไปต้ามที่่ก� ำาหุ้นดไวั�อย่างม่ประสูิที่ธัิภิาพและประสูิที่ธัิผู้ล
3. พิจิารณาใหุ้�ควัามเหุ้็นชุอบกรอบการกำากับด้แลกิจิการที่่�ด่และบที่บัญญัต้ิเก่�ยวักับจิรรยาบรรณและจิริยธัรรมที่างธั้รกิจิ รวัมที่ั�ง
ม่การที่บที่วันและประเมินผู้ลการปฏิิบัต้ิงานเป็นประจิำาอย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง
4. พิจิารณาใหุ้�ควัามเหุ้็นชุอบโครงสูร�างองค์กร ซู่�งแบ่งแยกหุ้น�าที่่�ในการกำากับด้แลและการบริหุ้ารจิัดการ เพื�อใหุ้�การกำากับกับด้แล
การบริหุ้ารจิัดการเป็นไปอย่างเหุ้มาะสูม
5. กำากับด้แลใหุ้�บริษัที่ั ม่กระบวันการและกลไกในการควับค้ม ต้ิดต้าม และต้รวัจิสูอบ ระบบการบริหุ้ารควัามเสู่ย� ง ระบบการควับค้ม
ภิายใน และการปฏิิบต้ั ต้ิ ามกฎระเบ่ยบ รวัมถื่งใหุ้�มหุ้่ น่วัยงานหุ้รือบ้คลากรที่่ม� ค่ วัามเป็นอิสูระในการปฏิิบต้ั หุ้ิ น�าที่่� ที่ำาหุ้น�าที่่ใ� นการต้รวัจิสูอบ
การปฏิิบัต้ิงานข�างต้�น เพื�อใหุ้�มั�นใจิวั่าม่ประสูิที่ธัิภิาพเพ่ยงพอ และม่ควัามโปร่งใสู
6. กำากับด้แลใหุ้�ม่ระบบบัญชุ่ การรายงานที่างการเงิน และการสูอบบัญชุ่ที่่�เชุื�อถืือได�
7. แต้่งต้ัง� คณะกรรมการชุ้ดย่อยใหุ้�มค่ วัามเหุ้มาะสูมและเพ่ยงพอ เพือ� สูนับสูน้นการที่ำาหุ้น�าที่่ข� องคณะกรรมการบริษัที่ั รวัมถื่งพิจิารณา
การเปล่�ยนแปลงองค์ประกอบและการเปล่�ยนแปลงที่่ม� ่นัยสูำาคัญต้่อการปฏิิบัต้ิงานของคณะกรรมการชุ้ดย่อย
8. กำากับด้แลใหุ้�มเ่ ปิดเผู้ยข�อม้ลด�านการกำากับด้แลกิจิการที่่ด� ่ รายงานที่างการเงิน และข�อม้ลสูำาคัญต้่างๆ ของบริษัที่ั อย่างถื้กต้�อง เพ่ยงพอ
ที่ันเวัลา ต้่อสูาธัารณะและหุ้น่วัยงานกำากับ ต้ามกฎหุ้มาย มาต้รฐาน หุ้รือข�อพ่งปฏิิบัต้ิที่่�เก่�ยวัข�อง
9. กำากับด้แลใหุ้�ม่การสูรรหุ้ากรรมการ และจิัดที่ำาแผู้นการสูืบที่อดต้ำาแหุ้น่งงานของผู้้�บริหุ้ารระดับสู้งอย่างม่ประสูิที่ธัิผู้ล
10. แต้่งต้ั�งหุ้รือมอบหุ้มายบ้คคลอื�นใดใหุ้�ดำาเนินกิจิการของบริษัที่ั ภิายใต้�การควับค้มและภิายในเวัลาที่่�คณะกรรมการเหุ้็นสูมควัร
11. กำากับด้แลใหุ้�ม่การประเมินผู้ลการปฏิิบัต้ิงานของคณะกรรมการบริษัที่ั และคณะกรรมการชุ้ดย่อยเป็นประจิำาที่้กปี
12. พิจิารณาอน้มัต้ิที่ำารายการที่่�เก่�ยวัโยงกัน และการดำาเนินการใดๆ ต้ามที่่�กฎหุ้มาย และหุ้น่วัยงานกำากับด้แลกำาหุ้นด เชุ่น คปภิ.
ก.ล.ต้. ฯลฯ เพื�อป้องกันการที่ำารายการที่่�อาจิม่ควัามขัดแย�งที่างผู้ลประโยชุน์
13. พิจิารณาอน้มัต้ิการที่ำารายการได�มาและการจิำาหุ้น่ายไปของสูินที่รัพย์ และการดำาเนินการใดๆ ต้ามที่่�กฎหุ้มาย และหุ้น่วัยงาน
กำากับด้แลกำาหุ้นด เชุ่น คปภิ. ก.ล.ต้. ฯลฯ เพื�อป้องกันการที่ำารายการที่่�อาจิม่ควัามขัดแย�งที่างผู้ลประโยชุน์
14. พิจิารณาอน้มต้ั ใิ นเรือ� งที่่ม� สู่ าระสูำาคัญที่่เ� สูนอโดยฝ่่ายบริหุ้าร เชุ่น แผู้นธั้รกิจิ งบประมาณ โครงการขนาดใหุ้ญ่ที่ม�่ ม่ ล้ ค่าเกินอำานาจิ
ของฝ่่ายบริหุ้าร
15. อน้มัต้ิหุ้ลักเกณฑ์์การจิ่ายโบนัสูพิเศ์ษัประจิำาปีใหุ้�แก่พนักงาน
16. แต้่งต้ั�งเลขาน้การบริษััที่ เพื�อด้แลใหุ้�คณะกรรมการและบริษััที่ปฏิิบัต้ิหุ้น�าที่่�ต้ามกฎหุ้มายและระเบ่ยบข�อบังคับต้่างๆ ที่่�เก่�ยวัข�อง
2. คณะกรรมการชุ้ดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจ่สอบ
ประกอบด�วัยกรรมการอิสูระที่ั�งคณะ ม่วัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่งคราวัละ 3 ปี และอย้่ในต้ำาแหุ้น่งได�ไม่เกิน 3 วัาระ โดยกรรมการ
ที่ั�ง 3 คนต้ามรายชุื�อด�านล่าง จิะครบวัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่งในเดือนพฤศ์จิิกายน 2564
1. ศ์าสูต้ราจิารย์พิเศ์ษัหุ้ิรัญ
รด่ศ์ร่
ประธัานคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ
2. นายเก่ยรต้ิ
ศ์ร่จิอมขวััญ
กรรมการต้รวัจิสูอบ
3. นางวันิดา
ชุาญศ์ิขริน
กรรมการต้รวัจิสูอบ
ที่ั�งน่� นายพิสูิษัฐ์ โพธัิเสูถื่ยร ผู้้อ� ำานวัยการสูำานักต้รวัจิสูอบภิายใน ที่ำาหุ้น�าที่่�เป็นเลขาน้การคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ
โดยกรรมการต้รวัจิสูอบลำาดับที่่� 1 และ 3 เป็นบ้คคลที่่ม� ค่ วัามร้ด� า� นบัญชุ่และการเงินและม่ประสูบการณ์ในการสูอบที่านงบการเงินของบริษัที่ั
บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) 25

หุ้น้าท่แ� ละความรับผู้ิดชุอบของคณะกรรมการตรวจ่สอบ
1. สูอบที่านใหุ้�บริษัที่ั ม่การรายงานที่างการเงินที่่ม� ค่ วัามสูมบ้รณ์ เชุือ� ถืือได� ม่การเปิดเผู้ยข�อม้ลที่่สู� าำ คัญโดยครบถื�วันและเป็นไปต้าม
มาต้รฐานการรายงานที่างการเงิน
2. สูอบที่านใหุ้�บริษัที่ั ม่ระบบการควับค้มภิายในและระบบการต้รวัจิสูอบภิายใน ต้ลอดจินใหุ้�ควัามเหุ้็นชุอบในการพิจิารณาแต้่งต้ัง�
โยกย�าย ถือดถือน การพิจิารณาควัามด่ควัามชุอบและค่าต้อบแที่นของหุ้ัวัหุ้น�าหุ้น่วัยงานต้รวัจิสูอบภิายใน รวัมถื่งกำาหุ้นดอำานาจิหุ้น�าที่่�
ควัามรับผู้ิดชุอบของหุ้น่วัยงานต้รวัจิสูอบภิายใน
3. สูอบที่านใหุ้�บริษัที่ั ปฏิิบต้ั ต้ิ ามกฎหุ้มายวั่าด�วัยหุ้ลักที่รัพย์และต้ลาดหุ้ลักที่รัพย์ ข�อกำาหุ้นดของต้ลาดหุ้ลักที่รัพย์แหุ้่งประเที่ศ์ไที่ย
(ต้ลที่.) กฎหุ้มายวั่าด�วัยการประกันวัินาศ์ภิัย และกฎหุ้มายที่่�เก่�ยวัข�องกับธั้รกิจิของบริษััที่
4. พิจิารณา คัดเลือก เสูนอแต้่งต้ั�ง และเลิกจิ�างบ้คคลซู่�งม่ควัามเป็นอิสูระเพื�อที่ำาหุ้น�าที่่�เป็นผู้้�สูอบบัญชุ่และเสูนอค่าต้อบแที่น
ผู้้�สูอบบัญชุ่ของบริษััที่ รวัมที่ั�งเข�าร่วัมประชุ้มกับผู้้สู� อบบัญชุ่โดยไม่ม่ฝ่่ายจิัดการเข�าร่วัมประชุ้มด�วัยอย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง
5. พิจิารณารายการที่่�เก่�ยวัโยงกันหุ้รือรายการที่่�อาจิม่ควัามขัดแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ ใหุ้�เป็นไปต้ามกฎหุ้มายและข�อกำาหุ้นด
ของ ต้ลที่. ที่ั�งน่�เพื�อใหุ้�มั�นใจิวั่ารายการดังกล่าวัสูมเหุ้ต้้สูมผู้ลและเป็นประโยชุน์สู้งสู้ดต้่อบริษัที่ั
6. สูอบที่านใหุ้�บริษััที่ม่ระบบการบริหุ้ารควัามเสู่�ยงที่่�ม่ประสูิที่ธัิภิาพ
7. รายงานผู้ลการปฏิิบัต้ิงานของคณะกรรมการต้รวัจิสูอบใหุ้�คณะกรรมการบริษััที่อย่างน�อยปีละ 4 ครั�ง
8. จิัดที่ำารายงานของคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ โดยเปิดเผู้ยไวั�ในรายงานประจิำาปีของบริษััที่ ซู่�งรายงานดังกล่าวัต้�องลงนามโดย
ประธัานคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ และต้�องประกอบด�วัยข�อม้ลอย่างน�อยดังต้่อไปน่�
8.1 ควัามเหุ้็นเก่�ยวักับควัามถื้กต้�อง ครบถื�วัน เป็นที่่�เชุื�อถืือได�ของรายงานที่างการเงินของบริษััที่
8.2 ควัามเหุ้็นเก่�ยวักับควัามเพ่ยงพอของระบบควับค้มภิายในของบริษััที่
8.3 ควัามเหุ้็นเก่�ยวักับการปฏิิบัต้ิต้ามกฎหุ้มายวั่าด�วัยหุ้ลักที่รัพย์และต้ลาดหุ้ลักที่รัพย์ ข�อกำาหุ้นดของ ต้ลที่. หุ้รือกฎหุ้มาย
ที่่�เก่�ยวัข�องกับธั้รกิจิของบริษััที่
8.4 ควัามเหุ้็นเก่�ยวักับควัามเหุ้มาะสูมของผู้้�สูอบบัญชุ่
8.5 ควัามเหุ้็นเก่�ยวักับรายการที่่�อาจิม่ควัามขัดแย�งที่างผู้ลประโยชุน์
8.6 จิำานวันการประชุ้มคณะกรรมการต้รวัจิสูอบและการเข�าร่วัมประชุ้มของกรรมการต้รวัจิสูอบแต้่ละที่่าน
8.7 ควัามเหุ้็นหุ้รือข�อสูังเกต้โดยรวัมที่่�คณะกรรมการต้รวัจิสูอบได�รับจิากการปฏิิบัต้ิหุ้น�าที่่�ต้ามกฎบัต้ร
8.8 รายการอื�นที่่�เหุ้็นวั่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงที่้นที่ั�วัไปควัรที่ราบ ภิายใต้�ขอบเขต้หุ้น�าที่่�และควัามรับผู้ิดชุอบที่่�ได�รับมอบหุ้มาย
จิากคณะกรรมการบริษััที่
9. ปฏิิบัต้ิการอื�นใดต้ามที่่�คณะกรรมการของบริษััที่มอบหุ้มายด�วัยควัามเหุ้็นชุอบจิากคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ
10. การปฏิิบัต้ิหุ้น�าที่่�ของคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ หุ้ากพบหุ้รือม่ข�อสูงสูัยวั่าม่รายการหุ้รือการกระที่ำาดังต้่อไปน่� ซู่�งอาจิม่
ผู้ลกระที่บอย่างม่นัยสูำาคัญต้่อฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานของบริษััที่ ใหุ้�คณะกรรมการต้รวัจิสูอบรายงานต้่อคณะกรรมการ
ของบริษัที่ั เพื�อดำาเนินการปรับปร้งแก�ไขภิายในเวัลาที่่�คณะกรรมการต้รวัจิสูอบเหุ้็นสูมควัร
10.1 รายการที่่�เกิดควัามขัดแย�งที่างผู้ลประโยชุน์
10.2 การที่้จิริต้หุ้รือม่สูิ�งผู้ิดปกต้ิหุ้รือม่ควัามบกพร่องที่่�สูำาคัญในระบบควับค้มภิายใน
10.3 การฝ่่าฝ่ืนกฎหุ้มายวั่าด�วัยหุ้ลักที่รัพย์และต้ลาดหุ้ลักที่รัพย์ ข�อกำาหุ้นดของ ต้ลที่. กฎหุ้มายวั่าด�วัยการประกันวัินาศ์ภิัย
หุ้รือกฎหุ้มายที่่�เก่�ยวัข�องกับธั้รกิจิของบริษััที่
หุ้ากคณะกรรมการของบริษัที่ั หุ้รือผู้้บ� ริหุ้ารไม่ดำาเนินการใหุ้�มก่ ารปรับปร้งแก�ไขภิายในเวัลาต้ามวัรรคหุ้น่ง� กรรมการต้รวัจิสูอบ
รายใดรายหุ้น่ง� อาจิรายงานวั่าม่รายการหุ้รือการกระที่ำาต้ามวัรรคหุ้น่ง� ต้่อ ก.ล.ต้. หุ้รือ ต้ลที่. และคณะกรรมการต้รวัจิสูอบจิะต้�องรายงานต้่อ
คปภิ. โดยไม่ชุักชุ�า
11. ในกรณ่ ที่่ � ผู้้ � สูอบบั ญชุ่พบพฤต้ิ การณ์อั นควัรสูงสูัย วั่ ากรรมการ ผู้้ �จิั ดการ หุ้รือบ้คคลซู่�งรับผู้ิดชุอบในการดำ าเนินงาน
ของบริษััที่ได�กระที่ำาควัามผู้ิดต้ามที่่�กฎหุ้มายระบ้และได�แจิ�งข�อเที่็จิจิริงเก่�ยวักับพฤต้ิการณ์ดังกล่าวัใหุ้�คณะกรรมการต้รวัจิสูอบของ
บริษััที่ที่ราบและเพื�อดำาเนินการต้รวัจิสูอบต้่อไปโดยไม่ชุักชุ�า และใหุ้�คณะกรรมการต้รวัจิสูอบรายงานผู้ลการต้รวัจิสูอบเบื�องต้�นใหุ้�แก่
สูำานักงานและผู้้สู� อบบัญชุ่ที่ราบภิายในสูามสูิบวัันนับแต้่วันั ที่่ไ� ด�รบั แจิ�งจิากผู้้สู� อบบัญชุ่ พฤต้ิการณ์อนั ควัรสูงสูัยที่่ต้� อ� งแจิ�งดังกล่าวั และวัิธัก่ าร
เพื�อใหุ้�ได�มาซู่�งข�อเที่็จิจิริงเก่�ยวักับพฤต้ิการณ์นั�น ใหุ้�เป็นไปต้ามที่่�คณะกรรมการกำากับต้ลาดที่้นประกาศ์กำาหุ้นด
การปัระชุ้มคณะกรรมการตรวจ่สอบ กำาหุ้นดไวั�อย่างน�อย 6 ครั�งต้่อปี
26 รายงานประจำำ�ปีี 2563

2) คณะกรรมการกำาหุ้นดค่าตอบแทน-สรรหุ้าและธรรมาภิิบาล
ประกอบด�วัยกรรมการอิสูระจิำานวัน 2 ใน 3 และประธัานคณะกรรมการฯเป็นกรรมการอิสูระ ม่วัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่ง
คราวัละ 3 ปี โดยกรรมการที่ั�ง 3 คน ต้ามรายชุื�อด�านล่าง จิะครบวัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่งในเดือนก้มภิาพันธั์ 2565
1. นายเก่ยรต้ิ
ศ์ร่จิอมขวััญ
ประธัานคณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่นฯ
2. นายพรพงษั์
พรประภิา
กรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่นฯ
3. นายนิพล
ต้ั�งจิ่รวังษั์
กรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่นฯ
หุ้น้าท่�และความรับผู้ิดชุอบด้านการกำาหุ้นดค่าตอบแทน
1. เสูนอโครงสูร�างและวัิธัก่ ารจิ่ายค่าต้อบแที่นใหุ้�แก่คณะกรรมการบริษัที่ั คณะกรรมการชุ้ดย่อย และผู้้บ� ริหุ้ารระดับสู้ง เพือ� เสูนอ
ต้่อคณะกรรมการบริษััที่หุ้รือที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�นพิจิารณาอน้มัต้ิ แล�วัแต้่กรณ่
2. พิจิารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นประจิำาปีใหุ้�แก่คณะกรรมการบริษััที่และคณะกรรมการชุ้ดย่อย เสูนอต้่อคณะกรรมการบริษััที่
เพื�อขออน้มัต้ิในที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�น
3. พิจิารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นประจิำาปีใหุ้�แก่ผู้้�บริหุ้ารระดับสู้ง เสูนอต้่อคณะกรรมการบริษัที่ั เพื�อพิจิารณาอน้มัต้ิ
4. พิจิารณาที่บที่วันอำานาจิและหุ้น�าที่่�เก่�ยวักับการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่นเพื�อเสูนอต้่อคณะกรรมการในการปรับปร้งใหุ้�เหุ้มาะสูม
สูอดคล�องกับกฎหุ้มาย ระเบ่ยบหุ้รือคำาสูั�งของหุ้น่วัยงานราชุการ เชุ่น คปภิ. ต้ลที่. และ ก.ล.ต้. ฯลฯ
หุ้น้าท่�และความรับผู้ิดชุอบด้านการสรรหุ้า
1. กำาหุ้นดหุ้ลักเกณฑ์์และวัิธัก่ ารในการสูรรหุ้ากรรมการบริษัที่ั กรรมการชุ้ดย่อย และผู้้บ� ริหุ้ารระดับสู้ง เพือ� เสูนอใหุ้�คณะกรรมการ
บริษัที่ั พิจิารณาอน้มัต้ิ
2. คัดเลือกและเสูนอชุือ� บ้คคลที่่ม� ค่ ณ
้ สูมบัต้เิ หุ้มาะสูมเพือ� ดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการบริษัที่ั กรรมการชุ้ดย่อย และผู้้บ� ริหุ้ารระดับสู้ง
เมื�อครบวัาระหุ้รือม่ต้ำาแหุ้น่งวั่างลง เพื�อนำาเสูนอต้่อคณะกรรมการบริษัที่ั หุ้รือที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�นพิจิารณาแต้่งต้ั�งแล�วัแต้่กรณ่
3. ด้แลโครงสูร�างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษััที่ใหุ้�เหุ้มาะสูมกับองค์กรและหุ้น�าที่่�ควัามรับผู้ิดชุอบที่่ม� ่ต้่อผู้้�ถืือหุ้้�น
4. พิจิารณาที่บที่วันอำานาจิและหุ้น�าที่่�เก่�ยวักับการสูรรหุ้าเพื�อเสูนอต้่อคณะกรรมการในการปรับปร้งใหุ้�เหุ้มาะสูม สูอดคล�องกับ
กฎหุ้มาย ระเบ่ยบ หุ้รือคำาสูั�งของหุ้น่วัยงานราชุการ เชุ่น คปภิ. ต้ลที่. และ ก.ล.ต้. ฯลฯ
หุ้น้าท่�และความรับผู้ิดชุอบด้านธรรมาภิิบาล
1. พิจิารณาที่บที่วันนโยบายและแนวัปฏิิบัต้ิ เก่�ยวักับการกำากับด้แลกิจิการและจิริยธัรรมที่างธั้รกิจิใหุ้�ม่ควัามเหุ้มาะสูมและ
เพ่ยงพอ โดยนำาเสูนอต้่อคณะกรรมการบริษัที่ั
2. ต้ิดต้ามและประเมินผู้ลการปฏิิบัต้ิต้ามนโยบายการกำากับด้แลกิจิการและจิริยธัรรมที่างธั้รกิจิของคณะกรรมการบริษััที่และ
ที่้กคนในองค์กรเป็นประจิำาอย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง
3. พิจิารณาแต้่งต้ั�งคณะที่ำางานเพื�อที่ำาหุ้น�าที่่สู� นับสูน้นการกำากับด้แลกิจิการและจิริยธัรรมที่างธั้รกิจิได�ต้ามควัามเหุ้มาะสูม
การปัระชุ้มคณะกรรมการกำาหุ้นดค่าตอบแทน-สรรหุ้าและธรรมาภิิบาล กำาหุ้นดไวั�อย่างน�อย 2 ครั�งต้่อปี
3) คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ยง
ประกอบด�วัยกรรมการและผู้้�บริหุ้ารของบริษัที่ั ม่วัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่งคราวัละ 3 ปี โดยกรรมการที่้กคนจิะครบวัาระการดำารง
ต้ำาแหุ้น่งในเดือนก้มภิาพันธั์ 2565
1. นายนิพล
ต้ั�งจิ่รวังษั์
ประธัานคณะกรรมการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง
2. นายปิต้ิพงศ์์
พิศ์าลบ้ต้ร
กรรมการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง
3. นางสูาวัอน้ก้ล
ฐิต้ิกล้ รัต้น์
กรรมการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง
4. นางนลินา
โพธัารามิก
กรรมการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง
5. นายอนรรฆ
หุ้วัั�งหุ้ล่
กรรมการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง
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หุ้น้าท่�และความรับผู้ิดชุอบของคณะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ยง
1. กำาหุ้นดกรอบและนโยบายบริหุ้ารควัามเสู่�ยง ระดับควัามเสู่�ยงที่่�ยอมรับได� และระดับควัามเสู่�ยงสู้งสู้ดที่่�องค์กรจิะยอมรับ
และนำาเสูนอกรอบและนโยบายบริหุ้ารควัามเสู่�ยงใหุ้�แก่คณะกรรมการบริษััที่เพื�ออน้มัต้ิ โดยครอบคล้มควัามเสู่�ยงสูำาคัญอย่างน�อยต้ามที่่�
สูำานักงานคณะกรรมการกำากับและสู่งเสูริมการประกอบธั้รกิจิประกันภิัย (คปภิ.) กำาหุ้นด
2. กำากับด้แลกิจิกรรมโดยรวัมของบริษััที่ ที่่�เก่�ยวัข�องกับควัามเสู่�ยง รวัมถื่งการพัฒินาและการปฏิิบัต้ิต้ามกรอบและนโยบาย
การบริหุ้ารควัามเสู่�ยงที่ั�วัที่ั�งองค์กร เพื�อที่ำาใหุ้�ม�นั ใจิวั่าบริษััที่ดำาเนินกิจิการภิายใต้�นโยบายการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง
3. สูอบที่านรายงานการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง เพื�อประเมินและต้ิดต้ามควัามเสู่�ยงที่่�สูำาคัญ และดำาเนินการเพื�อใหุ้�มั�นใจิได�วั่า องค์กร
ม่การจิัดการควัามเสู่�ยงอย่างเพ่ยงพอและเหุ้มาะสูม
4. นำาเสูนอและต้ิดต้ามสูถืานะควัามเสู่�ยง รวัมถื่งการเปล่�ยนแปลงควัามเสู่�ยงในภิาพรวัมของบริษััที่ ต้ิดต้ามควัามคืบหุ้น�าใน
การบริหุ้ารควัามเสู่�ยง ใหุ้�ข�อเสูนอแนะในสูิ�งที่่�ต้�องดำาเนินการปรับปร้งแก�ไข เพื�อใหุ้�สูอดคล�องกับกรอบการบริหุ้ารควัามเสู่�ยงและนโยบาย
ควัามเสู่�ยงที่่�กำาหุ้นด และรายงานใหุ้�คณะกรรมการบริษััที่ที่ราบอย่างน�อย ไต้รมาสูละ 1 ครั�ง
5. จิัดเต้ร่ยมแผู้นบรรเที่าควัามเสู่�ยง เพื�อรับมือกับควัามเสู่�ยงกรณ่ฉ้กเฉิน
6. ใหุ้�คำาแนะนำากับฝ่่ายต้่าง ๆ ที่่�เป็นหุ้น่วัยงานบริหุ้ารควัามเสู่�ยง และพิจิารณาแก�ไขข�อม้ลต้่าง ๆ เก่�ยวักับการพัฒินาระบบ
การบริหุ้ารควัามเสู่�ยง
การปัระชุ้มคณะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ยง กำาหุ้นดไวั�อย่างน�อย 4 ครั�งต้่อปี
4) คณะกรรมการลงท้น
ประกอบด�วัย ผู้้บ� ริหุ้ารที่่ด� ำารงต้ำาแหุ้น่งประธัานเจิ�าหุ้น�าที่่บ� ริหุ้ารและกรรมการผู้้อ� ำานวัยการ ผู้้อ� ำานวัยการฝ่่ายบริหุ้ารสูินที่รัพย์ และ
ผู้้ที่� ไ่� ด�รบั แต้่งต้ัง� โดยคณะกรรมการบริษัที่ั วัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่งจิะสูิน� สู้ดต้ามสูถืานภิาพต้ำาแหุ้น่งของผู้้บ� ริหุ้าร และม่วัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่ง
3 ปี สูำาหุ้รับกรรมการลงที่้นที่่�ได�รับการแต้่งต้ั�งโดยคณะกรรมการบริษัที่ั
1. นายปิต้ิพงศ์์
พิศ์าลบ้ต้ร
ประธัานคณะกรรมการลงที่้น
2. นายนิพล
ต้ั�งจิ่รวังษั์
กรรมการลงที่้น
3. นายอนรรฆ
หุ้วัั�งหุ้ล่
กรรมการลงที่้น
นายสู้จิินต้์ หุ้วัั�งหุ้ล่ ดำารงต้ำาแหุ้น่งที่่�ปร่กษัาคณะกรรมการลงที่้น
หุ้น้าท่�และความรับผู้ิดชุอบของคณะกรรมการลงท้น
1. จิัดที่ำากรอบนโยบายการลงที่้นเพื�อขออน้มัต้ิจิากคณะกรรมการบริษััที่
2. พิจิารณาแผู้นการลงที่้นใหุ้�สูอดคล�องกับกรอบนโยบายการลงที่้นที่่อ� น้มต้ั โิ ดยคณะกรรมการบริษัที่ั และนโยบายบริหุ้ารควัามเสู่ย� ง
โดยรวัม และอย้่ภิายใต้�ข�อกำาหุ้นดของ คปภิ. และกฎหุ้มายที่่�เก่�ยวัข�อง
3. พิจิารณากำาหุ้นดแนวัที่างปฏิิบัต้ิในการบริหุ้ารควัามเสู่�ยงด�านการลงที่้น
4. พิจิารณาจิัดที่ำาระเบ่ยบวัิธัป่ ฏิิบัต้ิเก่�ยวักับการลงที่้นของบริษัที่ั
5. กำากับด้แลการลงที่้นของบริษััที่ใหุ้�เป็นไปต้ามกรอบนโยบายการลงที่้น แผู้นการลงที่้น ระเบ่ยบวัิธั่ปฎิบัต้ิเก่�ยวักับการลงที่้น
และนโยบายบริหุ้ารควัามเสู่�ยงที่่�ได�รับอน้มัต้ิจิากคณะกรรมการบริษััที่
6. สูอบที่านและปรับเปล่ย� นกรอบนโยบายการลงที่้นและแผู้นการลงที่้นใหุ้�เหุ้มาะสูมกับสูถืานการณ์ที่เ่� ปล่ย� นแปลง และนำาเสูนอ
กรอบนโยบายการลงที่้นที่่�ม่การเปล่�ยนแปลงต้่อคณะกรรมการบริษััที่เพื�อพิจิารณาอน้มัต้ิ
7. พิจิารณาอน้มัต้ิการลงที่้นในหุ้ลักที่รัพย์
8. พิจิารณาอน้มัต้ิการใหุ้�ก้�ยืมที่ั�วัไป
9. พิจิารณาอน้มัต้ิการขายที่รัพย์สูินที่่�เป็นอสูังหุ้าริมที่รัพย์
การปัระชุ้มคณะกรรมการลงท้น กำาหุ้นดไวั�อย่างน�อย 4 ครั�งต้่อปี
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5) คณะกรรมการบริหุ้าร
ประกอบด�วัยสูมาชุิกที่่�เป็นผู้้�บริหุ้ารที่่�ได�รับการแต้่งต้ั�งจิากคณะกรรมการบริษััที่ วัาระการดำารงต้ำาแหุ้น่งจิะสูิ�นสู้ดต้ามสูถืานภิาพ
การดำารงต้ำาแหุ้น่งผู้้�บริหุ้าร
1. นายปิต้ิพงศ์์
พิศ์าลบ้ต้ร
ประธัานคณะกรรมการบริหุ้าร
2. นางสูาวัอน้ก้ล
ฐิต้ิก้ลรัต้น์
กรรมการบริหุ้าร
3. นางนลินา
โพธัารามิก
กรรมการบริหุ้าร
4. นายอนรรฆ
หุ้วัั�งหุ้ล่
กรรมการบริหุ้าร
5. นายอนิญชุ์
หุ้วัั�งหุ้ล่
กรรมการบริหุ้าร
6. ดร.ศ์รัณฐ์
หุ้วัั�งหุ้ล่
กรรมการบริหุ้าร
โดยนายสู้จิินต้์ หุ้วัั�งหุ้ล่ ดำารงต้ำาแหุ้น่งที่่�ปร่กษัาคณะกรรมการบริหุ้าร
หุ้น้าท่�และความรับผู้ิดชุอบของคณะกรรมการบริหุ้าร
1. รับผู้ิดชุอบในการควับค้ม ด้แล การปฏิิบัต้ิงานของฝ่่ายจิัดการของบริษััที่และบริษััที่ย่อยใหุ้�ดำาเนินไปต้ามนโยบายและ
แผู้นงานหุ้ลักที่่�ได�รับมอบหุ้มายจิากคณะกรรมการบริษััที่อย่างม่ประสูิที่ธัิภิาพและประสูิที่ธัิผู้ล
2. รับผู้ิดชุอบในการจิัดที่ำาวัิสูัยที่ัศ์น์ พันธักิจิ กลย้ที่ธั์ ที่ิศ์ที่าง และเป้าหุ้มายการดำาเนินธั้รกิจิ งบประมาณ แนวัที่าง และ
แผู้นงานหุ้ลักในการดำาเนินธั้รกิจิ โครงสูร�างการบริหุ้าร รวัมที่ั�งนโยบายสูำาคัญของบริษััที่และบริษัที่ั ย่อย เสูนอต้่อคณะกรรมการบริษััที่
3. รับผู้ิดชุอบในการควับค้ม ด้แล ใหุ้�บริษััที่และบริษััที่ย่อยปฏิิบัต้ิต้ามกฎหุ้มายวั่าด�วัยหุ้ลักที่รัพย์และต้ลาดหุ้ลักที่รัพย์
พระราชุบัญญัต้ิประกันวัินาศ์ภิัย พระราชุบัญญัต้ิบริษััที่มหุ้าชุน และกฎหุ้มายอื�นที่่�เก่�ยวัข�อง ต้ลอดจินข�อกำาหุ้นดหุ้รือประกาศ์ที่่�ออกต้าม
กฎหุ้มายดังกล่าวั อาที่ิ ข�อกำาหุ้นด ต้ลที่. ประกาศ์ของ ก.ล.ต้.
4. รับผู้ิดชุอบในการด้แลใหุ้�บริษััที่และบริษััที่ย่อยปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รฐานการบัญชุ่ที่่�รับรองโดยที่ั�วัไป ใหุ้�ม่การจิัดที่ำางบการเงิน
ที่่�แสูดงถื่งฐานะการเงินและผู้ลการดำาเนินงานของบริษััที่และบริษัที่ั ย่อยที่่�เป็นจิริงอย่างรอบคอบและสูมเหุ้ต้้สูมผู้ล
5. รับผู้ิดชุอบในการประเมินและวัิเคราะหุ้์ควัามเสู่�ยงในการประกอบธั้รกิจิของบริษััที่และบริษััที่ย่อย และกำาหุ้นดมาต้รการ
ที่่�เหุ้มาะสูมเพื�อบริหุ้ารควัามเสู่�ยง เสูนอต้่อคณะกรรมการบริษััที่
6. รับผู้ิดชุอบในการปฏิิบัต้ิงานอื�นต้ามที่่�คณะกรรมการบริษััที่มอบหุ้มาย
อำานาจ่ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหุ้าร
1. ม่อำานาจิในการจิัดการต้ามนโยบาย งบประมาณ และแผู้นงาน ของบริษััที่และบริษัที่ั ย่อย
2. ม่อำานาจิในการกระจิายอำานาจิในการบริหุ้ารใหุ้�แก่ผู้้�รับผู้ิดชุอบงานบริหุ้ารของบริษััที่และบริษัที่ั ย่อยในระดับถืัดลงไป
3. ม่อำานาจิในการจิัดการและดำาเนินการต้่างๆ ในเรื�องการรับประกันภิัย การจิัดการสูินไหุ้มที่ดแที่น การลงที่้นและการจิัดการ
ธั้รกิจิโดยปกต้ิ
4. ม่อำานาจิในการจิัดซูื�อ จิัดจิ�าง จิำาหุ้น่ายจิ่ายโอน และอน้มัต้ิค่าใชุ�จิ่าย ภิายในวังเงิน 50 ล�านบาที่
5. ม่อำานาจิอน้มัต้ิค่าใชุ�จิ่ายที่่�เกินงบประมาณได� ภิายในวังเงินไม่เกินร�อยละ 20 ของจิำานวันเงินงบประมาณ
6. การที่่�คณะกรรมการบริษััที่มอบอำานาจิใหุ้�คณะกรรมการบริหุ้าร หุ้รือการที่่�คณะกรรมการบริหุ้ารมอบอำานาจิใหุ้�กรรมการ
ผู้้�อำานวัยการและหุ้รือเจิ�าหุ้น�าที่่�อื�นต้ามควัามเหุ้มาะสูมใหุ้�ดำาเนินการแที่นบริษััที่หุ้รือบริษััที่ย่อย การมอบอำานาจิในแต้่ละลำาดับไม่รวัมถื่ง
อำานาจิในการอน้มัต้ริ ายการที่่ผู้� ้ร� บั มอบอำานาจิหุ้รือบ้คคลที่่เ� ก่�ยวัข�องอาจิม่สู่วันได�เสู่ย หุ้รืออาจิม่ควัามขัดแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ในลักษัณะ
อื�นใดกับบริษัที่ั หุ้รือบริษัที่ั ย่อย
การปัระชุ้มคณะกรรมการบริหุ้าร กำาหุ้นดไวั�อย่างน�อยเดือนละ 2 ครั�ง
3. ผู้้้บริหุ้าร ปัระกอบด้วย
1) นายปิต้ิพงศ์์
พิศ์าลบ้ต้ร
2) นางสูาวัอน้ก้ล ฐิต้ิก้ลรัต้น์
3) นางนลินา
โพธัารามิก
4) นายอนรรฆ
หุ้วัั�งหุ้ล่

ประธัานเจิ�าหุ้น�าที่่�บริหุ้ารและกรรมการผู้้�อำานวัยการ
รองกรรมการผู้้�อำานวัยการ - การเงิน
รองกรรมการผู้้�อำานวัยการ - รับประกัน
รองกรรมการผู้้อ� ำานวัยการ - บริหุ้ารสูินที่รัพย์ พัฒินาองค์กร ธั้รการ และระบบข�อม้ล
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5) นายอนิญชุ์
6) ดร.ศ์รัณฐ์

หุ้วัั�งหุ้ล่
หุ้วัั�งหุ้ล่

รองกรรมการผู้้อ� ำานวัยการ - สูินไหุ้มที่ดแที่น
รองกรรมการผู้้อ� ำานวัยการ - บริหุ้ารชุ่องที่างการขาย ปฏิิบัต้ิงานการต้ลาด
สูนับสูน้นการต้ลาด พัฒินาธั้รกิจิ บริหุ้ารภิาพลักษัณ์และสูื�อสูารองค์กร

อำานาจ่หุ้น้าท่�ของปัระธานเจ่้าหุ้น้าท่�บริหุ้าร
1. กำากับด้แลและใหุ้�คำาปร่กษัาแก่กรรมการผู้้�อำานวัยการและฝ่่ายบริหุ้าร ใหุ้�บริหุ้ารจิัดการองค์กรไปสู้่ควัามสูำาเร็จิต้ามวัิสูัยที่ัศ์น์และ
เป้าหุ้มายรวัมต้ามที่่ค� ณะกรรมการบริษัที่ั กำาหุ้นดไวั� โดยใหุ้�คนในองค์กรม่สูวั่ นร่วัมในการบริหุ้ารงานในแต้่ละระดับใหุ้�บรรล้ผู้ลต้ามเป้าหุ้มาย
ที่่�รับผู้ิดชุอบ
2. สู่งเสูริมและหุ้รือกำากับใหุ้�เกิดการประสูานควัามร่วัมมือของบ้คลากรในองค์กรอย่างม่ที่ิศ์ที่างและเป้าหุ้มายร่วัมกัน
3. ประสูานควัามเข�าใจิในบที่บาที่และหุ้น�าที่่�ของฝ่่ายบริหุ้ารจิัดการกับคณะกรรมการบริษััที่ใหุ้�เป็นไปในแนวัที่างเด่ยวักัน
4. ใหุ้�คำาแนะนำา ที่บที่วันโครงการ กำากับแนวัที่างบริหุ้ารและกลย้ที่ธั์ที่างธั้รกิจิ รวัมถื่งการดำาเนินการธั้รกิจิปรกต้ิของบริษััที่แก่
ฝ่่ายบริหุ้ารจิัดการ ก่อนที่่�จิะเสูนอต้่อคณะกรรมการบริษัที่ั เพื�อพิจิารณา
5. ด้แลสูนับสูน้นใหุ้�มค่ วัามเพ่ยงพอของแผู้นกลย้ที่ธั์ งบประมาณประจิำาปี และแผู้นงานการบริหุ้ารจิัดการ ใหุ้�เป็นไปต้ามแนวันโยบาย
ที่่�ได�รับจิากคณะกรรมการบริษััที่
6. ด้แลใหุ้�ม่การพัฒินา เสูริมสูร�างวััฒินธัรรม และบรรยากาศ์ในการที่ำางานที่่�ด่ โดยคำาน่งถื่งเก่ยรต้ิและศ์ักดิ�ศ์ร่ควัามเป็นมน้ษัย์ของ
ผู้้ร� ่วัมงาน รวัมถื่งปฏิิบัต้ิต้่อพนักงานอย่างม่คณ
้ ธัรรมและเที่่าเที่่ยมกัน
7. พิจิารณาและประเมินผู้ลการปฏิิบัต้ิงานของกรรมการผู้้�อำานวัยการ โดยรายงานต้่อคณะกรรมการบริษััที่และหุ้รือคณะกรรมการ
ชุ้ดย่อยที่่�ได�รับมอบหุ้มาย
8. พิจิารณาและประเมินผู้ลงานของผู้้�บริหุ้ารในระดับรองลงมาร่วัมกับกรรมการผู้้�อำานวัยการ เพื�อใหุ้�เกิดควัามเป็นธัรรม
อำานาจ่หุ้น้าท่�ของกรรมการผู้้้อำานวยการ
1. จิัดที่ำานโยบาย แนวัที่างย้ที่ธัศ์าสูต้ร์การดำาเนินธั้รกิจิ เป้าหุ้มาย แผู้นงาน และงบประมาณประจิำาปีของบริษััที่ เสูนอคณะกรรมการ
บริษััที่พิจิารณา และดำาเนินการใหุ้�สูอดคล�องกับนโยบายและแนวัที่างที่่�คณะกรรมการบริษััที่อน้มัต้ิ
2. รายงานผู้ลการดำาเนินงานประจิำาเดือนและรายไต้รมาสูของบริษัที่ั เที่่ยบกับแผู้นงานและงบประมาณใหุ้�คณะกรรมการบริษัที่ั ที่ราบ
พร�อมข�อเสูนอแนะ
3. อน้มัต้ิค่าใชุ�จิ่ายได�ไม่เกิน 1 ล�านบาที่ กรณ่ที่่�เกิน 1 ล�านบาที่ แต้่ไม่เกิน 10 ล�านบาที่ ต้�องรายงานใหุ้�ประธัานเจิ�าหุ้น�าที่่�บริหุ้ารที่ราบ
4. เรื�องอื�นๆ ที่่�คณะกรรมการบริษััที่มอบหุ้มาย
4. เลขาน้การบริษััท
นางสูาวัจิาร้วัรรณ จิับจิำาร้ญ กรรมการและผู้้�บริหุ้ารระดับผู้้�อำานวัยการของบริษััที่ ได�รับแต้่งต้ั�งจิากคณะกรรมการบริษััที่เมื�อวัันที่่�
15 พฤษัภิาคม 2557 ใหุ้�ที่ำาหุ้น�าที่่�เป็นเลขาน้การบริษััที่ เนื�องจิากเป็นผู้้�ม่ควัามร้�ควัามสูามารถืและควัามเหุ้มาะสูมในการปฏิิบัต้ิ
หุ้น�าที่่�ที่่�เก่�ยวัข�อง ที่ั�งน่� สูำานักเลขาน้การบริษััที่สูนับสูน้นการที่ำางานที่่�เก่�ยวัข�องใหุ้�ดำาเนินไปอย่างม่ประสูิที่ธัิภิาพและประสูิที่ธัิผู้ล
และเป็นไปต้ามหุ้ลักธัรรมาภิิบาล
หุ้น้าท่�และความรับผู้ิดชุอบของเลขาน้การบริษััท
1. จิัดการประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�นและประชุ้มคณะกรรมการใหุ้�เป็นไปต้ามกฎหุ้มาย ข�อบังคับของบริษััที่ และข�อพ่งปฏิิบัต้ิต้่างๆ
2. บันที่่กและจิัดเก็บรายงานการประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�นและรายงานการประชุ้มคณะกรรมการบริษััที่
3. ด้แลใหุ้�บริษััที่และคณะกรรมการบริษััที่ปฏิิบัต้ิต้ามข�อกำาหุ้นดของ ต้ลที่.วั่าด�วัยการเปิดเผู้ยข�อม้ล รวัมถื่งข�อกำาหุ้นด ของ ก.ล.ต้.
คปภิ. และหุ้น่วัยงานกำากับด้แลที่่�เก่�ยวัข�อง
4. ใหุ้�คำาแนะนำาเบื�องต้�นแก่กรรมการเก่�ยวักับข�อกฎหุ้มาย ระเบ่ยบและข�อบังคับต้่างๆ ของบริษััที่ และต้ิดต้ามใหุ้�ม่การปฏิิบัต้ิต้าม
อย่างถื้กต้�องและสูมำ�าเสูมอ
5. ต้ิดต้่อและสูื�อสูารกับผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้�ได�รับที่ราบสูิที่ธัิต้่างๆ ของผู้้�ถืือหุ้้�นและข่าวัสูารของบริษััที่
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5. การสรรหุ้าและแต่งตั�งกรรมการและผู้้้บริหุ้ารระดับส้ง
คณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาล เป็นผู้้�ที่ำาหุ้น�าที่่�สูรรหุ้ากรรมการที่ดแที่นกรรมการที่่�ครบวัาระ ลาออก
หุ้รือที่ดแที่นต้ำาแหุ้น่งที่่วั� ่างลงด�วัยเหุ้ต้้อ�นื ดังน่�
1) การสรรหุ้ากรรมการอิสระ
บริษััที่กำาหุ้นดคำานิยามของกรรมการอิสูระเที่่ากับเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำากับต้ลาดที่้น ดังน่�
1. ถืือหุ้้�นไม่เกินร�อยละ 1 ของจิำานวันหุ้้�นที่่�ม่สูิที่ธัิออกเสู่ยงที่ั�งหุ้มดของบริษััที่ บริษััที่ใหุ้ญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัมผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้�ม่อำานาจิควับค้มของบริษััที่ โดยใหุ้�นับรวัมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�องด�วัย
2. ไม่เป็นหุ้รือเคยเป็นกรรมการที่่�ม่สู่วันร่วัมบริหุ้ารงาน ล้กจิ�าง พนักงาน ที่่�ปร่กษัาที่่�รับเงินเดือนประจิำา หุ้รือเป็น ผู้้�ม่อำานาจิ
ควับค้มของบริษััที่ บริษััที่ใหุ้ญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม บริษััที่ย่อยลำาดับเด่ยวักัน หุ้รือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้�ม่อำานาจิควับค้มของบริษััที่
เวั�นแต้่จิะได�พน� จิากการม่ลักษัณะดังกล่าวัมาแล�วัไม่น�อยกวั่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบ้คคลที่่ม� ค่ วัามสูัมพันธั์ที่างสูายโลหุ้ิต้หุ้รือโดยการจิดที่ะเบ่ยนต้ามกฎหุ้มายในลักษัณะที่่เ� ป็นบิดามารดา ค้สู่ มรสู พ่น� อ� ง
และบ้ต้ร รวัมที่ั�งค้่สูมรสูของบ้ต้ร ของผู้้�บริหุ้าร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ ผู้้�ม่อำานาจิควับค้ม หุ้รือบ้คคลที่่�จิะได�รับการเสูนอใหุ้�เป็นผู้้�บริหุ้ารหุ้รือ
ผู้้�ม่อำานาจิควับค้มของบริษัที่ั หุ้รือบริษัที่ั ย่อย
4. ไม่ม่หุ้รือเคยม่ควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิกับบริษััที่ บริษััที่ใหุ้ญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้�ม่อำานาจิควับค้ม
ของบริษัที่ั ในลักษัณะที่่อ� าจิเป็นการขัดขวัางการใชุ�วัจิิ ารณญาณอย่างอิสูระของต้น รวัมที่ัง� ไม่เป็นหุ้รือเคยเป็นผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่ม� น่ ยั หุ้รือผู้้ม� อ่ ำานาจิ
ควับค้มของผู้้�ที่่�ม่ควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิกับบริษััที่ บริษััที่ใหุ้ญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม ผู้้�ถืือหุ้้�น รายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้�ม่อำานาจิควับค้มของบริษััที่
โดยพิจิารณาจิากรายการที่่ม� ม่ ล้ ค่าต้ัง� แต้่ 20 ล�านบาที่ หุ้รือต้ัง� แต้่รอ� ยละ 3 ของสูินที่รัพย์ที่ม่� ต้่ วัั ต้นสู้ที่ธัิของบริษัที่ั แล�วัแต้่จิำานวันใดจิะต้ำ�ากวั่า
เวั�นแต้่จิะได�พน� จิากการม่ลักษัณะดังกล่าวัมาแล�วัไม่น�อยกวั่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหุ้รือเคยเป็นผู้้สู� อบบัญชุ่ของบริษัที่ั บริษัที่ั ใหุ้ญ่ บริษัที่ั ย่อย บริษัที่ั ร่วัม ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้ม� อ่ ำานาจิควับค้มของบริษัที่ั
และไม่เป็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ม่นัย ผู้้�ม่อำานาจิควับค้ม หุ้รือหุ้้�นสู่วันของสูำานักงานสูอบบัญชุ่ ซู่�งม่ผู้้�สูอบบัญชุ่ของบริษััที่ บริษััที่ใหุ้ญ่ บริษััที่ย่อย
บริษััที่ร่วัม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้ม� ่อำานาจิควับค้มของบริษัที่ั สูังกัดอย้่ เวั�นแต้่ได�พน� จิากการม่ลักษัณะดังกล่าวัมาแล�วัไม่น�อยกวั่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหุ้รือเคยเป็นผู้้ใ� หุ้�บริการที่างวัิชุาชุ่พใด ๆ ซู่ง� รวัมถื่งการใหุ้�บริการเป็นที่่ป� ร่กษัากฎหุ้มายหุ้รือที่่ป� ร่กษัาที่างการเงินซู่ง� ได�รบั
ค่าบริการเกินกวั่า 2 ล�านบาที่ต้่อปีจิากบริษััที่ บริษััที่ใหุ้ญ่ บริษััที่ย่อย บริษััที่ร่วัม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้�ม่อำานาจิควับค้มของบริษััที่
และไม่เป็นผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่ม� น่ ยั ผู้้ม� อ่ ำานาจิควับค้ม หุ้รือหุ้้น� สู่วันของผู้้ใ� หุ้�บริการที่างวัิชุาชุ่พนัน� ด�วัย เวั�นแต้่จิะได�พน� จิากการม่ลกั ษัณะดังกล่าวัมาแล�วั
ไม่นอ� ยกวั่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่่ไ� ด�รบั การแต้่งต้ัง� ข่น� เพือ� เป็นต้ัวัแที่นของกรรมการของบริษัที่ั ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหุ้ญ่ หุ้รือผู้้ถื� อื หุ้้น� ซู่ง� เป็นผู้้ที่� เ�่ ก่ย� วัข�อง
กับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่
8. ไม่ประกอบกิจิการที่่ม� สู่ ภิาพอย่างเด่ยวักันและเป็นการแข่งขันที่่ม� น่ ัยกับกิจิการของบริษัที่ั หุ้รือบริษัที่ั ย่อย หุ้รือไม่เป็นหุ้้�นสู่วัน
ที่่ม� น่ ยั ในหุ้�างหุ้้น� สู่วัน หุ้รือเป็นกรรมการที่่ม� สู่ วั่ นร่วัมบริหุ้ารงาน ล้กจิ�าง พนักงาน ที่่ป� ร่กษัาที่่ไ� ด�รบั เงินเดือนประจิำา หุ้รือถืือหุ้้น� เกินร�อยละ 1
ของจิำานวันหุ้้�นที่่�ม่สูิที่ธัิออกเสู่ยงที่ั�งหุ้มดของบริษััที่อื�น ซู่�งประกอบกิจิการที่่�ม่สูภิาพอย่างเด่ยวักันและเป็นการแข่งขันที่่�ม่นัยกับกิจิการ
ของบริษััที่หุ้รือบริษัที่ั ย่อย
9. ไม่ม่ลักษัณะอื�นใดที่่�ที่ำาใหุ้�ไม่สูามารถืใหุ้�ควัามเหุ้็นอย่างเป็นอิสูระเก่�ยวักับการดำาเนินงานของบริษััที่
ความสัมพัันธ์ทางธ้รกิจ่ของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษััที่อน้มัต้ิหุ้ลักเกณฑ์์การผู้่อนผู้ันข�อหุ้�ามควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิของกรรมการอิสูระ โดยกำาหุ้นดขนาดม้ลค่ารายการ
ระดับที่่�ม่นัยใหุ้�ได�ไม่เกินร�อยละ 3 ของม้ลค่าสูินที่รัพย์ที่่�ม่ต้ัวัต้นสู้ที่ธัิ (Net Tangible Assets: NTA) ของบริษััที่ และควัามสูัมพันธั์
ที่างธั้รกิจินั�นต้�องเป็นรายการธั้รกิจิปกต้ิและรายการสูนับสูน้นธั้รกิจิปกต้ิที่่�เป็นเงื�อนไขการค�าที่ั�วัไปในลักษัณะเด่ยวักับที่่�บริษััที่พ่งจิะ
กระที่ำากับค้่สูัญญาที่ั�วัไปในสูถืานการณ์เด่ยวักัน และไม่เอื�อประโยชุน์แก่กรรมการอิสูระจินกระที่บกับการแสูดงควัามเหุ้็นที่่�เป็นอิสูระ
โดยได�กำาหุ้นดขั�นต้อนการกำากับด้แล ดังน่�
- ใหุ้�ฝ่่ายบริหุ้ารต้รวัจิสูอบและรายงานควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิของกรรมการอิสูระที่่�ม่ขนาดรายการเกินร�อยละ 3 ของสูินที่รัพย์
ที่่�ม่ต้ัวัต้นสู้ที่ธัิของบริษััที่ต้่อที่่�ประชุ้มคณะกรรมการบริษััที่ เพื�อพิจิารณาที่บที่วันควัามเป็นอิสูระ
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- ใหุ้�มก่ ารแสูดงข�อม้ลควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิของกรรมการอิสูระในวัาระเสูนอแต้่งต้ัง� กรรมการอิสูระต้่อที่่ป� ระชุ้มคณะกรรมการบริษัที่ั
และที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�น
- ใหุ้�เปิดเผู้ยข�อม้ลควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิของกรรมการอิสูระในแบบ 56-1 และรายงานประจิำาปี หุ้รือต้ามหุ้ลักเกณฑ์์ที่่� ก.ล.ต้.
ประกาศ์กำาหุ้นด
จิากการต้รวัจิสูอบควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิในปี 2563 ปรากฏิวั่า บริษััที่ต้ัวัแที่นจิำาหุ้น่ายรถืยนต้์ที่่�กรรมการอิสูระที่่านหุ้น่�งของบริษััที่
เป็นผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหุ้ญ่ ม่การที่ำาธั้รกรรมกับบริษัที่ั เป็นม้ลค่า 16.06 ล�านบาที่ ซู่ง� ม่ขนาดรายการม้ลค่าไม่เกิน 20 ล�านบาที่ และไม่เกินร�อยละ 3
ของม้ลค่า NTA ของบริษััที่ โดยคณะกรรมการเหุ้็นวั่าควัามสูัมพันธั์ที่างธั้รกิจิข�างต้�นไม่กระที่บกับการแสูดงควัามเหุ้็นที่่�เป็นอิสูระในฐานะ
ของการเป็นกรรมการอิสูระ เนื�องจิากธั้รกรรมดังกล่าวัเป็นรายการธั้รกิจิปกต้ิและรายการสูนับสูน้นธั้รกิจิปกต้ิ ซู่�งแบ่งเป็น 3 สู่วัน คือ
(1) การซูื�อกรมธัรรม์ประกันภิัยของนายเก่ยรต้ิ ศ์ร่จิอมขวััญ กับบริษััที่ ม้ลค่า 1,014,435 บาที่ (2) ค่าเบ่�ยประกันภิัยในโครงการสู่งเสูริม
การขายรถืยนต้์ที่่�บริษััที่ โต้โยต้�า มอเต้อร์ ประเที่ศ์ไที่ย จิำากัด แถืมใหุ้�ล้กค�าที่่�ซูื�อรถืยนต้์ ม้ลค่า 804,902 บาที่ ซู่�งล้กค�าเป็นผู้้�เลือกบริษััที่
ประกันภิัยเอง และ (3) บริษััที่จิ่ายเป็นค่าซู่อมรถืยนต้์ของล้กค�าภิายใต้�โครงการโต้โยต้�าแคร์ และล้กค�าที่่�กรมธัรรม์ระบ้จิัดซู่อมศ์้นย์
คิดเป็นม้ลค่า 14.24 ล�านบาที่
2) การสรรหุ้ากรรมการและผู้้้บริหุ้ารระดับส้ง
คณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาล จิะเป็นผู้้�คัดเลือกและเสูนอชุื�อบ้คคลที่่�ม่ค้ณสูมบัต้ิเหุ้มาะสูม
เข�าดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการและผู้้บ� ริหุ้ารต้ัง� แต้่ระดับกรรมการผู้้อ� ำานวัยการข่น� ไป และเสูนอควัามเหุ้็นต้่อคณะกรรมการบริษัที่ั และที่่ป� ระชุ้ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นต้ามลำาดับ แล�วัแต้่กรณ่
การแต้่งต้ั�งกรรมการ จิะต้�องได�รับมต้ิเหุ้็นชุอบจิากที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�นด�วัยคะแนนเสู่ยงไม่น�อยกวั่าก่�งหุ้น่�งของจิำานวันเสู่ยงที่ั�งหุ้มด
ของผู้้�ถืือหุ้้�นซู่�งมาประชุ้มและม่สูิที่ธัิออกเสู่ยง โดยม่การลงคะแนนเสู่ยงเลือกต้ั�งเป็นรายบ้คคล และกรรมการที่่�ม่สู่วันได�เสู่ยจิะต้�อง
งดออกเสู่ยงและออกจิากหุ้�องประชุ้มในวัาระน่�
ค้ณสมบัติของบ้คคลท่�จ่ะเปั็นกรรมการ
1. ม่ค้ณสูมบัต้ิต้ามที่่�กฎหุ้มายกำาหุ้นด (เชุ่น พระราชุบัญญัต้ิบริษััที่มหุ้าชุนจิำากัด พระราชุบัญญัต้ิหุ้ลักที่รัพย์และต้ลาดหุ้ลักที่รัพย์
และพระราชุบัญญัต้ิประกันวัินาศ์ภิัย)
2. ม่ควัามร้� ควัามสูามารถื และประสูบการณ์ที่่�เป็นประโยชุน์ต้่อการดำาเนินธั้รกิจิ ม่ควัามต้ั�งใจิและม่จิริยธัรรมในการดำาเนินธั้รกิจิ
3. สูามารถืใชุ�ด้ลยพินิจิอย่างต้รงไปต้รงมาอย่างเป็นอิสูระจิากฝ่่ายจิัดการและกล้่มที่่�ม่ผู้ลประโยชุน์อื�นใด
4. สูามารถือ้ที่ิศ์เวัลาใหุ้�บริษััที่ที่่ต้� นเป็นกรรมการได�อย่างเพ่ยงพอ และเอาใจิใสู่ในการปฏิิบัต้ิหุ้น�าที่่�ต้ามควัามรับผู้ิดชุอบของต้น
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6. การถืือหุ้ลักทรัพัย์ NKI ของคณะกรรมการบริษััทและผู้้้บริหุ้าร
จ่ำานวนหุ้้้นสามัญ (หุ้้้น)
ณ วันท่� 30 ธ.ค. 2563
ชุื�อ

เพัิ�ม (ลด)
ระหุ้ว่างรอบปัีบัญชุ่

ณ วันท่� 30 ธ.ค. 2562

3,522,485

ค้่สูมรสู/บ้ต้ร
ที่่�ยังไม่บรรล้
นิต้ิภิาวัะ
1,225,000

3,522,485

ค้่สูมรสู/บ้ต้ร
ที่่�ยังไม่บรรล้
นิต้ิภิาวัะ
1,225,000

-

ค้่สูมรสู/บ้ต้ร
ที่่ย� ังไม่บรรล้
นิต้ิภิาวัะ
-

160,042

-

160,042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นายเก่ยรต้ิ ศ์ร่จิอมขวััญ

41,793

-

41,793

-

-

-

5. นายนิพล ต้ั�งจิ่รวังษั์

57,875

35,502

57,875

39,602

-

(4,100)

6. นางวันิดา ชุาญศ์ิขริน

3,702

-

3,702

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. นายชุาน ซู้ล่

345,466

-

345,466

-

-

-

9. นายที่ำาน้ หุ้วัั�งหุ้ล่

429,688

16,896

429,688

16,896

-

-

10. นายวั้ฒิิชุัย หุ้วัั�งหุ้ล่

610,168

14,115

610,168

14,115

-

-

11. นางสูาวัจิิต้ต้ินันที่์ หุ้วัั�งหุ้ล่

238,685

-

238,685

-

-

-

12. ดร.ศ์รัณฐ์ หุ้วัั�งหุ้ล่

188,845

-

188,845

-

-

-

13. นางสูาวัจิาร้วัรรณ จิับจิำาร้ญ

-

-

-

-

-

-

14. นางสูาวัอน้ก้ล ฐิต้ิกล้ รัต้น์

-

-

-

-

-

-

15. นางนลินา โพธัารามิก

-

-

-

-

-

-

16. นายอนรรฆ หุ้วัั�งหุ้ล่

65,990

-

65,990

-

-

-

17. นายอนิญชุ์ หุ้วัั�งหุ้ล่

100,043

-

100,043

-

-

-

ของต้นเอง
1. นายสู้จิินต้์ หุ้วัั�งหุ้ล่
2. นายปิต้ิพงศ์์ พิศ์าลบ้ต้ร
3. ศ์าสูต้ราจิารย์พิเศ์ษัหุ้ิรัญ รด่ศ์ร่

7. นายพรพงษั์ พรประภิา

ของต้นเอง

ของต้นเอง
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7. การเข้าร่วมปัระชุ้มของกรรมการบริษััทและกรรมการชุ้ดย่อยปัี 2563
รายชุื�อกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทั
บริษัทั
ตรวจ่สอบ
กำาหุ้นดค่า
บริหุ้าร
ลงท้น
บริหุ้าร
ท่ไ� ม่เปั็น
ตอบแทน- ความเส่ย� ง
ผู้้บ้ ริหุ้าร
สรรหุ้าและ
ธรรมาภิิบาล

1. นายสู้จิินต้์ หุ้วัั�งหุ้ล่

7/7

1/1

-

-

-

-

-

2. นายปิต้ิพงศ์์ พิศ์าลบ้ต้ร

7/7

-

-

-

5/5

4/4

49/50

3. ศ์าสูต้ราจิารย์พิเศ์ษัหุ้ิรัญ รด่ศ์ร่

6/7

1/1

9/9

-

-

-

-

4. นายเก่ยรต้ิ ศ์ร่จิอมขวััญ

7/7

1/1

9/9

2/2

-

-

-

5. นายนิพล ต้ั�งจิ่รวังษั์

7/7

1/1

-

2/2

5/5

4/4

-

6. นางวันิดา ชุาญศ์ิขริน

7/7

1/1

9/9

-

-

-

-

7. นายพรพงษั์ พรประภิา

7/7

1/1

-

1/2

-

-

-

8. นายชุาน ซู้ล่

7/7

1/1

-

-

-

-

-

9. นายที่ำาน้ หุ้วัั�งหุ้ล่

7/7

1/1

-

-

-

-

-

10. นายวั้ฒิิชุัย หุ้วัั�งหุ้ล่

7/7

1/1

-

-

-

-

-

11. นางสูาวัจิิต้ต้ินันที่์ หุ้วัั�งหุ้ล่

6/7

1/1

-

-

-

-

-

12. ดร.ศ์รัณฐ์ หุ้วัั�งหุ้ล่

7/7

-

-

-

-

-

45/50

13. นางสูาวัจิาร้วัรรณ จิับจิำาร้ญ

7/7

-

-

-

-

-

-

14. นางสูาวัอน้กล้ ฐิต้ิกล้ รัต้น์

-

-

-

-

5/5

-

49/50

15. นางนลินา โพธัารามิก

-

-

-

-

5/5

-

42/50

16. นายอนรรฆ หุ้วัั�งหุ้ล่

-

-

-

-

4/5

4/4

37/50

17. นายอนิญชุ์ หุ้วัั�งหุ้ล่

-

-

-

-

-

-

42/50
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8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหุ้ารปัี 2563
1) ค่าตอบแทนท่�เปั็นตัวเงิน
คณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาลเป็นผู้้พ� จิิ ารณากำาหุ้นดนโยบายค่าต้อบแที่นสูำาหุ้รับกรรมการและผู้้บ� ริหุ้าร
ระดับสู้ง เพื�อเสูนอคณะกรรมการบริษัที่ั และหุ้รือที่่�ประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�นพิจิารณาอน้มัต้ิต้ามลำาดับ
ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษััที่กำาหุ้นดค่าต้อบแที่นกรรมการโดยพิจิารณาถื่งภิารกิจิ ควัามรับผู้ิดชุอบ และการปฏิิบัต้ิหุ้น�าที่่�ของกรรมการ
โดยเปร่ยบเที่่ยบกับบริษััที่อื�นที่่�ม่ขนาดและลักษัณะของธั้รกิจิที่่�ใกล�เค่ยงกัน รวัมที่ั�งนำาเงินปันผู้ลที่่�จิ่ายใหุ้�กับผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นองค์ประกอบในการ
พิจิารณาด�วัย
ค่าต้อบแที่นกรรมการที่่�เป็นต้ัวัเงินแบ่งเป็น 2 ประเภิที่ ดังน่�
เบ่ย� ประชุ้ม: จิ่ายใหุ้�กรรมการต้่อครัง� ที่่เ� ข�าประชุ้ม โดยประธัานกรรมการได�รบั จิำานวัน 30,000 บาที่ และกรรมการอืน� คนละ 20,000 บาที่
บำาเหุ้น็จิ: จิ่ายสูำาหุ้รับกรรมการที่ั�งคณะ โดยประธัานกรรมการและประธัานเจิ�าหุ้น�าที่่�บริหุ้ารได�รับในอัต้รา 2.0 เที่่าของจิำานวัน
ที่่�จิ่ายใหุ้�กรรมการ
ค่าต้อบแที่นคณะกรรมการชุ้ดย่อย จิ่ายใหุ้�กรรมการต้่อครั�งที่่�เข�าประชุ้ม ดังน่�
คณะกรรมการต้รวัจิสูอบ: จิ่ายใหุ้�ประธัานจิำานวัน 30,000 บาที่ และกรรมการคนละ 20,000 บาที่
คณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาล คณะกรรมการบริหุ้ารควัามเสู่ย� ง และคณะกรรมการลงที่้น: จิ่ายใหุ้�ประธัาน
จิำานวัน 20,000 บาที่ และกรรมการคนละ 10,000 บาที่
ค่าตอบแทนผู้้้บริหุ้าร
คณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาลจิะเป็นผู้้�พิจิารณาที่บที่วันค่าต้อบแที่นของประธัานเจิ�าหุ้น�าที่่�บริหุ้ารและ
กรรมการผู้้�อำานวัยการ เพื�อเสูนอคณะกรรมการบริษััที่พิจิารณาอน้มัต้ิ ซู่�งค่าต้อบแที่นดังกล่าวัม่การกำาหุ้นดอย่างเหุ้มาะสูมต้ามโครงสูร�าง
ค่าต้อบแที่นของบริษััที่ โดยพิจิารณาจิากผู้ลการปฏิิบัต้ิงานและสูอดคล�องกับภิาระหุ้น�าที่่�ควัามรับผู้ิดชุอบที่่�ได�รับมอบหุ้มาย
ประธัานเจิ�าหุ้น�าที่่�บริหุ้ารและกรรมการผู้้�อำานวัยการจิะเป็นผู้้�พิจิารณาควัามเหุ้มาะสูมในการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่นและการปรับค่าจิ�าง
ประจิำาปีของผู้้�บริหุ้ารระดับผู้้อ� ำานวัยการ โดยพิจิารณาจิากผู้ลการปฏิิบัต้ิงานและผู้ลการดำาเนินงานของบริษััที่
ในปี 2563 บริษััที่จิ่ายค่าต้อบแที่นผู้้�บริหุ้ารรวัม 6 คน ในร้ปของเงินเดือนและโบนัสู รวัมเป็นเงินที่ั�งสูิ�น 22,911,500 บาที่
2) ค่าตอบแทนอื�น
บริษััที่ไม่ม่ค่าต้อบแที่นอื�นของกรรมการ
ค่าต้อบแที่นอื�นของผู้้�บริหุ้าร
บริษััที่ได�จิัดใหุ้�มก่ องที่้นสูำารองเล่�ยงชุ่พ ซู่�งบริษััที่ได�สูมที่บในอัต้ราสู่วันร�อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษััที่ได�จิ่ายเงินสูมที่บ
กองที่้นสูำารองเล่�ยงชุ่พสูำาหุ้รับผู้้�บริหุ้ารจิำานวัน 6 คน เป็นเงินรวัม 810,390 บาที่
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ค่าเบ่�ยประชุ้มและบำาเหุ้น็จิกรรมการที่่�ได�รับในปี 2563 สูร้ปเป็นรายบ้คคลได�ดังน่�

หุ้น่วัย : บาที่

กรรมการ
บริษััท

กรรมการ
บริษััท
ท่�ไม่เปั็น
ผู้้้บริหุ้าร

กรรมการ
ตรวจ่สอบ

กรรมการ
กำาหุ้นด
ค่าตอบแทนสรรหุ้าและ
ธรรมาภิิบาล

กรรมการ
บริหุ้าร
ความเส่�ยง

กรรมการ
ลงท้น

บำาเหุ้น็จ่
กรรมการ

รวม

1. นายสู้จิินต้์ หุ้วัั�งหุ้ล่ 1

210,000

30,000

-

-

-

-

300,000

540,000

2. นายปิต้ิพงศ์์ พิศ์าลบ้ต้ร 2

140,000

-

-

-

50,000

80,000

300,000

570,000

3. ศ์าสูต้ราจิารย์พิเศ์ษัหุ้ิรัญ รด่ศ์ร่ 3

120,000

20,000

270,000

-

-

-

150,000

560,000

4. นายเก่ยรต้ิ ศ์ร่จิอมขวััญ

140,000

20,000

180,000

40,000

-

-

150,000

530,000

5. นายนิพล ต้ั�งจิ่รวังษั์ 5

140,000

20,000

-

20,000

100,000

40,000

150,000

470,000

6. นางวันิดา ชุาญศ์ิขริน

140,000

20,000

180,000

-

-

-

-

340,000

7. นายพรพงษั์ พรประภิา

140,000

20,000

-

10,000

-

-

150,000

320,000

8. นายชุาน ซู้ล่ 6

100,000

20,000

-

-

-

-

150,000

270,000

9. นายที่ำาน้ หุ้วัั�งหุ้ล่

140,000

20,000

-

-

-

-

150,000

310,000

10. นายวั้ฒิิชุัย หุ้วัั�งหุ้ล่

140,000

20,000

-

-

-

-

150,000

310,000

11. น.สู. จิิต้ต้ินันที่์ หุ้วัั�งหุ้ล่

120,000

20,000

-

-

-

-

150,000

290,000

12. ดร. ศ์รัณฐ์ หุ้วัั�งหุ้ล่

140,000

-

-

-

-

-

-

140,000

13. น.สู. จิาร้วัรรณ จิับจิำาร้ญ

140,000

-

-

-

-

-

150,000

290,000

14. น.สู. อน้กล้ ฐิต้ิก้ลรัต้น์

-

-

-

-

50,000

-

-

50,000

15. นางนลินา โพธัารามิก

-

-

-

-

50,000

-

-

50,000

16. นายอนรรฆ หุ้วัั�งหุ้ล่

-

-

-

-

40,000

40,000

-

80,000

รายชุื�อ
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กรรมการที่่�ลาออกปี 2562 แต้่ได�รับค่าต้อบแที่นจิ่ายในปี 2563
17. นายประมนต้์ สู้ธั่วังศ์์

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

18. นายเขต้ หุ้วัั�งหุ้ล่

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

1,810,000

210,000

630,000

70,000

290,000

160,000

2,250,000

5,420,000

รวม

หุ้มายเหุ้ต้:
1. ประธัานกรรมการบริษััที่ ค่าต้อบแที่นรวัมยังไม่ได�รวัมค่าต้อบแที่นต้ำาแหุ้น่งที่่�ปร่กษัาคณะกรรมการบริหุ้ารซู่�งได�รับในร้ปของ
เงินเดือน โบนัสู และเงินสูมที่บกองที่้นสูำารองเล่�ยงชุ่พ รวัมเป็นค่าต้อบแที่นที่ั�งปีจิำานวัน 8,468,490 บาที่
2. ประธัานเจิ�าหุ้น�าที่่�บริหุ้ารและประธัานคณะกรรมการลงที่้น
3. ประธัานคณะกรรมการต้รวัจิสูอบ
4. ประธัานคณะกรรมการกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น-สูรรหุ้าและธัรรมาภิิบาล
5. ประธัานคณะกรรมการบริหุ้ารควัามเสู่�ยง ค่าต้อบแที่นรวัมยังไม่ได�รวัมค่าต้อบแที่นต้ำาแหุ้น่งที่่�ปร่กษัาประธัานกรรมการซู่�งได�รับ
ในร้ปของเงินเดือน โบนัสู และเงินสูมที่บกองที่้นสูำารองเล่�ยงชุ่พ รวัมเป็นค่าต้อบแที่นที่ั�งปีจิำานวัน 5,217,030 บาที่
6. นายชุาน ซู้ ล่ เข�าร่วัมประชุ้มคณะกรรมการบริษััที่ครบที่ั�ง 7 ครั�ง ผู้่านที่างระบบอิเล็กที่รอนิกสู์จิากประเที่ศ์สูิงคโปร์ แต้่ไม่ได�รับ
เบ่�ยประชุ้มสูำาหุ้รับการประชุ้มครั�งที่่� 1/2563 และ ครั�งที่่� 2/2563 เนื�องจิากไม่ได�นับรวัมเป็นองค์ประชุ้ม ต้ามประกาศ์คณะรักษัา
ควัามสูงบแหุ้่งชุาต้ิ ฉบับที่่� 74/2557 เรือ� งการประชุ้มผู้่านสูือ� อิเล็กที่รอนิกสู์ ซู่ง� กำาหุ้นดใหุ้�ผู้ร�้ วั่ มประชุ้มที่ัง� หุ้มดต้�องอย้ใ่ นประเที่ศ์ไที่ย
9. รายการระหุ้ว่างกัน
บริษััที่ม่รายการที่่�เก่�ยวัโยงกันเป็นไปต้ามปกต้ิธั้รกิจิ ม่การกำาหุ้นดชุ่องที่างในการกำากับด้แล และที่ำาแบบประเมินการปฏิิบัต้ิต้าม
กฎหุ้มายและกฎระเบ่ยบ เพือ� ควัามมัน� ใจิในการกำากับด้แลการปฏิิบต้ั ต้ิ ามกฎหุ้มายและกฎระเบ่ยบที่่เ� ก่ย� วัข�องอย่างถื้กต้�อง เหุ้มาะสูม โดยบริษัที่ั
ได�เปิดเผู้ยรายการสูร้ปอย้่ในหุ้มายเหุ้ต้้ประกอบงบการเงินข�อ 30 ในรายงานประจิำาปี 2563
อย่างไรก็ต้าม หุ้ากม่รายการระหุ้วั่างกันอืน� หุ้รือรายการที่่เ� ก่ย� วัโยงกันที่่อ� าจิเกิดข่น� ในอนาคต้ บริษัที่ั ย่ดหุ้ลักควัามถื้กต้�อง ควัามโปร่งใสู
และต้ามข�อกำาหุ้นดของหุ้น่วัยงานกำากับด้แลที่่�เก่�ยวัข�อง
36 รายงานประจำำ�ปีี 2563

ภาวะเศรษฐกิิจและทิิศทิางธุุรกิิจประกิันวินาศภัย
เศรษฐกิิจไทยปีี 2563
ด้้านกิารขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2563 ปีรับตััวลดลงร้อยละ 6.1 ด้านกิารใช้้จา่ ย มููลค่่ากิารส่่งออกิส่ินค่้า กิารบริโภค่ภาค่เอกิช้น และกิารลงทุนรวมู
ลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตัามูลำาดับ ส่่วนกิารใช้้จา่ ยของรัฐบาล และกิารลงทุนภาค่รัฐ ขยายตััวร้อยละ 0.8 และร้อยละ
5.7 ตัามูลำาดับ ด้านกิารผลิตั กิารผลิตัส่าขาเกิษตัรกิรรมู กิารปี่าไมู้ และกิารปีระมูง ส่าขาอุตัส่าหกิรรมู ส่าขาท่พั� กิั แรมูและบริกิารด้านอาหาร
และส่าขากิารขนส่่งและส่ถานท่�เกิ็บส่ินค่้าลดลงร้อยละ 3.4 ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 36.6 และร้อยละ 21.0 ตัามูลำาดับ รวมูทั�งปีี 2563
ผลิตัภัณฑ์์มูวลรวมูในปีระเทศ (GDP) อยู่ท่� 15.7 ล้านล้านบาท (5.02 แส่นล้านดอลลาร์ส่หรัฐ) ผลิตัภัณฑ์์มูวลรวมูในปีระเทศตั่อหัวเฉล่�ย
ของค่นไทยอยู่ท่� 225,913.8 บาทตั่อค่นตั่อปีี (7,219.2 ดอลลาร์ส่หรัฐตั่อค่นตั่อปีี)
ด้้านเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ
เส่ถ่ยรภาพัเศรษฐกิิจในปีี 2563 อัตัราเงินเฟ้้อทั�วไปีเฉล่�ยอยู่ท่�ร้อยละ -0.8 และดุลบัญช้่เดินส่ะพััดเกิินดุล ร้อยละ 3.3 ของ GDP
อัตัรากิารว่างงานอยูท่ ร�่ อ้ ยละ 1.86 ลดลงเล็กิน้อยจากิร้อยละ 1.90 ในไตัรมูาส่กิ่อนหน้า แตั่ส่งู กิว่าอัตัรากิารว่างงานร้อยละ 1.0 ในช้่วงเด่ยวกิัน
ของปีีกิอ่ น อัตัราเงินเฟ้้อทัว� ไปีเฉล่ย� อยูท่ ร�่ อ้ ยละ -0.4 ดุลบัญช้่เดินส่ะพััดขาดดุล 1.2 พัันล้านดอลลาร์ส่หรัฐ (3.45 หมู่น� ล้านบาท) หร่อค่ิดเปี็น
ร้อยละ 0.8 ของ GDP เงินทุนส่ำารองระหว่างปีระเทศ ณ ส่ิ�นเด่อนธัันวาค่มู 2563 อยู่ท่� 2.58 แส่นล้านดอลลาร์ส่หรัฐ และ หน่�ส่าธัารณะ
ณ ส่ิ�นเด่อนธัันวาค่มู 2563 มู่มููลค่่าทั�งส่ิ�น 8,136,114.6 ล้านบาท ค่ิดเปี็นร้อยละ 52.1 ของ GDP
เศรษฐกิิจไทยปีี 2564
ด้้านกิารขยายตััวทางเศรษฐกิิจ
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 ค่าดว่าจะขยายตััวท่�ร้อยละ 2.8 ตั่อปีี (โดยมู่ช้่วงค่าดกิารณ์ท่�ร้อยละ 2.5 – 3.5) โดยมู่ปีัจจัยส่นับส่นุนส่ำาค่ัญ
ปีระกิอบด้วย (1) แนวโน้มูกิารฟ้้�นตััวของเศรษฐกิิจและปีริมูาณกิารค่้าโลกิ (2) แรงขับเค่ล่�อนจากิกิารใช้้จ่ายภาค่รัฐ (3) กิารกิลับมูาขยายตััว
ของอุปีส่งค่์ภาค่เอกิช้นในปีระเทศ และ (4) กิารปีรับตััวตัามูฐานกิารขยายตััวท่ตั� ำ�าผิดปีกิตัิในปีี 2563 ทั�งน่� ค่าดว่ามููลค่่ากิารส่่งออกิส่ินค่้าในรูปี
ดอลลาร์ส่หรัฐจะขยายตััวร้อยละ 5.8 กิารอุปีโภค่บริโภค่ภาค่เอกิช้น และกิารลงทุนรวมูขยายตััวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตัามูลำาดับ
ด้้านเสถีียรภาพเศรษฐกิิจ
เส่ถ่ยรภาพัเศรษฐกิิจภายในปีระเทศ ค่าดว่าอัตัราเงินเฟ้้อทั�วไปีเฉล่�ยอยู่ท่�ร้อยละ 1.3 ตั่อปีี (โดยมู่ช้่วงค่าดกิารณ์ท่�ร้อยละ 1.0-2.0)
ส่ำาหรับเส่ถ่ยรภาพัภายนอกิปีระเทศค่าดว่าดุลบัญช้่เดินส่ะพััดเกิินดุลร้อยละ 2.3 ของ GDP กิารใช้้จ่ายเพั่�ออุปีโภค่บริโภค่ (1) กิารใช้้จ่ายเพั่�อกิาร
อุปีโภค่บริโภค่ภาค่เอกิช้น ค่าดว่าจะขยายตััวร้อยละ 2.0 เน่อ� งจากิผลกิระทบของกิารแพัร่ระบาดระลอกิใหมู่ทเ�่ ริมู� ตััง� แตั่ช้ว่ งเด่อนธัันวาค่มู 2563
ส่่งผลกิระทบตั่อค่วามูเช้่�อมูั�นของผู้บริโภค่และทำาให้ตั้องมู่กิารดำาเนินมูาตัรกิารค่วบคุ่มูในบางพั่�นท่� อย่างไรกิ็ตัามู ค่าดว่าจะส่ามูารถค่วบคุ่มู
กิารระบาดให้อยู่ในวงจำากิัดได้ภายในไตัรมูาส่แรกิ และกิารอุปีโภค่บริโภค่ภาค่เอกิช้นในช้่วงท่�เหล่อของปีีจะได้รับปีัจจัยส่นับส่นุนจากิแนวโน้มู
กิารฟ้้�นตััวของฐานรายได้จากิภาค่กิารส่่งออกิรายได้เกิษตัรกิร และมูาตัรกิารเย่ยวยาผลกิระทบและกิระตัุน้ อุปีส่งค่์ภายในปีระเทศของภาค่รัฐ
และ (2) กิารใช้้จ่ายเพั่�อกิารอุปีโภค่ภาค่รัฐบาล ค่าดว่าจะขยายตััวร้อยละ 5.1 ส่อดค่ล้องกิับส่มูมูตัิฐานอัตัรากิารเบิกิจ่ายงบปีระมูาณรายจ่าย
ปีระจำาปีีงบปีระมูาณ 2564 อยู่ท่�ร้อยละ 98.0 เพัิ�มูข้�นจากิร้อยละ 97.4 จากิปีีงบปีระมูาณ 2563 รวมูถ้ง กิารเบิกิจ่ายภายใตั้พัระราช้กิำาหนด
เงินกิู้ 1 ล้านล้านบาท ท่�ค่าดว่าจะมู่เมู็ดเงินเบิกิจ่ายเข้าสู่่ระบบเศรษฐกิิจ ในปีี 2564 รวมู 403,249 ล้านบาท เพัิ�มูข้�นจากิปีี 2563 ร้อยละ 34.8
กิารลงทุนรวมู ค่าดว่าจะเพัิ�มูข้�นร้อยละ 5.7 โดย กิารลงทุนภาค่รัฐ ค่าดว่าจะขยายตััวร้อยละ 10.7 ส่อดค่ล้องกิับวงเงินงบลงทุนภายใตั้กิรอบ
งบปีระมูาณปีระจำาปีี 2564 ท่�เพัิ�มูข้�นร้อยละ 17.0 เท่ยบกิับกิรอบปีีงบปีระมูาณ 2563 รวมูทั�งกิารเบิกิจ่ายภายใตั้พัระราช้กิำาหนดเงินกิู้
1 ล้านล้านบาท ส่่วนกิารลงทุนภาค่เอกิช้น ค่าดว่าจะขยายตััวร้อยละ 3.8 ส่อดค่ล้องกิับแนวโน้มูกิารปีรับตััวด่ข้�นของกิารส่่งออกิและกิารฟ้้�นตััว
ของเศรษฐกิิจโลกิ ซึ่้�งจะเปี็นปีัจจัยส่นับส่นุนกิารลงทุนมูากิข้�น มููลค่่ากิารส่่งออกิส่ินค่้าในรูปีเงินดอลลาร์ส่หรัฐ ค่าดว่าจะขยายตััวร้อยละ 4.2
โดยค่าดว่าปีริมูาณกิารส่่งออกิส่ินค่้าจะเพัิ�มูข้�นร้อยละ 3.8 ตัามูส่มูมูตัิฐานแนวโน้มูกิารขยายตััวด่ข้�นของเศรษฐกิิจและปีริมูาณกิารค่้าโลกิ
ในปีี 2564 ส่่วนราค่าส่ินค่้าส่่งออกิค่าดว่าจะเพัิ�มูข้�นร้อยละ 1.0 ส่อดค่ล้องกิับราค่านำ�ามูันในตัลาดโลกิท่�มู่แนวโน้มูสู่งข้�น ในขณะท่�กิารส่่งออกิ
บริกิารยังค่งได้รับผลกิระทบ จากิมูาตัรกิารค่วบคุ่มูกิารเดินทางระหว่างปีระเทศท่�แมู้จะผ่อนค่ลายมูากิข้�น แตั่ยังไมู่ส่ามูารถเปีิดรับนักิท่องเท่�ยว
ได้อย่างเตั็มูท่� และส่่งผลตั่อจำานวนนักิท่องเท่�ยวท่�เดินทางมูายังปีระเทศไทย ทั�งน่� ในกิรณ่ฐาน ค่าดว่ารายรับจากินักิท่องเท่�ยวตั่างช้าตัิจะอยู่ท่�
4.9 แส่นล้านบาท เท่ยบกิับ 4.6 แส่นล้านบาท ในปีี 2563 หร่อเพัิ�มูข้�นร้อยละ 7.0 ดังนั�น โดยรวมูค่าดว่าปีริมูาณกิารส่่งออกิส่ินค่้าและบริกิาร
ในปีี 2564 มู่แนวโน้มูเพัิ�มูข้�น ร้อยละ 0.1 เท่ยบกิับกิารลดลงร้อยละ 19.5 ในปีี 2563
ท่�มูา: ข้อมููล ณ วันท่� 15 กิุมูภาพัันธั์ 2564
ส่ำานักิงานส่ภาพััฒนากิารเศรษฐกิิจและส่ังค่มูแห่งช้าตัิ
ส่ำานักินโยบายเศรษฐกิิจมูหภาค่ ส่ำานักิงานเศรษฐกิิจกิารค่ลัง
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ธุุรกิิจปีระกิันวินาศภัยปีี 2563 และแนวโน้มปีี 2564
ธุุรกิิจปีระกิันวินาศภัยในปีี 2563
ธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยในปีี 2563 เปี็นปีีท่�ธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยตั้องฝ่่าฟ้ันกิับภาวะเศรษฐกิิจท่�ถดถอยจากิปีัจจัยตั่าง ๆ ทั�งผลกิระทบ
จากิกิารระบาดของโรค่ COVID-19 และค่วามูไมู่แน่นอนทางกิารเมู่อง ส่่งผลให้เศรษฐกิิจไทยปีรับตััวลดลง 6.7% อย่างไรกิ็ตัามู ผลปีระกิอบกิาร
ธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัย รวมู 9 เด่อน ตััง� แตั่เด่อนมูกิราค่มู - เด่อนกิันยายน 2563 ท่ผ� า่ นมูา ยังค่งมู่กิารเตัิบโตั 3.9% เมู่อ� เท่ยบกิับช้่วงเด่ยวกิันของปีีกิอ่ น
มู่เบ่�ยปีระกิันภัยรับโดยตัรงรวมู 184,368 ล้านบาท โดยกิารปีระกิันภัยแตั่ละปีระเภทยังค่งมู่แนวโน้มูกิารเตัิบโตัท่�ด่ ในขณะท่�กิารปีระกิันภัย
กิารเดินทางเตัิบโตัตัิดลบเน่อ� งจากิได้รบั ผลกิระทบทางลบจากิกิารระบาดของโรค่ COVID-19 โดย ณ ไตัรมูาส่ 3 ของปีี 2563 ยังค่งมู่แนวโน้มูเตัิบโตั
ซึ่้ง� เปี็นผลมูาจากิกิารเตัิบโตัของกิารปีระกิันภัยรถยนตั์ ร้อยละ 0.2 กิารปีระกิันอัค่ค่่ภยั ร้อยละ 0.5 กิารปีระกิันภัยทางทะเลและขนส่่ง ร้อยละ 2.3
กิารปีระกิันภัยเบ็ดเตัล็ด ร้อยละ 11.3 โดยปีัจจัยส่ำาค่ัญท่�มู่ผลตั่อกิารเตัิบโตัของเบ่�ยปีระกิันภัยรับโดยตัรง ได้แกิ่ ปีริมูาณกิารจำาหน่ายรถยนตั์
ในปีระเทศท่มู� ย่ อดขายตัิดลบน้อยกิว่าท่ค่� าดกิารณ์ไว้ กิารปีรับเพัิมู� เบ่ย� ปีระกิันภัยส่ำาหรับกิรมูธัรรมู์ปีระกิันภัยรถยนตั์ภาค่ส่มูัค่รใจเพั่อ� ให้ส่อดค่ล้อง
กิับกิารปีรับเพัิ�มูค่วามูคุ่้มูค่รองของส่ำานักิงาน ค่ปีภ. กิารอุปีโภค่และกิารลงทุนของภาค่รัฐท่�ปีรับตััวเพัิ�มูข้�น กิารส่่งเส่ริมูกิารปีระกิันภัยของ
ภาค่รัฐในกิารนำาระบบปีระกิันภัยมูาใช้้เปี็นเค่ร่�องมู่อบริหารค่วามูเส่่�ยงในโค่รงกิารปีระกิันภัยพั่ช้ผล (โค่รงกิารปีระกิันภัยข้าวนาปีี และโค่รงกิาร
ปีระกิันภัยข้าวโพัดเล่ย� งส่ัตัว์) ผลกิระทบจากิกิารระบาดของโรค่ COVID-19 ซึ่้ง� ส่่งผลกิระทบทัง� ทางบวกิและลบตั่อธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัย ซึ่้ง� เปี็น
ปีัจจัยหน้ง� ท่�ทำาให้กิารปีระกิันภัยสุ่ขภาพั เตัิบโตัเพัิมู� ข้น� ร้อยละ 60 ในขณะท่�กิารปีระกิันภัยกิารเดินทางเตัิบโตัตัิดลบเปี็นอย่างมูากิ ร้อยละ 61.4
โดยจากิข้อมููลตัั�งแตั่เด่อนมูกิราค่มู – ตัุลาค่มู 2563 พับว่า กิารปีระกิันภัย COVID-19 นั�น มู่เบ่�ยปีระกิันภัยรับโดยตัรง 4,102.5 ล้านบาท
หร่อเท่ากิับร้อยละ 1.6 ของเบ่�ยปีระกิันภัยรับโดยตัรงรวมูของกิารปีระกิันภัยทุกิปีระเภท และมู่จำานวนกิรมูธัรรมู์ปีระกิันภัย COVID-19
รวมูทั�งส่ิ�น 7.5 ล้านกิรมูธัรรมู์ ส่่วนโค่รงกิารปีระกิันภัยพั่ช้ผล (โค่รงกิารปีระกิันภัยข้าวนาปีี และโค่รงกิารปีระกิันภัยข้าวโพัดเล่�ยงส่ัตัว์) นั�น
มู่เบ่ย� ปีระกิันภัยรับโดยตัรงรวมู 4,084.32 ล้านบาท ค่ิดเปี็นร้อยละ 1.6 ของเบ่ย� ปีระกิันภัยรับโดยตัรงรวมูของกิารปีระกิันภัยทุกิปีระเภท แบ่งเปี็น
เบ่�ยปีระกิันภัยข้าวนาปีีรับรวมู 3,758.64 ล้านบาท และเบ่�ยปีระกิันภัยข้าวโพัดเล่�ยงส่ัตัว์รับรวมู 325.68 ล้านบาท ในส่่วนของช้่องทางกิาร
จัดจำาหน่ายผลิตัภัณฑ์์ปีระกิันวินาศภัยโดยรวมู ณ ไตัรมูาส่ 3 ของปีี 2563 นั�น ช้่องทางขายผ่านนายหน้า (Broker) ยังค่งเปี็นช้่องทางท่�ทำารายได้
ให้กิบั ธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยมูากิท่ส่� ดุ โดยมู่เบ่ย� ปีระกิันภัยรับโดยตัรงจากิช้่องทางน่ส่� งู ถ้ง 109,097 ล้านบาท หร่อค่ิดเปี็นร้อยละ 58 รองลงมูาค่่อ
ช้่องทางขายผ่านตััวแทน (Agent) 25,711 ล้านบาท หร่อค่ิดเปี็นร้อยละ 14 ช้่องทางขายผ่านธันาค่าร (Bancassurance) 22,230 ล้านบาท
หร่อค่ิดเปี็นร้อยละ 12 ท่เ� หล่อเปี็นกิารขายผ่านช้่องทางอ่น� ๆ ซึ่้ง� ยังไมู่ได้เปี็นช้่องทางกิารขายท่เ� ตัิบโตัมูากินักิ ยกิเว้นช้่องทางกิารขายผ่านอินเทอร์เน็ตั
ซึ่้ง� แมู้จะมู่ส่ว่ นแบ่งในกิารส่ร้างเบ่ย� ปีระกิันภัยรับโดยตัรงไมู่มูากินักิเมู่อ� เท่ยบกิับช้่องทางกิารขายอ่น� แตั่กิลับพับว่ามู่กิารเตัิบโตัเพัิมู� ข้น� มูากิอย่างมู่
นัยส่ำาค่ัญ โดยมู่เบ่�ยปีระกิันภัยรับโดยตัรง 794 ล้านบาท เตัิบโตัเพัิ�มูข้�นถ้งร้อยละ 249 จากิช้่วงเด่ยวกิันของปีีกิ่อน โดยผลิตัภัณฑ์์ปีระเภท
กิารปีระกิันภัยรถยนตั์และกิารปีระกิันภัยสุ่ขภาพัส่ามูารถขายผ่านช้่องทางอินเทอร์เน็ตัเพัิมู� ข้น� ได้เปี็นจำานวนมูากิ ส่ำาหรับภาพัรวมูอัตัราค่วามูเส่่ยหาย
(Loss Ratio) ของปีระกิันวินาศภัยทุกิปีระเภท ณ ไตัรมูาส่ 3 ปีี 2563 อยู่ท่�ร้อยละ 54.3 โดยกิารปีระกิันภัยรถยนตั์ยังค่งเปี็นกิารปีระกิันภัยท่�มู่
อัตัราค่วามูเส่่ยหายสู่งกิว่ากิารปีระกิันภัยปีระเภทอ่น� โดยมู่อตัั ราค่วามูเส่่ยหายร้อยละ 61.5 อย่างไรกิ็ตัามู อัตัราค่วามูเส่่ยหายของกิารปีระกิันภัย
รถยนตั์ ณ ไตัรมูาส่ 3 ปีี 2563 ลดลงกิว่าช้่วงเด่ยวกิันของปีีกิ่อน เน่�องจากิได้รับผลกิระทบทางบวกิจากิมูาตัรกิารล็อกิดาวน์ (Lockdown)
และเค่อร์ฟ้ิว (Curfew) เพั่�อรับมู่อกิับกิารระบาดของ COVID-19 ในช้่วงตั้นปีีของรัฐบาล ส่่งผลให้จำานวนรถยนตั์ท่�ส่ัญจรบนท้องถนนลดลง
โดยเฉพัาะในช้่วงเทศกิาลส่งกิรานตั์ ทำาให้กิารเกิิดอุบัตัิเหตัุรถยนตั์โดยรวมูลดลง
แนวโน้มธุุรกิิจปีระกิันวินาศภัยในปีี 2564
แนวโน้มูธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยในปีี 2564 ค่าดกิารณ์ว่า ส่ำาหรับปีี 2564 นั�น ธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยจะเตัิบโตัเพัิ�มูข้�นตัามูแนวโน้มู
กิารเตัิบโตัของเศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 ท่�ค่าดว่าจะเตัิบโตัร้อยละ 3.5-4.5 โดยมู่แรงส่นับส่นุนจากิกิารฟ้้�นตััวของอุปีส่งค่์ภายในปีระเทศ
กิารปีรับตััวในทิศทางท่ด� ข่ น�้ ของเศรษฐกิิจและปีริมูาณกิารค่้าโลกิ แรงขับเค่ล่อ� นจากิภาค่รัฐจากิกิารเบิกิจ่ายภายใตั้กิรอบงบปีระมูาณและมูาตัรกิาร
ทางเศรษฐกิิจ และฐานกิารขยายตััวท่�ตัำ�าผิดปีกิตัิในปีี 2563 ซึ่้�งมูาจากิผลกิระทบของกิารแพัร่ระบาดของโรค่ COVID-19 ท่�ส่่งผลให้กิารเตัิบโตั
ของเศรษฐกิิจไทยลดลงแตั่ปีัจจุบันเริ�มูฟ้้�นตััวข้�นภายใตั้แนวโน้มูกิารฟ้้�นตััวของอุปีส่งค่์ภายในปีระเทศ ภาค่กิารส่่งออกิและภาค่กิารผลิตั
กิารปีระมูาณกิารยอดขายรถยนตั์ใหมู่ท่�น่าจะเริ�มูฟ้้�นตััวกิลับมูา ตัลอดจนแนวโน้มูท่�ด่ในเร่�องของค่วามูตั่�นตััวในกิารปี้องกิันโรค่ COVID-19
ของปีระช้าช้น รวมูทั�งกิารพััฒนาวัค่ซึ่่นปี้องกิันโรค่ COVID-19 ซึ่้�งจะส่่งผลให้กิารเดินทางและท่องเท่�ยวฟ้้�นตััว ในขณะเด่ยวกิันปีระช้าช้น
เริ�มูมู่ค่วามูรู้และมู่ค่วามูคุ่้นเค่ยกิับกิารทำาปีระกิันภัยสุ่ขภาพัเพั่�อบริหารค่วามูเส่่�ยงจากิโรค่ภัยไข้เจ็บตั่าง ๆ ทั�งหมูดน่�ทำาให้ค่าดกิารณ์ว่า
ธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยในปีี 2564 จะมู่โอกิาส่ขยายตััวปีระมูาณร้อยละ 0-5.0 เมู่อ� เท่ยบกิับปีี 2563 โดยมู่เบ่ย� ปีระกิันภัยรับโดยตัรงรวมู 250,000262,500 ล้านบาท โดยในปีี 2564 กิารปีระกิันภัยสุ่ขภาพัไมู่รวมูส่่วนของกิารปีระกิันภัย COVID-19 น่าจะมู่โอกิาส่เตัิบโตัเพัิมู� ข้น� จากิค่วามูตั่น� ตััว
ในกิารบริหารค่วามูเส่่�ยงด้านสุ่ขภาพั ในขณะท่�กิารปีระกิันภัย COVID-19 อาจจะเตัิบโตัลดลงหร่อหดตััว ส่่วนกิารปีระกิันภัยกิารเดินทาง
38 รายงานประจำำ�ปีี 2563

จะมู่โอกิาส่เตัิบโตัเพัิ�มูข้�นจากิฐานท่�ตัำ�ามูากิในปีี 2563 อย่างไรกิ็ตัามู กิารเตัิบโตัดังกิล่าวจะมูากิหร่อน้อยข้�นอยู่กิับปีัจจัยหลาย ๆ ด้าน อาทิ
ส่ถานกิารณ์กิารระบาดของ COVID-19 ในปีระเทศและตั่างปีระเทศ (มู่กิารระบาดลดลง หร่อมู่กิารระบาดระลอกิใหมู่) ค่วามูส่ำาเร็จในกิารพััฒนา
วัค่ซึ่่นปี้องกิันโรค่ COVID-19 และกิารเข้าถ้งวัค่ซึ่่น มูาตัรกิารกิารเปีิดปีระเทศเพั่อ� ตั้อนรับนักิท่องเท่ย� วของศูนย์บริหารส่ถานกิารณ์กิารแพัร่ระบาด
ของโรค่ตัิดเช้่�อไวรัส่โค่โรนา 2019 (COVID-19) หร่อ ศบค่. กิารปีระกิอบธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยในยุค่วิถ่ช้่วิตัใหมู่ (New Normal) นั�น
มู่ส่ิ�งท่�ท้าทายส่ำาหรับผู้ปีระกิอบกิารธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยอยู่หลายเร่�อง ไมู่ว่าจะเปี็น ภาวะเศรษฐกิิจท่�ช้ะลอตััวและภาวะอัตัราดอกิเบ่�ยตัำ�า
ระเบ่ยบและกิฎเกิณฑ์์ใหมู่ ๆ ท่ส่� ่งผลตั่อกิารปีรับตััวของธัุรกิิจ กิารแพัร่ระบาดของโรค่อุบัตัิใหมู่ กิารเพัิ�มูข้�นของจำานวนภัยพัิบัตัิและค่วามูรุนแรง
กิารเปีล่�ยนแปีลงทางเทค่โนโลย่ อาช้ญากิรรมูทางไซึ่เบอร์ (Cybercrime) กิารฉ้อฉลปีระกิันภัยในรูปีแบบใหมู่ ๆ รวมูถ้งพัฤตัิกิรรมูผู้บริโภค่และ
รูปีแบบกิารดำาเนินช้่วิตั (Lifestyle) ท่�เปีล่�ยนแปีลงไปี
ทั�งหมูดน่�เปี็นส่ิ�งท่�กิำาลังเกิิดข้�นบนโลกิใหมู่ท่�เร่ยกิว่า “VUCA World” ซึ่้�งเปี็นโลกิท่�มู่ค่วามูผันผวนสู่ง ยากิตั่อกิารค่าดเดา ไมู่ทันตัั�งตััว
(Volatility) มู่ค่วามูไมู่แน่นอนสู่ง ขาดค่วามูช้ัดเจน (Uncertainty) มู่ค่วามูซึ่ับซึ่้อนสู่ง มู่ปีจั จัยหลายอย่างท่ตั� อ้ งนำามูาพัิจารณาปีระกิอบกิารตััดส่ินใจ
(Complexity) มู่ค่วามูค่ลุมูเค่ร่อไมู่ช้ัดเจนสู่ง ยากิท่�จะค่าดเดาผลลัพัธั์ (Ambiguity) ทำาให้ผู้ปีระกิอบกิารธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยท่�จะอยู่รอดได้
ภายใตั้ค่วามูเปีล่�ยนแปีลงท่�รุนแรงและรวดเร็วเช้่นน่�จำาเปี็นท่�จะตั้องรู้เท่าทันค่วามูเปีล่�ยนแปีลง ทบทวนตััวเอง และปีรับตััวอย่างตั่อเน่�อง ดังนั�น
บริษัทปีระกิันวินาศภัยจำาเปี็นตั้องปีรับกิระบวนกิารทำางานของบริษัทใหมู่ ทั�งระบบกิารทำางานภายใน กิารขาย กิารให้บริกิาร โดยตั้องมูุ่งเน้น
กิารนำาอินช้ัวร์เทค่ (InsurTech) มูาช้่วยเพัิ�มูปีระส่ิทธัิภาพัในกิารทำางาน ลดค่่าใช้้จ่ายของบริษัท เน้นกิารพััฒนาทักิษะและศักิยภาพับุค่ลากิร
แบบ RUN (Reskill / Upskill / New Skill) เพั่อ� ให้บคุ่ ลากิรมู่ค่วามูรูค่้ วามูส่ามูารถท่�จาำ เปี็นส่ำาหรับโลกิส่มูัยใหมู่ ส่ามูารถเปีล่ย� นวิกิฤตัิให้เปี็นโอกิาส่
เพั่�อเพัิ�มูข่ดค่วามูส่ามูารถในกิารแข่งขันและรองรับกิับส่ถานกิารณ์ของธัุรกิิจปีระกิันวินาศภัยท่�กิำาลังกิ้าวเข้าไปีสู่่โลกิใหมู่อย่างรวดเร็ว
ท่�มูา: ข้อมููลจากิส่มูาค่มูปีระกิันวินาศภัยไทย ณ วันท่� 22 ธัันวาค่มู 2563
ส่วนแบ่่งกิารตัลาด้ของบ่ริษัท ณ 31 ธุันวาคม 2563
330,958

74,737

886,853

2.27

10.05
26.92

2,001,913

60.77

เบ่�ยปีระกิันภัยรับตัรง (พัันบาท)
รวมูทุกิปีระเภทภัย 3,294,462

ส่่วนแบ่งผลิตัภัณฑ์์
(ร้อยละ)
1.37

5.24

8.79

3.78

1.41

0.97

13.25

3.26

อัตัราขยายตััว (ร้อยละ)
รวมูทุกิปีระเภทภัย ร้อยละ 9.91

ส่่วนแบ่งกิารตัลาด (ร้อยละ)
รวมูทุกิปีระเภทภัย ร้อยละ 1.30

อัค่ค่่ภัย

ภัยทางทะเลและขนส่่ง

ภัยรถยนตั์

ภัยเบ็ดเตัล็ด
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ
บริิษัทั หล่่วงหล่ีปริะกัันภััย จำำ�กััด ได้ริบั กั�ริจำดทะเบียนจำัดตั้ัง� บริิษัทั เมื่่อ� วันที� 23 กัันย�ยน 2476 โดยบุคคล่ในตั้ริะกัูล่หวัง� หล่ี มื่ีวตั้ั ถุุปริะสงค์
เพื่่�อริับปริะกัันวิน�ศภััย โดยในยุคแริกัของกั�ริกั่อตั้ั�งได้ริับปริะกัันเฉพื่�ะด้�นอัคคีภััยแล่ะภััยท�งทะเล่ ตั้่อมื่�วันที� 15 สิงห�คมื่ 2528
ได้จำดทะเบียนเปล่ีย� นชื่่อ� เป็น บริิษัทั นวกัิจำปริะกัันภััย จำำ�กััด จำ�กันัน� บริิษัทั ได้ริบั อนุมื่ตั้ั ใิ ห้เข้�ซื้่อ� ข�ยหล่ักัทริัพื่ย์เป็นวันแริกัในตั้ล่�ดหล่ักัทริัพื่ย์
แห่งปริะเทศไทยเมื่่อ� วันที� 24 สิงห�คมื่ 2533 ด้วยทุนจำดทะเบียน 40 ล่้�นบ�ท แล่ะในปี 2535 บริิษัทั ได้เพื่ิมื่� ทุนจำดทะเบียนเป็น 80 ล่้�นบ�ท
ตั้่อมื่�เมื่่�อวันที� 20 สิงห�คมื่ 2536 บริิษััทได้แปริสภั�พื่เป็นบริิษััทมื่ห�ชื่นจำำ�กััด โดยเปล่ี�ยนชื่่�อเป็น บริิษััท นวกัิจำปริะกัันภััยจำำ�กััด (มื่ห�ชื่น)
บริิษััทได้พื่ัฒน�ธุุริกัิจำให้เตั้ิบโตั้อย่�งตั้่อเน่�องแล่ะมื่ั�นคงตั้ล่อดริะยะเวล่� 87 ปี ปัจำจำุบันบริิษััทมื่ีทุนจำดทะเบียนริวมื่ 350 ล่้�นบ�ท
โดยเป็นทุนจำดทะเบียนชื่ำ�ริะแล่้วทั�งจำำ�นวน
บริิษัทั ดำ�เนินธุุริกัิจำกั�ริริับปริะกัันวิน�ศภััยทุกัปริะเภัท ได้แกั่ กั�ริปริะกัันอัคคีภัยั กั�ริปริะกัันภััยท�งทะเล่แล่ะขนส่ง กั�ริปริะกัันภััยริถุยนตั้์
แล่ะกั�ริปริะกัันภััยเบ็ดเตั้ล่็ด
ธุุรกิจการรับประกันภัย
- กั�ริริับปริะกัันภััยโดยตั้ริง ซื้่�งบริิษััทจำะริับปริะกัันภััยผ่่�นตั้ัวแทน น�ยหน้� น�ยหน้�นิตั้ิบุคคล่ แล่ะส�ข�ตั้่�งๆ ของบริิษััท สัดส่วน
กั�ริริับปริะกัันภััยโดยตั้ริง เกัินกัว่�ริ้อยล่ะ 90 ของเบี�ยปริะกัันภััยริับริวมื่ทั�งสิ�น
- กั�ริริับปริะกัันภััยตั้่อแล่ะเอ�ปริะกัันภััยตั้่อริะหว่�งบริิษััทปริะกัันวิน�ศภััยอ่�นๆ เพื่่�อเป็นกั�ริกัริะจำ�ยคว�มื่เสี�ยงในกั�ริริับปริะกัันภััย
ธุุรกิจการลงทุุน
บริิษััทมื่ีกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริเงินเพื่่�อให้ส�มื่�ริถุจำัดสริริสำ�ริองปริะกัันภััยให้เพื่ียงพื่อตั้่อภั�ริะผู่กัพื่ันที�มื่ีตั้่อเจำ้�หนี�ตั้�มื่สัญญ�ปริะกัันภััย
โดยกั�รินำ�เงินไปล่งทุน ซื้่�งปริะเภัทแล่ะมืู่ล่ค่�เงินล่งทุนเป็นไปตั้�มื่ปริะกั�ศคณะกัริริมื่กั�ริกัำ�กัับแล่ะส่งเสริิมื่กั�ริปริะกัอบธุุริกัิจำปริะกัันภััย
(คปภั.) เริ่�องกั�ริล่งทุนปริะกัอบธุุริกัิจำอ่�นของบริิษััทปริะกัันวิน�ศภััย พื่.ศ. 2556 โดยบริิษััทได้กัริะจำ�ยกั�ริล่งทุนในหล่ักัทริัพื่ย์หล่�กัหล่�ย
ปริะเภัท เชื่่น กั�ริฝ�กัเงินกัับสถุ�บันกั�ริเงิน กั�ริซื้่�อตั้ั�วเงินคล่ัง พื่ันธุบัตั้ริริัฐบ�ล่ หุ้นกัู้ กั�ริล่งทุนในหุน้ แล่ะหน่วยล่งทุน
เป้าหมายการดำำาเนินธุุรกิจ
บริิษัทั ทบทวนแผ่นกัล่ยุทธุ์แล่ะนโยบ�ยเป็นปริะจำำ�ทุกัปี โดยในปี 2563 คณะกัริริมื่กั�ริบริิษัทั ได้พื่จำิ �ริณ�อนุมื่ตั้ั แิ ผ่นกัล่ยุทธุ์แล่ะทิศท�ง
กั�ริดำ�เนินธุุริกัิจำของบริิษััทสำ�หริับปี 2564 ซื้่�งทบทวนโดยฝ่�ยบริิห�ริ บริิษััทกัำ�หนดเป้�หมื่�ยในกั�ริขย�ยธุุริกัิจำอย่�งตั้่อเน่�อง โดยยังคง
เน้นง�นริับปริะกัันภััยปริะเภัทที�ไมื่่ใชื่่ริถุยนตั้์ พื่ัฒน�ผ่ล่ิตั้ภััณฑ์์ปริะกัันภััยให้คริอบคลุ่มื่กัับคว�มื่ตั้้องกั�ริของลู่กัค้� เพื่ิ�มื่ปริะสิทธุิภั�พื่
ในกัริะบวนกั�ริจำัดกั�ริสินไหมื่ทดแทน บริิห�ริจำัดกั�ริตั้้นทุนนำ�เทคโนโล่ยีมื่�ใชื่้ในริะบบกั�ริทำ�ง�นด้�นตั้่�ง ๆ ริวมื่ทัง� พื่ัฒน�บุคล่กัริในด้�นตั้่�ง ๆ
เพื่่�อให้ผ่ล่กั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทเป็นไปตั้�มื่เป้�หมื่�ยท�งธุุริกัิจำที�ว�งไว้
บริิษััทได้กัำ�หนดแผ่นกัล่ยุทธุ์ริะยะกัล่�งที�มืุ่่งเน้นเริ่�องกั�ริขย�ยชื่่องท�งกั�ริข�ย เพื่่�อเพื่ิ�มื่ฐ�นลู่กัค้�ใหมื่่ กั�ริควบคุมื่ค่�ใชื่้จำ่�ยในกั�ริ
ดำ�เนินง�น แล่ะกั�ริริักัษั�อัตั้ริ�ผ่ล่ตั้อบแทนผู่้ถุอ่ หุน้ ริวมื่ทั�ง มื่ีเป้�หมื่�ยริะยะย�วในกั�ริเพื่ิ�มื่ส่วนแบ่งท�งกั�ริตั้ล่�ด แล่ะคิดค้นผ่ล่ิตั้ภััณฑ์์
ปริะกัันภััยที�ตั้ริงตั้�มื่คว�มื่ตั้้องกั�ริของลู่กัค้�เพื่่�อกั�ริเตั้ิบโตั้อย่�งยั�งย่น

40 รายงานประจำำ�ปีี 2563

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการทุี�สำาคัญในช่วง 3 ปีทุี�ผ่่านมา
2561
- ยกัเล่ิกัสำ�นักัง�นส�ข�ย่อย 2 แห่ง ได้แกั่ ส�ข�ย่อยล่ำ�ป�ง แล่ะส�ข�ย่อยตั้ริัง โดยโอนง�นของส�ข�ย่อยดังกัล่่�วไปอยู่ในคว�มื่
ริับผ่ิดชื่อบของส�ข�เชื่ียงใหมื่่ แล่ะส�ข�ย่อยกัริะบี� ตั้�มื่นโยบ�ยกั�ริจำัดกั�ริส�ข�ของบริิษััท
เพื่ิ�มื่ทุนจำดทะเบียนอีกั 10 ล่้�นบ�ท เพื่่�อริองริับกั�ริจำ่�ยหุ้นปันผ่ล่ให้แกั่ผู่้ถุ่อหุ้นเดิมื่ โดยกั�ริออกัหุ้นส�มื่ัญใหมื่่จำำ�นวน 1 ล่้�นหุ้น
มืู่ล่ค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นล่ะ 10 บ�ท ริวมื่มื่ีทุนจำดทะเบียนทั�งสิ�น 340 ล่้�นบ�ท
2562
- เพื่ิ�มื่ทุนจำดทะเบียนอีกั 10 ล่้�นบ�ท เพื่่�อริองริับกั�ริจำ่�ยหุ้นปันผ่ล่ให้แกั่ผู่้ถุ่อหุ้นเดิมื่ โดยกั�ริออกัหุ้นส�มื่ัญใหมื่่จำำ�นวน 1 ล่้�นหุ้น
มืู่ล่ค่�ที�ตั้ริ�ไว้หุ้นล่ะ 10 บ�ท ริวมื่มื่ีทุนจำดทะเบียนทั�งสิ�น 350 ล่้�นบ�ท
2563
- จำ่�ยเงินปันผ่ล่ริะหว่�งกั�ล่สำ�หริับผ่ล่กั�ริดำ�เนินง�นปี 2562 โดยจำ่�ยจำ�กักัำ�ไริสะสมื่ของปี 2553 สำ�หริับหุ้นจำำ�นวน 35 ล่้�นหุ้น
ในอัตั้ริ�หุ้นล่ะ 1.2857 บ�ท
- ยกัเล่ิกัสำ�นักัง�นส�ข�สุวริริณภัูมื่ิ โดยโอนย้�ยง�นไปอยูใ่ นคว�มื่ริับผ่ิดชื่อบของส�ข�ริังสิตั้ ตั้�มื่นโยบ�ยบริิห�ริจำัดกั�ริส�ข�ของบริิษัทั
- ปริับโคริงสริ้�งองค์กัริโดยจำัดตั้ัง� สำ�นักับริิห�ริภั�พื่ล่ักัษัณ์แล่ะส่อ� ส�ริองค์กัริ เพื่่อ� เพื่ิมื่� ปริะสิทธุิภั�พื่ในกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริด้�นภั�พื่ล่ักัษัณ์
แล่ะกั�ริส่�อส�ริของบริิษััท
โครงสร้างการถืือหุน้ ของบริษััทุ
บริษััทุ นวกิจประกันภัย จำากัดำ (มหาชน)
ริ้อยล่ะ 12

บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
(ประเทุศไทุย)

ริ้อยล่ะ 32.5

บริษััทุ ทุีเคไอ ประกันภัย จำากัดำ
(สาธุารณรัฐประชาธุิปไตย
ประชาชนลาว)

ริ้อยล่ะ 32.5

บริษััทุ ทุีเคไอ ประกันชีวิต จำากัดำ
(สาธุารณรัฐประชาธุิปไตย
ประชาชนลาว)
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การบริหารความเสี่่�ยง
ปััจจัยความเสี่่�ยงหลัักของบริิษััท ได้้แก่
ความเสี่่�ยงด้้านกลัยุทธ์์
1. ความเสี่่�ยงจากการิแข่งขันในธ์ุริกิจปัริะกันภััย
การแข่่งข่ันข่องธุุรกิจประกันวิินาศภััยในปัจจุบัันมีีควิามีรุนแรงข่้�น โดยเห็็นได้จากอัตราการกระจุกตัวิข่องบัริษััทข่นาดให็ญ่่
และข่นาดกลางมีีเพิ่ิ�มีสููงข่้�น นอกจากนั�นการเข่้าสูู่ประชาคมีเศรษัฐกิจอาเซีียนที�สู่งผลต่อการเปิดเสูรีทางการค้าข่องธุุรกิจประกันภััย ทำาให็้
การดำาเนินธุุรกิจประกันภััยในประเทศไทยมีีการแข่่งข่ันที�รุนแรงมีากข่้�น จากการที�บัริษััทประกันภััยต่างประเทศห็รือบัริษััทประกันภััย
ในประเทศซี้�งมีีฐานะทางการเงินที�แข่็งแกร่ง มีีเทคโนโลยีท�ีทันสูมีัย และมีีผลิตภััณฑ์์ให็มี่ ๆ เพิ่ื�อตอบัสูนองต่อควิามีต้องการข่องลูกค้า
ทำาให็้บัริษัทั เห็ล่านีมี� สูี วิ่ นแบั่งตลาดเพิ่ิมี� สููงข่้น� และด้วิยศักยภัาพิ่ทางการเงินทีแ� ข่็งแกร่ง ทำาให็้บัริษัทั เห็ล่านัน� มีีควิามีสูามีารถในการรับัประกันภััย
ได้สููงข่้�น ตลอดจนมีีอำานาจในการแข่่งข่ันทั�งด้านราคา กลยุทธุ์ และคุณภัาพิ่ในการให็้บัริการ สู่งผลให็้บัริษััทประกันภััยต้องปรับัตัวิและ
อยู่ในภัาวิะแข่่งข่ันอย่างรุนแรง ดังนั�นบัริษััทได้ตระห็นักเป็นอย่างดีถ้งควิามีเสูี�ยงด้านกลยุทธุ์ เนื�องจากควิามีเสูี�ยงดังกล่าวิสู่งผลกระทบั
ต่อควิามีเสูี�ยงในด้านควิามีมีั�นคงในการดำาเนินธุุรกิจข่องบัริษััท
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย
1. เน้นรักษัากลุมี่ ลูกค้าเดิมีข่องบัริษัทั และเน้นการทำาธุุรกิจประกันภััยรถยนต์ทมี�ี แี นวิโน้มีการเจริญ่เติบัโตสููง โดยมีีอตั ราสู่วินแบั่ง
การตลาดในเบัี�ยประกันภััยรวิมีข่องบัริษััทในอัตราสู่วินที�สููงกวิ่าการรับัประกันวิินาศภััยอื�นที�มีิใช่การประกันภััยรถยนต์
2. ข่ยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มีลูกค้ารายย่อย และมีีผลิตภััณฑ์์ Micro-insurance เพิ่ื�อรองรับัควิามีต้องการข่องลูกค้า
3. ปรับักลยุทธุ์ทางการแข่่งข่ันโดยการห็าช่องทางการตลาดให็มี่ที�มีีศักยภัาพิ่และพิ่ัฒนาผลิตภััณฑ์์ประเภัทให็มี่ ให็้สูอดคล้อง
กับัภัาวิะเศรษัฐกิจ สูังคมีและควิามีต้องการข่องลูกค้า ให็้สูามีารถตอบัรับักับัสูภัาพิ่ตลาดที�เปลี�ยนแปลง บัริษััทจะพิ่ัฒนาผลิตภััณฑ์์ให็มี่ ๆ
เพิ่ื�อรองรับัสูถานการณ์ดังกล่าวิ
2. ความเสี่่�ยงจากการิคัด้เลัือกกลัุ่มลัูกค้าเปั้าหมายท่�เหมาะสี่มกับกลัยุทธ์์ของบริิษััทแลัะเทคโนโลัย่ท่�ริองริับผลัิตภััณฑ์์ใหม่
ให้เหมาะสี่มกับความเสี่่�ยงของลัูกค้าเฉพาะกลัุม่
การคัดเลือกกลุมี่ ลูกค้าเป้าห็มีายมีีสูวิ่ นสูำาคัญ่อย่างมีากสูำาห็รับัการดำาเนินธุุรกิจในปัจจุบันั วิ่าจะประสูบัผลสูำาเร็จมีากน้อยเพิ่ียงใด
บัริษััทจะได้กำาไรห็รือข่าดทุนจากการทำาธุุรกิจ ดังนั�น การกำาห็นดกลุ่มีลูกค้าเป้าห็มีายจ้งเป็นสูิ�งที�สูำาคัญ่ที�บัริษััทให็้ควิามีใสู่ใจ เพิ่ื�อบัริห็าร
จัดการต้นทุน รวิมีถ้งกลุ่มีลูกค้าเป้าห็มีายให็้เห็มีาะสูมีกับักลยุทธุ์ข่องบัริษััทที�กำาห็นด เพิ่ื�อสูร้างฐานลูกค้าที�ดีให็้มีีจำานวินมีากข่้�นในอนาคต
และสูร้างควิามีสูามีารถในการแข่่งข่ันในธุุรกิจอย่างยั�งยืน นอกจากนี�เทคโนโลยีมีีสู่วินสูำาคัญ่ที�จะสูามีารถนำามีาช่วิยคิด วิิเคราะห็์ วิางแผน
และตัดสูินใจได้ โดยการประมีวิลผลจากฐานข่้อมีูลข่นาดให็ญ่่ และสูามีารถดัดแปลงการประมีวิลผล ประยุกต์ ให็้เป็นไปตามีสูถานการณ์ตา่ ง ๆ
ตามีเป้าห็มีายข่องบัริษััทได้
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย
1. กำาห็นดเป้าห็มีายข่องผลิตภััณฑ์์ให็มี่ เป้าห็มีายข่องเบัี�ยประกันภััย และเป้าห็มีายอัตราสู่วินค่าสูินไห็มีทดแทน
2. มีุ่งเน้นเจาะตลาดในผลิตภััณฑ์์ให็มี่ท�สูี ามีารถสูร้างผลกำาไรและมีีแนวิโน้มีการเติบัโตดี
3. มีีการห็าช่องทางการตลาดให็มี่ วิิเคราะห็์โอกาสูและควิามีต้องการข่องลูกค้าในผลิตภััณฑ์์ให็มี่ในตลาด
4. มีีการติดตามีอัตราการเติบัโตข่องเบัี�ยประกันภััย และอัตราสู่วินค่าสูินไห็มีทดแทนให็้เป็นไปตามีเป้าห็มีายตามีที�บัริษััทตั�งไวิ้
และประเมีินผล
ความเสี่่�ยงด้้านปัริะกันภััย
1. ความเสี่่�ยงจากจำานวนแลัะความถี่่�ของความเสี่่ยหายท่�เพิ�มสีู่งข้�น เป็นผลกระทบัจากปัจจัยภัายนอก ทั�งจากสูภัาพิ่
ทางภัูมีศิ าสูตร์ ภััยธุรรมีชาติ ภััยพิ่ิบัตั ิ อุบัตั ภัิ ยั ภััยก่อการร้าย และภััยจากการโจรกรรมี อาจนำามีาสููป่ ริมีาณควิามีเสูียห็ายทีเ� พิ่ิมี� ข่้น� ทัง� ต่อชีวิติ
ร่างกาย และทรัพิ่ย์สูนิ ทีบั� ริษัทั รับัประกันภััยไวิ้ และสู่งผลให็้บัริษัทั มีีอตั ราควิามีเสูียห็ายทีเ� พิ่ิมี� สููงข่้น� มีากกวิ่าทีค� าดการณ์ไวิ้ ควิามีเสูีย� งดังกล่าวิ
อาจสู่งผลให็้บัริษััทมีีรายได้ค่าเบัี�ยประกันภััยรับัน้อยกวิ่าค่าสูินไห็มีทดแทนที�จะต้องจ่าย ห็รือประมีาณการเงินสูำารองค่าสูินไห็มีทดแทนไวิ้
ไมี่เพิ่ียงพิ่อ ซี้�งอาจสู่งผลกระทบัต่อเงินกองทุนตามีควิามีเสูี�ยงด้านการรับัประกันภััยข่องบัริษััท
42 รายงานประจำำ�ปีี 2563

2. ความเสี่่ย� งทางจริิยธ์ริริมหริือศี่ลัธ์ริริม ควิามีเสูีย� งทีเ� กิดจากการกระทำาอันไมี่สูจุ ริตข่องผูเ้ อาประกันภััย ทีมี� งุ่ ห็วิังผลประโยชน์
จากการทำาประกันภััย ทำาให็้บัริษััทต้องจ่ายค่าสูินไห็มีทดแทนจำานวินสููงเกินควิามีเป็นจริง อาจสู่งผลให็้บัริษััทมีีอัตราควิามีเสูียห็ายที�เพิ่ิ�มี
สููงข่้�นมีากกวิ่าที�คาดการณ์ไวิ้ และอาจสู่งผลต่อควิามีเสูี�ยงด้านสูภัาพิ่คล่องข่องบัริษััท
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย
1. วิิเคราะห็์อัตราค่าเสูียห็าย และอัตราค่าเสูียห็ายรวิมีกับัค่าใช้จ่าย โดยกำากับัและควิบัคุมีให็้อยู่ในอัตราที�บัริษััทได้กำาห็นด
2. พิ่ิจารณาคัดเลือกกลุ่มีลูกค้า ลักษัณะกิจการ และควิามีเสูี�ยงข่องภััยที�จะรับัประกันภััยให็้เป็นไปตามีที�กำาห็นด ซี้�งจะมีี
ควิามีสูอดคล้องกับัระดับัข่องอัตราควิามีเสูียห็ายทีย� อมีรับัได้ และมีีการวิิเคราะห็์และพิ่ิจารณาถ้งสูัดสู่วินข่องควิามีเสูีย� งภััยทีค� วิรเก็บัไวิ้เอง
และสูัดสู่วินที�จะประกันภััยต่อให็้เห็มีาะสูมี เพิ่ื�อการเพิ่ิ�มีศักยภัาพิ่ในการทำากำาไรและรองรับัควิามีเสูี�ยงที�บัริษััทพิ่ิจารณาแล้วิวิ่าไมี่ควิรเก็บั
ควิามีเสูี�ยงภััยเห็ล่านั�นไวิ้เอง
3. บัริษััทยังได้ซี�ือการประกันภััยต่อแบับัควิามีเสูียห็ายสู่วินเกิน (Excess of Loss Insurance) ซี้�งจะช่วิยควิบัคุมีควิามีเสูี�ยงภััย
ทีบั� ริษัทั รับัไวิ้เอง เพิ่ือ� ป้องกันไมี่ให็้ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินข่องบัริษัทั รวิมีทัง� ระดับัข่องเงินกองทุนข่องบัริษัทั เกิดควิามีผันผวิน
และได้รับัผลกระทบัอย่างรุนแรงจากภัาวิะวิิกฤติ เช่น กรณีเกิดมีห็ันตภััย ซี้�งสู่งผลกระทบัมีากเกินกวิ่าที�บัริษััทยอมีรับัได้ ตามีที�บัริษััท
ได้กำาห็นดไวิ้ตามีนโยบัายบัริห็ารควิามีเสูี�ยง
ความเสี่่�ยงด้้านตลัาด้
ควิามีเสูี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข่องราคาตลาดข่องสูินทรัพิ่ย์ลงทุน จากควิามีผันผวินด้านอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ระห็วิ่างประเทศ อัตราดอกเบัีย� ราคาตราสูารทุน ราคาสูินค้าโภัคภััณฑ์์ และราคาห็ลักทรัพิ่ย์ จากการเปลีย� นแปลงข่องปัจจัยภัายนอกต่าง ๆ
เช่น ภัาวิะเศรษัฐกิจ สูังคมี และการเมีือง
บริิษัทั ม่การิบริิหาริความเสี่่ย� งโด้ย การกระจายการลงทุนในห็ลักทรัพิ่ย์ห็ลายประเภัทและกระจายการลงทุนห็ลายประเภัทธุุรกิจ
เพิ่ื�อลดควิามีผันผวินข่องมีูลค่าเงินลงทุนโดยรวิมีข่องบัริษััท โดยมีีการติดตามีและวิิเคราะห็์ควิามีผันผวินข่องราคาตราสูารที�ลงทุน เพิ่ื�อ
ประกอบัการตัดสูินใจลงทุนให็้เห็มีาะสูมีกับัสูภัาวิการณ์ และมีีนโยบัายห็ลีกเลี�ยงการลงทุนในประเภัทห็ลักทรัพิ่ย์เก็งกำาไร ที�มีีควิามีเสูี�ยง
ุ ภัาพิ่ และมีีผลตอบัแทนทีแ� น่นอน ทัง� นี� บัริษัทั มีีคณะกรรมีการลงทุน
ข่องควิามีผันผวินข่องราคาสููง โดยให็้นาำ� ห็นักการลงทุนในสูินทรัพิ่ย์ทมีี� คี ณ
ที�จะพิ่ิจารณาและกำาห็นดนโยบัายการลงทุน ซี้�งเพิ่ิ�มีเติมีจากข่้อกำาห็นดข่องสูำานักงานคณะกรรมีการกำากับัและสู่งเสูริมีการประกอบัธุุรกิจ
ประกันภััย (คปภั.) เพิ่ือ� ลดผลกระทบัข่องควิามีเสูีย� งทีบั� ริษัทั จะสููญ่เสูียเงินลงทุน และมีีการพิ่ิจารณาทบัทวินสูัดสู่วินการลงทุนอย่างสูมีำา� เสูมีอ
ความเสี่่�ยงด้้านเคริด้ิต
ควิามีเสูี�ยงที�เกิดจากคู่สูัญ่ญ่าไมี่สูามีารถปฏิิบัตั ิตามีภัาระที�ตกลงไวิ้กับับัริษััท และมีีโอกาสูที�จะถูกปรับัลดอันดับัควิามีน่าเชื�อถือ
1. ความเสี่่�ยงจากการิลังทุน
บัริษััทมีีสูินทรัพิ่ย์อยู่ในรูปเงินลงทุนในห็ลักทรัพิ่ย์เกินกวิ่าร้อยละ 50 ข่องสูินทรัพิ่ย์ท�ังห็มีดข่องบัริษััท ดังนั�น ควิามีเสูี�ยง
อาจเกิดข่้�นจากผู้ออกตราสูารที�บัริษััทลงทุนไวิ้ ไมี่สูามีารถชำาระห็นี�ได้ตามีกำาห็นด
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย พิ่ิจารณาลงทุน โดยดูจากการจัดอันดับัควิามีน่าเชื�อถือห็รือ Credit Rating ที�ไมี่ตำ�ากวิ่า Aข่องผู้ออกตราสูารที�ได้รับัการจัดอันดับัควิามีน่าเชื�อถือ โดยสูถาบัันภัายนอกที�มีีมีาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH และกำาห็นดนโยบัาย
ที�จะลงทุนเฉพิ่าะตราสูารที�มีีอันดับัควิามีน่าเชื�อถือระดับั Investment Grade ที�บัริษััทกำาห็นดเท่านั�น พิ่ร้อมีกับัมีีการติดตามีข่่าวิสูาร
การปรับัอันดับัควิามีน่าเชือ� ถือข่องตราสูารทีบั� ริษัทั ลงทุน เพิ่ือ� พิ่ิจารณาแนวิโน้มีธุุรกิจข่องบัริษัทั ทีอ� อกตราสูาร และกำาห็นดให็้มีกี ารติดตามี
ทบัทวินวิงเงินลงทุนรวิมีในแต่ละรายที�เห็มีาะสูมี ภัายใต้นโยบัายการลงทุนข่องบัริษััทอย่างสูมีำ�าเสูมีอ
2. ความเสี่่�ยงจากบริิษััทริับปัริะกันภััยต่อ
ห็ากบัริษััทรับัประกันภััยต่อไมี่สูามีารถชำาระค่าสูินไห็มีทดแทนให็้บัริษััทได้ตามีเวิลากำาห็นด และ/ห็รือตามีจำานวินที�ระบัุ
ไวิ้ในสูัญ่ญ่าประกันภััยต่อ จะสู่งผลต่อควิามีเสูี�ยงด้านสูภัาพิ่คล่องแก่บัริษััท
บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) 43

บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย พิ่ิจารณาคัดเลือกบัริษััทประกันภััยต่อที�มีีอันดับัควิามีน่าเชื�อถือที�ไมี่ตำ�ากวิ่า A- ทั�งนี� ภัายห็ลัง
จากการทำาสูัญ่ญ่าประกันภััยต่อ จะมีีการติดตามีการปรับัอันดับัควิามีน่าเชื�อถือข่องบัริษััทประกันภััยต่อต่างประเทศเป็นประจำาทุกเดือน
และบัริษััทประกันภััยต่อในประเทศเป็นประจำาทุกไตรมีาสู
ความเสี่่�ยงด้้านสี่ภัาพคลั่อง
ควิามีเสูี�ยงอันเกิดจากการที�บัริษััทไมี่สูามีารถชำาระห็นี�สูินและภัาระผูกพิ่ันเมีื�อถ้งกำาห็นด เนื�องจากไมี่สูามีารถเปลี�ยนสูินทรัพิ่ย์
เป็นเงินสูดได้ ห็รือไมี่สูามีารถจัดห็าเงินทุนได้เพิ่ียงพิ่อ ห็รือสูามีารถจัดห็าเงินกองทุนได้แต่ดวิ้ ยต้นทุนทีสู� งู เกินกวิ่าทีจ� ะยอมีรับัได้ โดยอาจมีี
สูาเห็ตุจากการมีีเงินลงทุนและสูินทรัพิ่ย์ที�ไมี่สูามีารถทำาการซีื�อข่ายในจำานวิน ราคา และเวิลาที�ต้องการ รวิมีถ้งการเกิดภััยพิ่ิบัตั ิในวิงกวิ้าง
เช่น วิิกฤติอุทกภััยปี 2554 ที�บัริษััทต้องสูำารองจ่ายเงินค่าสูินไห็มีทดแทนให็้ ผู้เอาประกันภััย ก่อนที�จะเรียกเก็บัจากบัริษััทประกันภััยต่อได้
ซี้�งกระทบัต่อควิามีเสูี�ยงด้านสูภัาพิ่คล่อง แล้วิยังก่อให็้เกิดผลกระทบัต่อควิามีเสูี�ยงด้านอื�นข่องบัริษััทตามีมีา เช่น ชื�อเสูียง ภัาพิ่ลักษัณ์
ควิามีเชื�อมีั�นข่องลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และอุตสูาห็กรรมี
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย
1. พิ่ิจารณาลงทุนในห็ลักทรัพิ่ย์ที�มีีสูภัาพิ่คล่อง เช่น ตราสูารห็นี�ภัาครัฐห็รือตราสูารห็นี�ภัาคเอกชนที�มีีควิามีเสูี�ยงด้านเครดิตตำ�า
การลงทุนแบับักระจายการลงทุนและกำาห็นดสูัดสู่วินและระยะเวิลาการลงทุนให็้สูอดคล้องและเห็มีาะสูมีกับัระยะเวิลาการชำาระห็นีสู� นิ และ
ภัาระผูกพิ่ันข่องบัริษััท การบัริห็ารลูกห็นี� เจ้าห็นี� การบัริห็ารจัดการระยะเวิลาคงเห็ลือ และการเปลี�ยนแปลงมีูลค่าสูินทรัพิ่ย์ โดยคำาน้งถ้ง
โครงสูร้างอายุคงเห็ลือข่องสูินทรัพิ่ย์และห็นีสู� นิ ให็้อยูใ่ นระดับัข่องปริมีาณและระยะเวิลาทีสู� อดคล้องกับัสูถานการณ์ทงั� ภัายในและภัายนอกบัริษัทั
2. ดำารงเงินกองทุนที�มีาจากสู่วินข่องผู้ถือห็ุ้น ให็้ครอบัคลุมีภัาระห็นี�สูิน และให็้มีีสูัดสู่วินที�เพิ่ียงพิ่อต่อควิามีเสูี�ยงทางธุุรกิจ
และจากการดำาเนินงาน รวิมีทั�งจัดให็้มีีแห็ล่งสูำารองสูภัาพิ่คล่องจากสูถาบัันการเงินไวิ้เป็นแผนสูำารองกรณีเกิดภัาวิะฉุกเฉิน
3. กำาห็นดห็น้าที�ควิามีรับัผิดชอบัและลำาดับัชั�นการรายงานข่องผู้ที�เกี�ยวิข่้องกับัการบัริห็ารสูภัาพิ่คล่องอย่างชัดเจน และกำาห็นด
ให็้มีีระบับัการรายงานข่้อมีูลที�สูามีารถเตือนภััยให็้ผู้บัริห็ารทราบั ห็ากมีีกิจกรรมีใดที�ฝ่่าฝ่ืนนโยบัาย ห็รือตัวิชี�ค่าใดมีีระดับัเข่้าใกล้ข่ีดจำากัด
ซี้�งได้กำาห็นดไวิ้โดยกระชับั ชัดเจน รวิดเร็วิ ทันกาล และถูกต้องแมี่นยำา
ความเสี่่�ยงด้้านปัฏิิบัติการิ
1. ความเสี่่�ยงด้้านบุคลัากริ เนื�องจากจำานวินบัุคลากรที�มีีควิามีรู้ควิามีสูามีารถด้านธุุรกิจประกันภััยมีีจำานวินค่อนข่้างจำากัด
บัริษััทจ้งบัริห็ารควิามีเสูี�ยงโดยสูนับัสูนุนให็้มีีการจัดอบัรมีในองค์กรและให็้ทุนพิ่นักงานไปอบัรมีและศ้กษัาต่อในระดับัการศ้กษัาที�สููงข่้�น
เพิ่ื�อรักษัาบัุคลากรที�มีีควิามีรู้ควิามีสูามีารถให็้ทำางานกับับัริษััทในระยะยาวิ
2. ความเสี่่�ยงด้้านกริะบวนการิปัฏิิบัติงาน เกิดจากควิามีไมี่เพิ่ียงพิ่อ ห็รือไมี่เห็มีาะสูมีข่องระบับัการควิบัคุมีภัายใน ที�อาจ
มีีการแบั่งแยกห็น้าที�การทำางานไมี่เห็มีาะสูมี รวิมีถ้งควิามีเสูี�ยงที�เกิดจากกระบัวินการที�ไมี่สูามีารถตรวิจสูอบัผู้ละเมีิดพิ่ระราชบััญ่ญ่ัติ
ป้องกันและปราบัปรามีการฟอกเงินและพิ่ระราชบััญ่ญ่ัติป้องกันและปราบัปรามีการสูนับัสูนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
การแพิ่ร่ข่ยายอาวิุธุทีมี� อี านุภัาพิ่ทำาลายล้างสููง ทำาให็้ผบัู้ ริห็ารบัริษัทั มีีควิามีเสูีย� งทีจ� ะถูกโทษัปรับั และบัริษัทั มีีควิามีเสูีย� งทีช� อื� เสูียงจะเสูียห็าย
1) สูนับัสูนุนและสูร้างค่านิยมีต่อการทำางานที�คำาน้งถ้งห็ลักธุรรมีาภัิบัาลอย่างต่อเนื�อง
2) กำาห็นดคู่มีือ วิิธุีปฏิิบัตั ิงาน อำานาจดำาเนินการ และควิามีรับัผิดชอบัอย่างชัดเจนเป็นลายลักษัณ์อักษัร และมีีการปรับัปรุง
อย่างสูมีำ�าเสูมีอ
3) เสูริมีสูร้างวิัฒนธุรรมีและค่านิยมีต่อการบัริห็ารควิามีเสูี�ยงในองค์กรและต่อการปฏิิบััติงานอย่างซีื�อสูัตย์มีีจริยธุรรมี
คำาน้งถ้งควิามีถูกต้อง ควิามีรอบัคอบั
4) ให็้ควิามีสูำาคัญ่ข่องการปฏิิบัตั งิ านในการตรวิจสูอบัผูท้ ฝ่�ี า่ ฝ่ืนห็รือไมี่ปฏิิบัตั ติ ามีกฎห็มีายวิ่าด้วิยการป้องกันและปราบัปรามี
การฟอกเงิน และกฎห็มีายวิ่าด้วิยการป้องกันและปราบัปรามีการสูนับัสูนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพิ่ร่ข่ยายอาวิุธุที�มีี
อานุภัาพิ่ทำาลายล้างสููงอย่างสูมีำ�าเสูมีอ
3. ความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลัย่สี่าริสี่นเทศี เนือ� งจากข่้อมีูลการดำาเนินงาน ข่้อมีูลสูถิตติ า่ ง ๆ และข่้อมีูลสูำาคัญ่ทีเ� กีย� วิข่้องกับัลูกค้า
ข่องบัริษััท อาจมีีการสููญ่ห็าย ห็รือรั�วิไห็ลไปสูู่บัุคคลภัายนอกห็รือคู่แข่่งข่ัน รวิมีถ้งภััยคุกคามีทางไซีเบัอร์ (Cyber Risk) ที�อาจเกิดข่้�น
ซี้�งสู่งผลกระทบัทางลบัต่อการดำาเนินธุุรกิจข่องบัริษััท รวิมีถ้งควิามีเสูี�ยงจากการห็ยุดดำาเนินการอันเนื�องมีาจากการเกิดพิ่ิบััติภััยกับั
ศูนย์คอมีพิ่ิวิเตอร์ห็ลักข่องบัริษััท ทำาให็้ไมี่สูามีารถใช้ระบับัคอมีพิ่ิวิเตอร์ในการดำาเนินธุุรกิจได้ ห็รือข่้อมีูลสููญ่ห็ายบัางสู่วินห็รือทั�งห็มีด
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บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย การสูร้างระบับัป้องกันควิามีปลอดภััยข่องข่้อมีูล จัดให็้มีีระบับัสูำารองข่้อมีูล และมีาตรการ
รองรับัควิามีเสูี�ยงข่องศูนย์คอมีพิ่ิวิเตอร์ห็ลัก เพิ่ื�อรองรับัเห็ตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดข่้�น บัริษััทได้กำาห็นดแนวิทางปฏิิบััติกรณีเกิดเห็ตุการณ์
ฉุกเฉินที�อาจกระทบัต่อการดำาเนินงาน โดยได้จัดทำาแผนสูำารองเพิ่ื�อการดำาเนินธุุรกิจอย่างต่อเนื�อง ซี้�งทุกห็น่วิยงานต้องทบัทวินและ
ทดสูอบัแผนดังกล่าวิเป็นประจำาทุกปี
นอกจากนี� บัริษัทั มีีข่อ้ กำาห็นดระเบัียบัวิิธุปี ฏิิบัตั ิอย่างชัดเจน ในเรือ� งนโยบัายการรักษัาควิามีปลอดภััยข่องข่้อมีูลและระบับัข่้อมีูล
เพิ่ื�อป้องกันการสููญ่ห็าย ห็รือรั�วิไห็ลข่องข่้อมีูล โดยครอบัคลุมีด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) ซีอฟท์แวิร์ ระบับัควิามีปลอดภััย และการรักษัาข่้อมีูล โดยได้จัดให็้มีีระบับัตรวิจสูอบัระบับัการป้องกันไวิรัสูคอมีพิ่ิวิเตอร์
ไฟร์วิอลล์ และการติดตั�งแพิ่ทช์ข่องผูผ้ ลิตโปรแกรมีเพิ่ื�อปิดจุดอ่อนห็รือช่องโห็วิ่ในระบับั และจัดให็้มีีระบับัสูำารองข่้อมีูลเป็นประจำา
2) ฮาร์ดแวิร์และระบับัเครือข่่าย ซี้�งได้จัดให็้มีีการใช้บัริการศูนย์คอมีพิ่ิวิเตอร์สูำารองข่องบัริษััทเพิ่ื�อเป็นศูนย์สูำารองกรณี
เกิดภััยพิ่ิบััติ
3) กายภัาพิ่ข่องศูนย์คอมีพิ่ิวิเตอร์ โดยได้จดั ให็้มีรี ะบับัสูำารองไฟไวิ้ใช้ในกรณีฉกุ เฉินระยะสูัน� รวิมีทัง� ระบับัสูำารองไฟจากเครือ� ง
ผลิตไฟฟ้า ในกรณีท�ีไฟฟ้าจากสูถานีจ่ายไฟดับัเป็นระยะเวิลานาน มีีระบับัป้องกันไฟไห็มี้และอุปกรณ์ดับัเพิ่ลิงที�ไมี่สู่งผลกระทบักับัระบับั
อิเล็กทรอนิกสู์
4) ระบับับัริห็ารบัุคคล เช่น การกำาห็นดสูิทธุิ�ผู้ใช้งาน การจำากัดข่นาดข่องเมีล์ที�สูามีารถสู่งออกนอกบัริษััท และรายงาน
การสู่งเมีล์ออกนอกบัริษััท เป็นต้น
5) การตรวิจสูอบัระบับัสูารสูนเทศ ซี้�งจัดให็้มีีการตรวิจสูอบัระบับัสูารสูนเทศโดยผู้ตรวิจสูอบัจากภัายนอก เป็นครั�งคราวิ
เพิ่ื�อการปรับัปรุงกระบัวินการและข่ั�นตอนการทำางานให็้ได้มีาตรฐานตามีห็ลักสูากลอย่างต่อเนื�อง
4. ความเสี่่�ยงด้้านปััจจัยภัายนอก เกิดข่้�นจากเห็ตุปัจจัยภัายนอกและสู่งผลกระทบัต่อผลการดำาเนินงาน และ/ห็รือฐานะ
ทางการเงินข่องบัริษััท เช่น ควิามีเสูี�ยงจากบัุคคลภัายนอก ควิามีเสูี�ยงจากการแข่่งข่ันในตลาด ควิามีเสูี�ยงทางการเมีือง ควิามีเสูี�ยง
อันเนื�องมีาจากอุบัตั ิภััยต่าง ๆ ที�ไมี่คาดคิด เช่น ไฟไห็มี้ นำ�าท่วิมี แผ่นดินไห็วิ
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย พิ่ิจารณาคัดเลือกลักษัณะกลุ่มีลูกค้า รวิมีทั�งลักษัณะธุุรกิจ และลักษัณะภััยที�ดีเข่้ามีาสูู่บัริษััท
และเพิ่ิ�มีควิามีระมีัดระวิังในภััยที�บัริษััทมีีสูถิติข่องการเกิดควิามีเสูียห็ายจากการข่าดจริยธุรรมีและศีลธุรรมีข่อง ผู้เอาประกันภััย ก่อนที�
บัริษััทจะตัดสูินใจรับัประกันภััย ห็ากมีีกรณีบั่งชี�วิ่ามีีควิามีเสูี�ยงภััยค่อนข่้างสููง บัริษััทอาจปฏิิเสูธุการรับัประกันภััย รวิมีถ้งบัริษััทได้มีีการ
ตรวิจสูอบัประวิัติข่องผู้เอาประกันภััยตามีห็ลักการบัริห็ารควิามีเสูี�ยง อันเป็นการปฏิิบััติตามีกฎห็มีายวิ่าด้วิยการป้องกันและปราบัปรามี
การฟอกเงิน และกฎห็มีายวิ่าด้วิยการป้องกันและปราบัปรามีการสูนับัสูนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพิ่ร่ข่ยายอาวิุธุที�มีี
อานุภัาพิ่ทำาลายล้างสููง
5. ความเสี่่�ยงด้้านการิฉ้อฉลั เกิดจากการกระทำาห็รือการละเวิ้นการกระทำาโดยทุจริตห็ลอกลวิง เพิ่ื�อให็้ได้รับัประโยชน์ที�มีิชอบั
ด้วิยกฎห็มีาย ไมี่วิา่ ผูไ้ ด้รบัั ประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบัุคคลทีก� ระทำาการฉ้อฉลเอง ห็รือบัุคคลอืน� ทีเ� กีย� วิข่้องก็ตามี ซี้ง� ในทีน� ห็ี� มีายรวิมีถ้ง
การฉ้อฉลภัายใน (Internal Fraud) และการฉ้อฉลภัายนอก (External Fraud) ทัง� นีไ� ด้ถกู กำาห็นดเป็นสู่วินห็น้ง� ข่องควิามีเสูีย� งด้านปฏิิบัตั กิ าร
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย
1. บัริษััทมีีการระบัุเห็ตุการณ์และแห็ล่งที�มีาข่องควิามีเสูี�ยงด้านการฉ้อฉลภัายในและการฉ้อฉลภัายนอกที�ครอบัคลุมีถ้ง
การดำาเนินงานที�อาจสู่งผลกระทบัต่อรายได้ เงินกองทุน ชื�อเสูียง ห็รือการดำารงอยู่ข่องบัริษััท
2. บัริษััทมีีการกำาห็นดวิิธุีการและประเมีินควิามีเสูี�ยงด้านการฉ้อฉล โดยประเมีินจากโอกาสูและควิามีรุนแรงข่องผลกระทบั
จากการฉ้อฉล เพิ่ือ� แสูดงให็้เห็็นถ้งระดับัควิามีเสูีย� ง และจัดลำาดับัควิามีเสูีย� งตามีควิามีสูำาคัญ่ อันจะช่วิยให็้บัริษัทั สูามีารถจัดการควิามีเสูีย� ง
ด้านการฉ้อฉลได้อย่างเห็มีาะสูมี
3. บัริษัทั มีีการจัดการควิามีเสูีย� งด้านการฉ้อฉล เพิ่ือ� ควิบัคุมีควิามีเสูีย� งให็้อยูใ่ นระดับัทีย� อมีรับัได้ โดยดำาเนินมีาตรการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี�
1) จัดทำามีาตรฐานคุณสูมีบััติและควิามีเห็มีาะสูมีข่องคณะกรรมีการบัริษััท ผู้บัริห็าร และพิ่นักงาน โดยต้องประเมีิน
คุณสูมีบััติและควิามีเห็มีาะสูมีข่องบัุคลากรเป็นประจำาอย่างน้อยปีละห็น้�งครั�ง ให็้สูอดคล้องกับัตำาแห็น่งและห็น้าที�ควิามีรับัผิดชอบั
ข่องแต่ละบัุคคล
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2) จัดทำาห็ลักเกณฑ์์และวิิธุกี ารในการรับัลูกค้าและจัดกลุมี่ ลูกค้า โดยการจัดกลุมี่ ลูกค้า ต้องแสูดงให็้เห็็นถ้งลักษัณะข่องลูกค้า
ที� มีีควิามีผิ ดปกติ ได้ รวิมีถ้ งมีาตรการในการตรวิจสูอบัเพิ่ื� อทราบัข่้ อเท็ จจริ งเกี�ย วิกั บัลูกค้ า (Customer Due Diligence: CDD)
ตามีประเภัทการรับัประกันภััย และมีาตรการดำาเนินการกรณีตรวิจพิ่บัควิามีผิดปกติ
3) จัดทำาห็ลักเกณฑ์์และวิิธุีการในการบัริห็ารจัดการการชดใช้เงินห็รือค่าสูินไห็มีทดแทน ตามีสูัญ่ญ่าประกันภััยที�ชัดเจน
เพิ่ื�อลดควิามีเสูี�ยงด้านการฉ้อฉลในการเรียกร้องการชดใช้เงินห็รือค่าสูินไห็มีทดแทนตามีสูัญ่ญ่าประกันภััย
4) จัดทำาห็ลักเกณฑ์์และวิิธุีการในการพิ่ิจารณาคุณสูมีบััติและควิามีเห็มีาะสูมีข่องตัวิแทนประกันวิินาศภััยและนายห็น้า
ประกันวิินาศภััย พิ่ร้อมีทั�งตรวิจสูอบัประวิัติ ประเมีินคุณสูมีบััติและควิามีเห็มีาะสูมี รวิมีถ้งการปฏิิบัตั ิตามีห็ลักจรรยาบัรรณอย่างพิ่อเพิ่ียง
โดยคำาน้งถ้งการปฏิิบัตั ห็ิ น้าทีข่� องตัวิแทนประกันวิินาศภััยและนายห็น้าประกันวิินาศภััยตามีกฎห็มีายและแนวิปฏิิบัตั ทิ เ�ี กีย� วิข่้อง เพิ่ือ� เป็นการ
ยับัยั�งและป้องกันการฉ้อฉลโดยตัวิแทนประกันวิินาศภััยและนายห็น้าประกันวิินาศภััย
5) ติดตามีตรวิจสูอบัผลการดำาเนินงานห็รือแนวิโน้มีการดำาเนินธุุรกิจ รวิมีทั�งพิ่ฤติกรรมีที�อาจก่อให็้เกิดควิามีเสูี�ยงข่อง
ตัวิแทนประกันวิินาศภััยและนายห็น้าประกันวิินาศภััย เพิ่ื�อตรวิจห็าการฉ้อฉลโดยตัวิแทนประกันวิินาศภััยและนายห็น้าประกันวิินาศภััย
6) ในกรณีที�บัริษััทมีีการใช้บัริการจากบัุคคลภัายนอก บัริษััทได้มีีการจัดทำานโยบัายการใช้บัริการจากบัุคคลภัายนอก
และกำาห็นดแนวิทางการคัดเลือกผู้ให็้บัริการอย่างเห็มีาะสูมีก่อนที�จะทำาสูัญ่ญ่าให็มี่ ห็รือทบัทวินสูัญ่ญ่าเก่า รวิมีทั�งติดตามี ประเมีินผล
ตรวิจสูอบั และควิบัคุมีควิามีเสูี�ยงจากการฉ้อฉลจากการใช้บัริการจากผู้ให็้บัริการ
4. บัริษััทมีีการจัดทำาห็ลักเกณฑ์์และวิิธุีการในการแจ้งเบัาะแสูการฉ้อฉล โดยกำาห็นดแนวิทางการคุ้มีครองผู้ร้องเรียนห็รือผู้แจ้ง
เบัาะแสู เพิ่ื�อสูนับัสูนุนให็้ผู้มีีสู่วินได้สู่วินเสูียทั�งจากภัายในและภัายนอกองค์กรแจ้งเบัาะแสูในกรณีที�อาจเกิดการฉ้อฉล ทั�งนี� บัริษััท
จะต้องกำาห็นดให็้มีชี อ่ งทางการแจ้งเบัาะแสูทีช� ดั เจน และจะต้องเก็บัรักษัาข่้อมีูลข่องผูร้ อ้ งเรียนห็รือผูแ้ จ้งเบัาะแสูไวิ้เป็นควิามีลับัข่องบัริษัทั
5. เมีื�อสูงสูัยห็รือตรวิจพิ่บัวิ่ามีีการฉ้อฉล บัริษััทมีีการกำาห็นดผู้มีีห็น้าที�รับัผิดชอบัดำาเนินการสูืบัสูวินสูอบัสูวินที�เป็นอิสูระ
จากกิจกรรมีที�ต้องสูงสูัยวิ่ามีีการฉ้อฉล เพิ่ื�อดำาเนินการค้นห็าข่้อเท็จจริง จัดการและเยียวิยาควิามีเสูียห็ายจากการ ฉ้อฉล โดยต้องรายงาน
ผลการสูืบัสูวินสูอบัสูวิน รวิมีทั�งผลการจัดการและเยียวิยาควิามีเสูียห็ายต่อคณะกรรมีการตรวิจสูอบัอย่างน้อยไตรมีาสูละห็น้�งครั�ง
ห็ากในกรณีที�คณะกรรมีการตรวิจสูอบัได้รับัรายงาน และพิ่บัการฉ้อฉลห็รือการกระทำาใดซี้�งสู่งผลกระทบัร้ายแรงต่อฐานะการเงิน
ผลการดำาเนินงาน ห็รือชื�อเสูียงข่องบัริษััท ให็้คณะกรรมีการตรวิจสูอบัรายงานต่อคณะกรรมีการบัริษััท เพิ่ื�อดำาเนินการแก้ไข่ภัายใน
ระยะเวิลาที�เห็มีาะสูมีโดยไมี่ชักช้า ตามีที�คณะกรรมีการตรวิจสูอบัเห็็นสูมีควิร ห็ากคณะกรรมีการบัริษััทห็รือผู้บัริห็ารไมี่ดำาเนินการให็้มีี
การปรับัปรุงแก้ไข่ภัายในระยะเวิลาทีค� ณะกรรมีการตรวิจสูอบักำาห็นด ให็้กรรมีการตรวิจสูอบัรายงานการกระทำาดังกล่าวิต่อสูำานักงาน คปภั.
6. บัริษััทมีีการจัดทำาฐานข่้อมีูลเกี�ยวิกับัการฉ้อฉลภัายในและการฉ้อฉลภัายนอก เพิ่ื�อประโยชน์ในการติดตามีการฉ้อฉล
และเพิ่ิ�มีประสูิทธุิภัาพิ่การบัริห็ารจัดการควิามีเสูี�ยงด้านการฉ้อฉลข่องบัริษััท
7. บัริษััทมีีการควิบัคุมี ติดตามี และประเมีินผลการบัริห็ารจัดการควิามีเสูี�ยงด้านการฉ้อฉล ให็้เป็นไปตามีห็ลักเกณฑ์์ วิิธุีการ
และเงือ� นไข่ทีสู� าำ นักงาน คปภั.กำาห็นด อย่างน้อยปีละห็น้ง� ครัง� เพิ่ือ� ประกอบัการพิ่ิจารณาทบัทวินนโยบัายการบัริห็ารควิามีเสูีย� งด้านการฉ้อฉล
8. บัริษัทั มีีการจัดทำาสูรุปรายงานการปฏิิบัตั ติ ามีมีาตรการบัริห็ารควิามีเสูีย� งด้านการฉ้อฉลทีผ� า่ นการกลัน� กรองจากคณะกรรมีการ
บัริห็ารควิามีเสูี�ยงตามีประกาศการบัริห็ารจัดการควิามีเสูี�ยง และเสูนอต่อคณะกรรมีการบัริษััทเพิ่ื�อพิ่ิจารณาอย่างน้อยปีละห็น้�งครั�ง
6. ความเสี่่�ยงด้้านการิด้ำาเนินธ์ุริกิจท่�เก่�ยวข้องกับการิให้บริิการิลัูกค้า เกิดจากการดำาเนินงานห็รือกิจกรรมีข่องการให็้บัริการ
ลูกค้าข่องบัริษััท ทำาให็้ลูกค้าไมี่ได้รับัการปฏิิบัตั ิอย่างเป็นธุรรมี
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย มีีนโยบัายการปฏิิบััติต่อลูกค้าอย่างเป็นธุรรมีที�กำาห็นดเรื�องข่องการดำาเนินธุุรกิจข่องบัริษััท
การทำางานข่องพิ่นักงาน ตัวิแทนประกันวิินาศภััย นายห็น้าประกันวิินาศภััย รวิมีทั�งธุนาคาร ซี้�งสูอดคล้องตามีประกาศ คปภั. วิ่าด้วิยการ
กำาห็นดห็ลักเกณฑ์์ วิิธุีการออก การเสูนอข่ายกรมีธุรรมี์ประกันภััยข่องบัริษััทประกันวิินาศภััย และการปฏิิบััติห็น้าที�ข่องตัวิแทนประกัน
วิินาศภััย นายห็น้าประกันวิินาศภััย และธุนาคาร
7. ความเสี่่�ยงจากการิใช้้ข้อมูลัสี่่วนบุคคลั เกิดจากการนำาข่้อมีูลสู่วินบัุคคลไปเก็บัรวิบัรวิมีใช้ห็รือเปิดเผยโดยไมี่ได้รับั
ควิามียินยอมีจากเจ้าข่องข่้อมีูล เพิ่ื�อประโยชน์สู่วินตน ห็รือในทางการค้า ห็รือเพิ่ื�อประโยชน์ในการนำาข่้อมีูลสู่วินบัุคคลไปใช้ในการกระทำา
ควิามีผิดต่าง ๆ
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บริิษัทั ม่การิบริิหาริความเสี่่ย� งโด้ย มีีแนวิทางการปฏิิบัตั ิเกี�ยวิกับัการใช้ห็รือเปิดเผยข่้อมีูลสู่วินบัุคคลที�เกี�ยวิข่้องกับัธุุรกิจประกัน
วิินาศภััย และปฏิิบัตั ิตามีพิ่ระราชบััญ่ญ่ัติคุ้มีครองสู่วินบัุคคล พิ่.ศ. 2562 รวิมีถ้งกฎห็มีายอื�น ๆ ที�เกี�ยวิข่้อง
ความเสี่่�ยงด้้านช้ื�อเสี่่ยง
ควิามีเสูี�ยงอันเกิดจากการเสูื�อมีถอยข่องชื�อเสูียงและภัาพิ่ลักษัณ์องค์กร สู่งผลต่อควิามีเชื�อมีั�นและควิามีมีั�นคงข่องบัริษััท
รวิมีทั�งเกี�ยวิข่้องกับัการรับัรู้ (Perception) ข่องสูาธุารณชน และควิามีคาดห็วิังจากผู้มีีสู่วินได้สู่วินเสูียที�มีีต่อบัริษััท
บริิษัทั ม่การิบริิหาริความเสี่่ย� งโด้ย คำาน้งถ้งเป้าห็มีายเชิงกลยุทธุ์และชือ� เสูียงข่องบัริษัทั โดยได้รบัั การสูนับัสูนุนและการมีีสูวิ่ นร่วิมี
จากคณะกรรมีการและผู้บัริห็ารระดับัสููงเป็นสูำาคัญ่ เพิ่ื�อให็้ได้รับัข่้อมีูลจากห็ลายแง่มีุมีและห็ลากห็ลายประสูบัการณ์ ซี้�งจะเป็นประโยชน์
ต่อการประเมีินควิามีเสูี�ยงด้านชื�อเสูียงข่องบัริษััทที�อาจจะเกิดข่้�นได้
ความเสี่่�ยงด้้านมหันตภััย
ควิามีเสูี�ยงที�ทำาให็้เกิดควิามีเสูียห็ายเกิดข่้�นโดยฉับัพิ่ลันและร้ายแรง ซี้�งทำาให็้เกิดการสููญ่เสูียเป็นจำานวินมีาก เช่น ควิามีเสูียห็าย
จากแผ่นดินไห็วิ อุทกภััย เป็นต้น ตามีทีป� จั จุบันั มีีภัยั พิ่ิบัตั ทิ างธุรรมีชาติข่นาดให็ญ่่เกิดข่้น� ซี้ง� ถือเป็นปัจจัยสูำาคัญ่อย่างห็น้ง� ทีอ� าจสู่งผลกระทบั
ต่อการดำาเนินธุุรกิจข่องบัริษััท
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย ได้วิิเคราะห็์และพิ่ิจารณาจัดทำาสูัญ่ญ่าประกันภััยต่อล่วิงห็น้า ผ่านผู้รับัประกันภััยต่อที�มีี
ฐานะการเงินมีัน� คง ซี้ง� เป็นวิิธุปี ฏิิบัตั ใิ นการโอนและกระจายควิามีเสูี�ยงภััยข่องธุุรกิจประกันวิินาศภััย อันจะช่วิยจำากัดจำานวินควิามีเสูียห็าย
ให็้อยู่ในข่อบัเข่ตที�บัริษััทสูามีารถชดใช้ค่าสูินไห็มีทดแทนได้โดยไมี่สู่งผลกระทบัต่อฐานะทางการเงินข่องบัริษััท
ความเสี่่�ยงท่�เกิด้ข้�นใหม่
ห็มีายถ้ง ควิามีสููญ่เสูียจากควิามีเสูี�ยงที�ยังไมี่ปรากฏิข่้�นในปัจจุบััน แต่อาจจะเกิดข่้�นได้ในอนาคต เนื�องจาก สูภัาพิ่แวิดล้อมี
ที�เปลี�ยนแปลงไป เป็นควิามีเสูี�ยงที�เกิดข่้�นอย่างช้า ๆ มีีโอกาสูในการเกิดควิามีเสูี�ยงตำ�า แต่เมีื�อเกิดข่้�นแล้วิจะสู่งผลกระทบัอย่างรุนแรง
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย ติดตามีและพิ่ิจารณาจากการศ้กษัาและห็ลักฐานต่าง ๆ เพิ่ื�อนำามีาเป็นแนวิทางในการระบัุ
และบัริห็ารควิามีเสูี�ยงข่องบัริษััท มีีการพิ่ัฒนาผลิตภััณฑ์์ให็้ครอบัคลุมีกับัต้นทุนควิามีเสูียห็าย ห็รือคัดเลือกภััยข่องลูกค้าให็้รัดกุมีมีากข่้�น
รวิมีถ้งมีีการปรับัปรุงการพิ่ิจารณาภัาวิะวิิกฤติให็้สูอดคล้องกับัสูถานการณ์ท�เี ปลี�ยนไป
ความเสี่่�ยงภัายในกลัุม่ บริิษััท
ห็มีายถ้ง ภัาระผูกพิ่ัน ควิามีรับัผิด และควิามีสููญ่เสูียทีเ� กิดข่้น� ต่อสูมีาชิกข่องกลุมี่ บัริษัทั ทีอ� ยูใ่ นเครือเดียวิกัน ทีสู� ง่ ผลต่อควิามีมีัน� คง
ทางการเงินข่องบัริษััท ซี้�งในปัจจุบัันบัริษััทมีีเงินลงทุนในบัริษััทร่วิมีทุนในธุุรกิจประกันภััยต่างประเทศ
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย กำาห็นดและควิบัคุมีให็้เป็นไปตามีนโยบัายบัริห็ารควิามีเสูี�ยงด้านการลงทุนและการลงทุน
ประกอบัธุุรกิจอืน� และข่้อกำาห็นดข่องกฎห็มีายทีเ� กีย� วิข่้อง เพิ่ือ� ไมี่ให็้เกิดควิามีเสูียห็าย ห็รือเป็นอุปสูรรคต่อการดำาเนินการตามีปกติข่องบัริษัทั
ความเสี่่�ยงด้้านการิจัด้การิสี่ินทริัพย์แลัะหน่�สี่ิน
ควิามีเสูี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข่องอัตราดอกเบัี�ย ราคาตราสูารทุน และราคาอสูังห็าริมีทรัพิ่ย์ ที�สู่งผลให็้จำานวินสูินทรัพิ่ย์
ไมี่เพิ่ียงพิ่อต่อจำานวินห็นี�สูินและภัาระผูกพิ่ันที�สูำาคัญ่ข่องบัริษััท โดยเฉพิ่าะเงินสูำารองค่าสูินไห็มีทดแทน เงินสูำารองเบัี�ยประกันภััยที�
ยังไมี่ถือเป็นรายได้ และเบัี�ยประกันภััยรับัล่วิงห็น้า และระยะเวิลาข่องสูินทรัพิ่ย์ยาวินานกวิ่าระยะเวิลาห็นี�สูิน ซี้�งจะสู่งผลต่อสูภัาพิ่คล่อง
เงินกองทุนและควิามีมีั�นคงทางการเงินข่องบัริษััท
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บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย มีีการจัดการสูินทรัพิ่ย์และห็นี�สูิน โดยกำาห็นดให็้มีีนโยบัายบัริห็ารควิามีเสูี�ยงการลงทุน
ซี้�งสูอดคล้องกับักรอบันโยบัายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบัียบัวิิธุีปฏิิบััติเกี�ยวิกับัการลงทุนข่องบัริษััท ซี้�งผ่านการพิ่ิจารณาข่อง
ที�ประชุมีคณะกรรมีการลงทุน เพิ่ื�อให็้ที�ประชุมีคณะกรรมีการบัริษััทพิ่ิจารณาอนุมีัติและนำามีาปฏิิบััติ โดยมีีรายละเอียดการกำาห็นดและ
ควิบัคุมีสูัดสู่วินสูินทรัพิ่ย์และห็นี�สูิน การกำาห็นดสูัดสู่วินลงทุนในห็ลักทรัพิ่ย์ สูัดสู่วินเงินสูด และสูินทรัพิ่ย์สูภัาพิ่คล่องตามีแผนการลงทุน
และแผนการลงทุนประกอบัธุุรกิจอื�น
ความเสี่่�ยงด้้านการิกริะจุกตัว
ควิามีเสูี�ยงที�มีูลค่าสูินทรัพิ่ย์กระจุกตัวิในแต่ละประเภัท การลงทุนในตราสูารทุนที�กระจุกตัวิ รวิมีถ้งการกระจุกตัวิในสู่วินข่อง
ผู้รับัประกันภััยต่อทั�งในประเทศและนอกประเทศ
1. ความเสี่่�ยงจากการิลังทุน
เนื�องจากบัริษััทมีีนโยบัายการลงทุนในตราสูารทุน เพิ่ื�อให็้ได้รับัผลตอบัแทนจากการลงทุนตามีที�ได้ตั�งเป้าห็มีายไวิ้ ดังนั�น
ถ้าบัริษััทลงทุนแบับักระจุกตัวิเฉพิ่าะในตราสูารทุนห็น้�ง ๆ ที�ให็้ผลตอบัแทนที�ดี อาจสู่งผลให็้บัริษััทเกิดเสูียควิามีเสูียห็ายอย่างมีาก
เมีื�อมีูลค่าข่องตราสูารทุนนั�น ๆ ลดลง ห็รือบัริษััทข่าดทุนจากการลงทุนในตราสูารทุนดังกล่าวิ
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย กระจายการลงทุนในการบัริห็ารสูินทรัพิ่ย์ และจำากัดสูัดสู่วินที�จะลงทุนแยกตามีประเภัท
ควิามีเสูี�ยงข่องห็ลักทรัพิ่ย์ ซี้�งบัริษััทให็้ควิามีสูำาคัญ่กับัควิามีเสูี�ยงด้านการกระจุกตัวิ เพิ่ราะจะสู่งผลกระทบัในภัาพิ่รวิมีข่องบัริษััท และ
ทำาให็้บัริษััทมีีควิามีเสูี�ยงด้านอื�น ๆ เช่น ควิามีเสูี�ยงด้านสูภัาพิ่คล่อง ควิามีเสูี�ยงด้านการประกันภััยต่อ รวิมีถ้งควิามีเพิ่ียงพิ่อข่องการ
ดำารงเงินกองทุนตามีระดับัควิามีเสูี�ยงข่องบัริษััท
2. ความเสี่่�ยงจากบริิษััทริับปัริะกันภััยต่อ การโอนควิามีเสูี�ยงไปให็้บัริษััทรับัประกันภััยต่อเพิ่ียงบัริษััทเดียวิห็รือเพิ่ียงกลุ่มีเดียวิ
ตั�งแต่ร้อยละ 50 ข่องจำานวินเงินเอาประกันภััยต่อทั�งห็มีด อาจสู่งผลให็้ไมี่ได้รับัชำาระค่าสูินไห็มีทดแทนเป็นจำานวินมีาก ในกรณีที�บัริษััทรับั
ประกันภััยต่อล้มีละลาย ห็รือไมี่สูามีารถชำาระห็นี�ให็้กับับัริษััทได้
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย มีีนโยบัายในการกำาห็นดและคัดเลือกบัริษััทรับัประกันภััยต่อทั�งในประเทศและต่างประเทศ
โดยกำาห็นดให็้จำานวินเงินเอาประกันภััยต่อข่องบัริษััทประกันภััยต่อบัริษััทห็น้�ง ๆ มีีสูัดสู่วินไมี่เกินร้อยละ 45 ข่องจำานวินเงินเอาประกันภััย
ต่อทั�งห็มีดข่องบัริษััท
ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย กฎริะเบ่ยบ แลัะการิกำากับการิปัฏิิบัติงาน
ห็มีายถ้ง การที�บัริษััทไมี่ปฏิิบัตั ิตามี ละเมีิด ห็รือละเลย กฎ ระเบัียบั ข่้อบัังคับัข่องกฎห็มีาย กฎระเบัียบัข่องบัริษััท ห็รือประกาศ
ข่องห็น่วิยงานที�กำากับัดูแลได้ระบัุไวิ้
บริิษััทม่การิบริิหาริความเสี่่�ยงโด้ย
1. สู่งเสูริมีให็้พิ่นักงานตระห็นักวิ่าการปฏิิบัตั ิตามีกฎเกณฑ์์เป็นภัาระควิามีรับัผิดชอบัข่องพิ่นักงานทุกคนทุกระดับั
2. สูื�อสูารและทำาควิามีเข่้าใจกฎเกณฑ์์ที�มีีผลกระทบัต่อการดำาเนินงานให็้พิ่นักงานทุกสู่วินรับัทราบั
3. จัดเก็บัและติดตามีข่้อมีูลเกี�ยวิกับักฎ ข่้อบัังคับั ให็้ทันเห็ตุการณ์และสูะดวิกต่อการใช้งาน
4. พิ่ัฒนาคู่มีือการทำางานข่องแต่ละห็น่วิยงานและระบัุเรื�องสูำาคัญ่ที�พิ่นักงานไมี่สูามีารถละเลยห็รือละเมีิดกฎที�บัริษััทได้ระบัุไวิ้
ทั�งนี�เพิ่ื�อป้องกันการละเมีิดกฎห็มีายที�สูำาคัญ่ เช่น กฎห็มีาย ปปง.
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การวิิเคราะห์์และคำอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ภาพรวมผลการดำำาเนิินิงานิปีี 2563 เทีียบกับปีี 2562 ตามงบการเงินิซึ่่�งแสดำงเงินิลงทีุนิตามวิธีีส่วนิไดำ้เสีย
ในปีี 2563 บริิษัทั มีีกำ�ำ ไริสุุทธิิ 71.33 ล้้�นบ�ท เปีริียบเทียบกำับปีีกำอ่ นทีมี� ผี ล้กำำ�ไริสุุทธิิ 29.65 ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� 41.68 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ
140.57 อัตริ�ผล้ตอบแทนต่อผ้้ถืือหุ้นริ้อยล้ะ 3.41 เปีริียบเทียบกำับปีีกำ่อนมีีอัตริ�ผล้ตอบแทนต่อผ้้ถืือหุ้นริ้อยล้ะ 1.42 มีีกำำ�ไริสุุทธิิต่อหุ้น
2.04 บ�ทเปีริียบเทียบกำับปีีกำ่อนที�มีีกำำ�ไริสุุทธิิต่อหุ้น 0.85 บ�ท
ในปีี 2563 มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับทั�งสุิ�น 3,326.06 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 302.15 ล้้�นบ�ทหริือริ้อยล้ะ 9.99
ริ�ยได้้ริวมีปีริะกำอบด้้วยริ�ยได้้จ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััย ริ�ยได้้จ�กำกำ�ริล้งทุนแล้ะริ�ยได้้อน�ื มีีจ�ำ นวน 2,647.88 ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น
75.39 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 2.93 โด้ยริ�ยได้้จ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยมีีจำ�นวน 2,631.06 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 239.25 ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 10 ริ�ยได้้จ�กำกำ�ริล้งทุนแล้ะริ�ยได้้อ�นื ริวมี 16.82 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 163.86 ล้้�นบ�ทหริือริ้อยล้ะ 90.69
ค่่�ใช้้จ�่ ยริวมีปีริะกำอบด้้วยค่่�ใช้้จ�่ ยกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นแล้ะค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น ต้นทุนท�งกำ�ริเงิน
ผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตที�ค่�ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้�น จำ�นวน 2,561.28 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 18.39 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 0.72 ค่่�ใช้้จ่�ย
กำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นจำ�นวน 2,213.94 ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น 33.02 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 1.51 ค่่�ใช้้จ�่ ย
ในกำ�ริด้ำ�เนินง�นต้นทุนท�งกำ�ริเงิน แล้ะ ผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตที�ค่�ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้�น จำ�นวน 347.34 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้ง 14.63 ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 4.04
ปีัจจัยสำาคััญทีี�มีผลกระทีบต่อผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััที ในิรอบปีี 2563 มีดำังต่อไปีนิี�
1. ผลการดำำาเนิินิงานิจากการรับปีระกันิภัย
ในปีี 2563 บริิษััทมีีผล้กำำ�ไริจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นจำ�นวน 417.12 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน
206.23 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 97.79 มีีอัตริ�กำำ�ไริขึ้ั�นต้นริ้อยล้ะ 17.11 ในปีี 2563 แล้ะ ริ้อยล้ะ 9.54 ในปีี 2562 แต่ห�กำพิ่ิจ�ริณ�
ผล้ปีริะกำอบกำ�ริจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยหล้ังจ�กำหักำค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น ต้นทุนท�งกำ�ริเงิน แล้ะผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตทีค่� �ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้น�
จะมีีผล้กำำ�ไริจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยจำ�นวน 69.78 ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น 220.86 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 146.19 เปีริียบเทียบกำับปีีกำอ่ น
ที�มีีผล้ขึ้�ด้ทุนจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััย 151.08 ล้้�นบ�ท
1.1 รายไดำ้จากการรับปีระกันิภัย
ในปีี 2563 บริิษััทมีีริ�ยได้้จ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััย จำ�นวน 2,631.06 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีี 2562 จำ�นวน 239.25ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 10 จ�กำผล้กำ�ริด้ำ�เนินง�นด้ังนี�
เบีย� ปีริะกำันภััยริับ 3,326.06 ล้้�นบ�ท เปีริียบเทียบกำับปีีกำอ่ นทีมี� เี บีย� ปีริะกำันภััยริับริวมี 3,023.91 ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� 302.15
ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 9.99 มี�จ�กำกำ�ริเพิ่ิ�มีขึ้้�นขึ้องเบี�ยปีริะกำันภััยริับตริงในทุกำปีริะเภัทภััยในขึ้ณะเด้ียวกำันบริิษััทมีีเบี�ยปีริะกำันภััยต่อออกำ
ในปีี 2563 จำ�นวน 768.64 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 23.23 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 3.12 มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับสุุทธิิ 2,557.42 ล้้�นบ�ท
เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 278.92 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 12.24 โด้ยค่ิด้เปี็นอัตริ�กำ�ริริับค่ว�มีเสุี�ยงภััยไว้เองอย้่ที� ริ้อยล้ะ 76.89 สุ้งกำว่�ปีีกำ่อนที�มีี
อัตริ�กำ�ริริับเสุี�ยงภััยไว้เองอย้่ที�ริ้อยล้ะ 75.35
ในปีี 2563 มีีเบี�ยปีริะกำันภััยที�ถืือเปี็นริ�ยได้้จำ�นวน 2,437.21 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 227.76 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ
10.31 ซึ่้�งในปีี 2563 เบี�ยปีริะกำันภััยที�ถืือเปี็นริ�ยได้้ขึ้องกำ�ริปีริะกำันภััยเพิ่ิ�มีขึ้้�นในกำ�ริริับปีริะกำันภััยขึ้องปีริะเภัทภััยอัค่ค่ีภััย ภััยริถืยนต์
แล้ะภััยเบ็ด้เตล้็ด้อื�น
ริ�ยได้้จ�กำค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จ 193.85 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 11.49 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 6.30 ในปีี 2563
อัตริ�ริ�ยได้้ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จอย้่ที�ริ้อยล้ะ 25.22 ในขึ้ณะที�ปีี 2562 มีีอัตริ�ริ�ยได้้ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จอย้่ที�ริ้อยล้ะ 24.46
1.2 คั่าใช้้จ่ายการรับปีระกันิภัยก่อนิคั่าใช้้จ่ายในิการดำำาเนิินิงานิ
ในปีี 2563 มีีค่�่ ใช้้จ�่ ยกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นริวมีทัง� สุิน� 2,213.94 ล้้�นบ�ท เปีริียบเทียบกำับปีีกำอ่ น
2,180.92 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�น 33.02 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 1.51
ค่่�ใช้้จ่�ยกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น ปีริะกำอบด้้วย
(1) ค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทนในปีี 2563 มีีจำ�นวนริวมี 1,440.96 ล้้�นบ�ทเพิ่ิ�มีขึ้้�น
6.15 ล้้�นบ�ทจ�กำปีี 2562 ซึ่้ง� มีีจ�ำ นวน 1,434.81 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นอัตริ�ค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทน
ต่อเบีย� ปีริะกำันภััยทีถื� อื เปี็นริ�ยได้้ทริ�ี อ้ ยล้ะ 59.12 ตำ�� กำว่�ปีีกำอ่ นซึ่้ง� อย้ท่ ริ�ี อ้ ยล้ะ 64.94 ผล้จ�กำกำ�ริล้ด้ล้งขึ้องค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ�่ ย
ในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทนขึ้องกำ�ริริับปีริะกำันภััยปีริะเภัทอัค่ค่ีภััย ภััยท�งทะเล้แล้ะขึ้นสุ่ง แล้ะภััยเบ็ด้เตล้็ด้
บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) 49

(2) ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จมีีจำ�นวน 530.74 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 59.93 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 12.73 ค่่�จ้�งแล้ะ
ค่่�บำ�เหน็จนี�เปี็นค่่�ใช้้จ่�ยที�แปีริผันต�มีเบี�ยปีริะกำันภััยริับตริงแล้ะเบี�ยปีริะกำันภััยริับต่อ ซึ่้�งในปีี 2563 เบี�ยปีริะกำันภััยริับริวมีมีีจำ�นวน
3,326.06 ล้้�นบ�ทเปีริียบเทียบปีี 2562 ซึ่้�งมีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับริวมี 3,023.91 ล้้�นบ�ทค่ิด้เปี็นอัตริ�เพิ่ิ�มีขึ้้�นริ้อยล้ะ 9.99
(3) ค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริริับปีริะกำันอืน� มีีจ�ำ นวน 242.24 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำอ่ น 33.06 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 12.01 ค่่�ใช้้จ�่ ย
ในกำ�ริริับปีริะกำันภััยอื�นล้ด้ล้งจ�กำกำ�ริที�บริิษััทมีีกำ�ริปีริับล้ด้ต้นทุนแล้ะค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริขึ้�ยทุกำปีริะเภัทภััย
1.3 กำาไรจากการรับปีระกันิภัยก่อนิคั่าใช้้จ่ายในิการดำำาเนิินิงานิ
การปีระกันิอัคัคัีภัย
ในปีี 2563 มีีกำำ�ไริจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น 138.02 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�น 63.17 ล้้�นบ�ท
ค่ิด้เปี็นอัตริ�กำ�ริเพิ่ิ�มีขึ้้�นริ้อยล้ะ 84.40
มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับ 656.92 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 36.74 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 5.92 มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับสุุทธิิ
362.94 ล้้ �นบ�ท เพิ่ิ � มีขึ้้ � นจ�กำปีีกำ่ อน 36.34 ล้้�นบ�ท หริือริ้ อยล้ะ 11.13 ในปีี 2563 มีี อัตริ�กำ�ริริั บเสุี�ย งภััย ไว้ เองอย้ ่ ที �ริ้อยล้ะ
55.25 ซึ่้�งสุ้งกำว่�ปีี 2562 ที�อัตริ�ริ้อยล้ะ 52.66
ริ�ยได้้จ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยมีีจำ�นวนริวมี 411.72 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 32.69 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 8.62
โด้ยมีีเบี�ยปีริะกำันภััยที�ถืือเปี็นริ�ยได้้จำ�นวน 329.26 ล้้�นบ�ทเพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 13.33 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 4.22 มีีริ�ยได้้ค่่�จ้�งแล้ะ
ค่่�บำ�เหน็จจำ�นวน 82.46 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 19.36 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 30.68 โด้ยในปีี 2563 อัตริ�ริ�ยได้้ค่่�จ้�งแล้ะ
ค่่�บำ�เหน็จอย้่ที�ริ้อยล้ะ 28.05 ในขึ้ณะที�ปีี 2562 อย้่ที�ริ้อยล้ะ 21.49
ค่่�ใช้้จ่�ยกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นมีีจำ�นวน 273.70 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 30.48 ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 10.02 เปี็นผล้มี�จ�กำกำ�ริล้ด้ล้งขึ้องค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทนทีมี� จี �ำ นวน 69.96 ล้้�นบ�ท
ล้ด้ล้งจำ�นวน 34.71 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 33.16 ซึ่้�งในปีี 2563 อัตริ�ค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทน
มีีอัตริ�ริ้อยล้ะ 21.25 ตำ��กำว่�ปีี 2562 ที�อัตริ�ริ้อยล้ะ 33.13 ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จมีีจำ�นวน 149.26 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อนจำ�นวน
6.27 ล้้�นบ�ท ค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริริับปีริะกำันภััยอื�นมีีจำ�นวน 54.48 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 2.04 ล้้�นบ�ท
การปีระกันิภัยทีางทีะเลและขนิส่ง
ในปีี 2563 มีีกำำ�ไริจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น 34.59 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 1.32 ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 3.68
มีีเบีย� ปีริะกำันภััยริับ 83.62 ล้้�นบ�ทเพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น 5.24 ล้้�นบ�ทค่ิด้เปี็นอัตริ�เพิ่ิมี� ขึ้้น� ริ้อยล้ะ 6.69 มีีเบีย� ปีริะกำันภััยริับสุุทธิิ
40.22 ล้้�นบ�ทล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 3.42 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 7.84 เปี็นผล้มี�จ�กำกำ�ริล้ด้ล้งขึ้องอัตริ�กำ�ริริับเสุี�ยงภััยไว้เองจ�กำอัตริ�
กำ�ริริับเสุี�ยงภััยไว้เองที�ริ้อยล้ะ 55.68 ในปีี 2562 เปี็นอัตริ�ริ้อยล้ะ 48.09 ในปีี 2563
ริ�ยได้้จ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยมีีจำ�นวนริวมี 55.35 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 3.66 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 6.20 โด้ยมีี
เบี�ยปีริะกำันภััยที�ถืือเปี็นริ�ยได้้ 41.15 ล้้�นบ�ทล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 2.74 ล้้�นบ�ทหริือริ้อยล้ะ 6.24 มีีริ�ยได้้ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จ 14.20
ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 0.92 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 6.08
ค่่�ใช้้จ่�ยกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นมีีจำ�นวน 20.76 ล้้�นบ�ทล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 2.34 ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 10.13 เปี็นผล้จ�กำกำ�ริล้ด้ล้งขึ้องค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทน ที�มีีจำ�นวน 4.91 ล้้�นบ�ท
ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำอ่ น 1.24 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 20.16 ในปีี 2563 อัตริ�ค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทนริ้อยล้ะ
11.93 ตำ��กำว่�ปีี 2562 ที�อัตริ�ริ้อยล้ะ 14.01 ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จมีีจำ�นวน 12.16 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 0.97 ล้้�นบ�ท ค่่�ใช้้จ่�ย
ในกำ�ริริับปีริะกำันภััยอื�นมีีจำ�นวน 3.69 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 2.07 ล้้�นบ�ท
การปีระกันิภัยรถยนิต์
ในปีี 2563 มีีกำำ�ไริจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น 189.93 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 86.54
ล้้�นบ�ทหริือริ้อยล้ะ 83.70
มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับ 2,007.21 ล้้�นบ�ทเพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 239.54 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 13.55 มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับสุุทธิิ
1,995.42 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 239.21 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 13.62
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ริ�ยได้้จ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยมีีจำ�นวน 1,918.23 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 213.89 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 12.55 ผล้จ�กำ
เบีย� ปีริะกำันภััยทีถื� อื เปี็นริ�ยได้้ในปีี 2563 มีีจ�ำ นวน 1,915.50 ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� 213.43 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 12.54 มีีริ�ยได้้ค่�่ จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จ
2.73 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 0.46 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 20.26
ค่่�ใช้้จ�่ ยกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นมีีจ�ำ นวน 1,728.30 ล้้�นบ�ทเพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น 127.35 ล้้�นบ�ท
หริือเพิ่ิ�มีขึ้้�นริ้อยล้ะ 7.95 มี�จ�กำกำ�ริเพิ่ิ�มีขึ้้�นขึ้องค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทนที�มีีจำ�นวน 1,278.65
ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น 96.58 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 8.17 ซึ่้ง� ในปีี 2563 อัตริ�ค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมี
ทด้แทนมีีอัตริ�ริ้อยล้ะ 66.75 ตำ��กำว่�ปีี 2562 ที�อัตริ�ริ้อยล้ะ 69.45 ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จมีีจำ�นวน 310.89 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน
54.96 ล้้�นบ�ท ค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริริับปีริะกำันภััยอื�นมีีจำ�นวน 138.76 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้ง 24.19 ล้้�นบ�ท
การปีระกันิภัยเบ็ดำเตล็ดำอ่�นิ
ในปีี 2563 มีีกำ�ำ ไริจ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น 54.58 ล้้�นบ�ท เพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น 57.84 ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 1,774.23
มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับริวมี 578.31 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 20.63 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นอัตริ�กำ�ริเพิ่ิ�มีขึ้้�นริ้อยล้ะ 3.70
มีีเบี�ยปีริะกำันภััยริับสุุทธิิ 158.84 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 6.79 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 4.47 ในปีี 2563 มีีอัตริ�กำ�ริริับเสุี�ยงภััยไว้เอง
อย้่ที�ริ้อยล้ะ 27.47 ในปีี 2562 มีีอัตริ�กำ�ริริับเสุี�ยงภััยอย้่ที�ริ้อยล้ะ 27.27
ริ�ยได้้จ�กำกำ�ริริับปีริะกำันภััยมีีจ�ำ นวน 245.76 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำอ่ น 3.67 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 1.47 จ�กำเบีย� ปีริะกำันภััย
ทีถื� อื เปี็นริ�ยได้้ 151.30 ล้้�นบ�ทเพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีีกำอ่ น 3.74 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 2.53 ริ�ยได้้ค่�่ จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จ จำ�นวน 94.46 ล้้�นบ�ท
ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 7.41 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 7.27 โด้ยในปีี 2563 อัตริ�ริ�ยได้้ค่�่ จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จอย้่ที�ริ้อยล้ะ 22.52 ในขึ้ณะที�ปีี 2562
อย้่ที�ริ้อยล้ะ 25.11
ค่่�ใช้้จ่�ยกำ�ริริับปีริะกำันภััยกำ่อนค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�นมีีจำ�นวน 191.18 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 61.51 ล้้�นบ�ท
หริือริ้อยล้ะ 24.34 เปี็นผล้จ�กำกำ�ริล้ด้ล้งขึ้องค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทน ที�มีีจำ�นวน 87.44 ล้้�นบ�ท
ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 54.48 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 38.39 ในปีี 2563 อัตริ�ค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริจัด้กำ�ริค่่�สุินไหมีทด้แทน
ริ้อยล้ะ 57.79 ตำ��กำว่�ปีี 2562 ที�อัตริ�ริ้อยล้ะ 96.17 ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จจำ�นวน 58.43 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้ง 2.27 ล้้�นบ�ท ค่่�ใช้้จ่�ยในกำ�ริ
ริับปีริะกำันภััยอื�นจำ�นวน 45.31 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้ง 4.76 ล้้�นบ�ท
1.4 คั่าใช้้จ่ายในิการดำำาเนิินิงานิ
ในปีี 2563 บริิษัทั มีีค่�่ ใช้้จ�่ ยในกำ�ริด้ำ�เนินง�น ต้นทุนท�งกำ�ริเงิน แล้ะผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตทีค่� �ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้น� ริวมีจำ�นวน
338.19 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 22.92 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 6.35
2. ผลการดำำาเนิินิงานิจากการลงทีุนิและรายไดำ้อ่�นิ
ในปีี 2563 บริิษััทมีีริ�ยได้้จ�กำกำ�ริล้งทุนแล้ะกำำ�ไริจ�กำเงินล้งทุนแล้ะริ�ยได้้อื�นริวมี 16.82 ล้้�นบ�ทเปีริียบเทียบกำับปีีกำ่อน
ซึ่้�งมีีจำ�นวน 180.68 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้ง 163.86 ล้้�นบ�ทหริือริ้อยล้ะ 90.69 เปี็นผล้จ�กำในปีี 2563 มีีริ�ยได้้จ�กำด้อกำเบี�ยแล้ะเงินปีันผล้ริับ
ริวมีจำ�นวน 61.95 ล้้�นบ�ท ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 32.20 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 34.20 มีีผล้ขึ้�ด้ทุนจ�กำเงินล้งทุน จำ�นวน 50.31 ล้้�นบ�ท
ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 130.08 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 163.07 ซึ่้�งในปีี 2562 มีีกำำ�ไริจำ�นวน 79.77 ล้้�นบ�ท ในปีี 2563 อัตริ�ผล้ตอบแทน
จ�กำกำ�ริล้งทุนอย้่ที�ริ้อยล้ะ 0.02 ตำ��กำว่�ปีี 2562 ที�มีีอัตริ�ผล้ตอบแทนจ�กำกำ�ริล้งทุนอย้่ที�ริ้อยล้ะ 5.65 มีีริ�ยได้้อื�น 6.15 ล้้�นบ�ท
ล้ด้ล้งจ�กำปีีกำ่อน 2.63 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 29.98 ในปีี 2563 มีีสุ่วนแบ่งขึ้�ด้ทุนจ�กำเงินล้งทุนในบริิษััทริ่วมี 0.97 ล้้�นบ�ท ในขึ้ณะที�
ในปีี 2562 มีีสุ่วนแบ่งขึ้�ด้ทุน 2.02 ล้้�นบ�ท
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ปีัจจัยทีี�มีผลต่อการดำำาเนิินิงานิในิอนิาคัต
1. สถานิการณ์์ทีางเศรษัฐกิจ
ภั�วะเศริษัฐกำิจขึ้องปีริะเทศแล้ะขึ้องโล้กำเปี็นปีัจจัยสุำ�ค่ัญในกำ�ริด้ำ�เนินธิุริกำิจขึ้องบริิษััท ในช้่วงที�ภั�วะเศริษัฐกำิจตกำตำ�� อำ�น�จ
กำ�ริซึ่ื�อขึ้องปีริะช้�ช้นแล้ะผ้้เอ�ปีริะกำันภััยกำ็ล้ด้ล้งต�มีภั�วะเศริษัฐกำิจ ผ้้เอ�ปีริะกำันภััยขึ้องบริิษััทซึ่้�งปีริะกำอบด้้วยล้้กำค่้�บุค่ค่ล้ธิริริมีด้�
แล้ะล้้กำค่้�นิติบุค่ค่ล้ หริือหน่วยง�นภั�ค่ริัฐต่�งๆ อ�จล้ด้จำ�นวนเงินเอ�ปีริะกำันภััยหริือล้ด้ค่ว�มีคุ่้มีค่ริอง หริือยกำเล้ิกำค่ว�มีคุ่้มีค่ริอง
หริือไมี่ตอ่ อ�ยุกำริมีธิริริมี์ปีริะกำันภััย ด้ังนัน� บริิษัทั จ้งต้องวิเค่ริ�ะห์สุ�เหตุในกำ�ริแสุด้งเจตจำ�นงขึ้องผ้เ้ อ�ปีริะกำันภััย ช้ีแ� จงให้ทริ�บ แล้ะเขึ้้�ใจ
ถื้งผล้เสุียในกำ�ริไมี่ท�ำ ปีริะกำันภััยคุ่มี้ ค่ริองทริัพิ่ย์สุนิ ริวมีทัง� เสุนอให้ปีริับทุนปีริะกำันภััย หริือเปีล้ีย� นปีริะเภัทค่ว�มีคุ่มี้ ค่ริอง ต�มีค่ว�มีเหมี�ะสุมี
ขึ้องช้่วงเวล้�แล้ะค่ว�มีต้องกำ�ริขึ้องผ้เ้ อ�ปีริะกำันภััย ริวมีทัง� พิ่ัฒน�ผล้ิตภััณฑ์์แล้ะบริิกำ�ริแล้ะขึ้ย�ยกำลุ้มี่ ล้้กำค่้�เพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำเด้ิมี เพิ่ือ� ล้ด้ค่ว�มีเสุีย� ง
ด้ังกำล้่�ว
2. ภัยธีรรมช้าติและภัยพิบัติ
สุภั�พิ่ท�งภั้มีิศ�สุตริ์ในปีัจจุบันสุ่งผล้ให้ภััยธิริริมีช้�ติแล้ะภััยพิ่ิบัติมีีค่ว�มีถืี�ในกำ�ริเกำิด้แล้ะมีีค่ว�มีริุนแริงเพิ่ิ�มีขึ้้�น ซึ่้�งอ�จสุ่งผล้ให้
ปีริิมี�ณค่ว�มีเสุียห�ยทั�งต่อช้ีวิต ริ่�งกำ�ย แล้ะทริัพิ่ย์สุินที�บริิษััทริับปีริะกำันภััยไว้เพิ่ิ�มีขึ้้�นด้้วยด้ังนั�น บริิษััทจ้งได้้พิ่ิจ�ริณ�ริับปีริะกำันภััย
อย่�งริอบค่อบ แล้ะกำำ�หนด้พิ่ื�นที�แล้ะเขึ้ตในกำ�ริริับปีริะกำันภััยเพิ่ื�อกำริะจ�ยค่ว�มีเสุี�ยงในกำ�ริเกำิด้ภััยด้ังกำล้่�ว
ฐานิะทีางการเงินิ
1. ส่วนิปีระกอบของสินิทีรัพย์และหนิี�สินิ
ณ 31 ธิันว�ค่มี 2563 บริิษััทมีีสุินทริัพิ่ย์ต�มีงบกำ�ริเงินซึ่้�งแสุด้งเงินล้งทุนต�มีวิธิีสุ่วนได้้เสุียจำ�นวนเงิน 6,077.94 ล้้�นบ�ท
เปีริียบเทียบกำับปีีกำ่อนซึ่้�งมีีสุินทริัพิ่ย์ริวมี 5,703.30 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�น 374.63 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 6.57 โด้ยมีีริ�ยกำ�ริสุินทริัพิ่ย์
ที�มีีกำ�ริเปีล้ี�ยนแปีล้งที�สุำ�ค่ัญเมีื�อเปีริียบเทียบกำับปีีกำ่อน ด้ังนี�
- เงินสุด้แล้ะริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสุด้จำ�นวน 263.54 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 4.34 ขึ้องสุินทริัพิ่ย์ริวมี เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีี
2562 จำ�นวน 123.89 ล้้�นบ�ท หริือค่ิด้เปี็นอัตริ�กำ�ริเพิ่ิ�มีขึ้้�นริ้อยล้ะ 88.72
- เบี�ยปีริะกำันภััยค่้�งริับ จำ�นวน 495.42 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 8.15 ขึ้องสุินทริัพิ่ย์ริวมี เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีี 2562 จำ�นวน
35.23 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 7.65
- สุินทริัพิ่ย์จ�กำกำ�ริปีริะกำันภััยต่อ จำ�นวน 530.52 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 8.73 ขึ้องสุินทริัพิ่ย์ริวมี ล้ด้ล้งจ�กำปีี 2562
จำ�นวน 129.10 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 19.57
- ล้้กำหนีจ� �กำสุัญญ�ปีริะกำันภััยต่อ จำ�นวน 598.82 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 9.85 ขึ้องสุินทริัพิ่ย์ริวมี เพิ่ิมี� ขึ้้น� จ�กำปีี 2562
จำ�นวน 66.09 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 12.41
- เงินล้งทุนในหล้ักำทริัพิ่ย์ จำ�นวน 3,242.39 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 53.35 ขึ้องสุินทริัพิ่ย์ริวมี เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีี 2562
จำ�นวน 198.21 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 6.51
- ที�ด้ิน อ�ค่�ริแล้ะอุปีกำริณ์ จำ�นวน 212.58 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 3.50 ขึ้องสุินทริัพิ่ย์ริวมี ล้ด้ล้งจ�กำปีี 2562
จำ�นวน 29.97 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 12.36
- เงินว�งไว้สุำ�หริับโค่ริงกำ�ริปีริะกำันภััยขึ้้�วน�ปีี จำ�นวน 148.32 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 2.44 ขึ้องสุินทริัพิ่ย์ริวมี
เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีี 2562 จำ�นวน 74.63 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 101.27
หนี�สุินริวมีขึ้องบริิษััทต�มีงบกำ�ริเงินซึ่้�งแสุด้งเงินล้งทุนต�มีวิธิีสุ่วนได้้เสุียมีีจำ�นวน 3,983.38 ล้้�นบ�ท เปีริียบเทียบกำับปีีกำ่อนที�
3,636.81 ล้้�นบ�ทเพิ่ิมี� ขึ้้น� 346.57 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 9.53 โด้ยมีีริ�ยกำ�ริหนีสุ� นิ ทีมี� กำี �ริเปีล้ีย� นแปีล้งทีสุ� �ำ ค่ัญเมีือ� เปีริียบเทียบกำับปีีกำอ่ น
มีีด้ังนี�
- หนี�สุินจ�กำสุัญญ�ปีริะกำันภััย จำ�นวน 2,639.42 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 43.43 ขึ้องยอด้ริวมีหนี�สุินแล้ะสุ่วนขึ้อง
เจ้�ขึ้อง เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 58.31 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 2.26
- เจ้�หนี�บริิษััทปีริะกำันภััยต่อ จำ�นวน 967.66 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 15.92 ขึ้องยอด้ริวมีหนี�สุินแล้ะสุ่วนขึ้อง
เจ้�ขึ้อง เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 206.64 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 27.15
- ภั�ริะผ้กำพิ่ันผล้ปีริะโยช้น์พิ่นักำง�น จำ�นวน 63.58 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 1.05 ขึ้องยอด้ริวมีหนี�สุินแล้ะสุ่วนขึ้อง
เจ้�ขึ้อง เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 2.28 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 3.71
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- ค่่�จ้�งแล้ะค่่�บำ�เหน็จค่้�งจ่�ย จำ�นวน 103.79 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นอัตริ�ริ้อยล้ะ 1.71 ขึ้องยอด้ริวมีหนีสุ� นิ แล้ะสุ่วนขึ้อง
เจ้�ขึ้อง เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 17.06 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 19.67
- ค่่�ใช้้จ่�ยค่้�งจ่�ย จำ�นวน 63.27 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นอัตริ�ริ้อยล้ะ 1.04 ขึ้องยอด้ริวมีหนี�สุินแล้ะสุ่วนขึ้องเจ้�ขึ้อง
เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 18.69 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 41.93
2. คัุณ์ภาพของสินิทีรัพย์
2.1 เงินิลงทีุนิในิหลักทีรัพย์
เงินล้งทุนในหล้ักำทริัพิ่ย์ต�มีงบกำ�ริเงินซึ่้ง� แสุด้งเงินล้งทุนต�มีวิธิสุี ว่ นได้้เสุียณ 31 ธิันว�ค่มี 2563 มีีจ�ำ นวน 3,242.39 ล้้�นบ�ท
เมีือ� จำ�แนกำริ�ยล้ะเอียด้ บริิษัทั มีีเงินล้งทุนในหล้ักำทริัพิ่ย์ทสุ�ี �ำ ค่ัญได้้แกำ่ หล้ักำทริัพิ่ย์ริฐั บ�ล้แล้ะริัฐวิสุ�หกำิจริ�ค่�ทุนจำ�นวน 979.88 ล้้�นบ�ท
ตริ�สุ�ริหนี�ภั�ค่เอกำช้นริ�ค่�ทุนจำ�นวน 364.87 ล้้�นบ�ท ตริ�สุ�ริทุนจด้ทะเบียนในตล้�ด้หล้ักำทริัพิ่ย์ริ�ค่�ทุนจำ�นวน 708.21 ล้้�นบ�ท
ตริ�สุ�ริทุนที�ไมี่ได้้จด้ทะเบียนในตล้�ด้หล้ักำทริัพิ่ย์ ริ�ค่�ทุนจำ�นวน 142.10 ล้้�นบ�ท หน่วยล้งทุนริ�ค่�ทุนจำ�นวน 411.85 ล้้�นบ�ท
ณ 31 ธิันว�ค่มี 2563 บริิษััทได้้ทำ�กำ�ริปีริับมี้ล้ค่่�ยุติธิริริมีขึ้องเงินล้งทุนในหล้ักำทริัพิ่ย์ทั�งหมีด้ โด้ยมีีสุ่วนขึ้�ด้ทุนที�ยังไมี่เกำิด้ขึ้้�นจริิงจ�กำกำ�ริ
เปีล้ีย� นแปีล้งมี้ล้ค่่�เงินล้งทุนในหล้ักำทริัพิ่ย์ริวมีจำ�นวน 66.87 ล้้�นบ�ท ค่่�เผือ� ผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตทีค่� �ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้น� จำ�นวน 0.24 ล้้�นบ�ท
แล้ะริับริ้้ผล้ขึ้�ด้ทุนจ�กำกำ�ริด้้อยค่่�ขึ้องเงินล้งทุนในหน่วยล้งทุนจำ�นวน 15.35 ล้้�นบ�ท นอกำจ�กำนี�มีีเงินฝ�กำสุถื�บันกำ�ริเงินแล้ะสุล้�กำ
ออมีทริัพิ่ย์จำ�นวน 718.13 ล้้�นบ�ท ซึ่้�งมีีกำ�ริริับริ้้ค่�่ เผื�อผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตที�ค่�ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้�น จำ�นวน 0.19 ล้้�นบ�ท
2.2 ทีี�ดำินิ อาคัารและอุปีกรณ์์ - สุทีธีิ และสินิทีรัพย์ไม่มีตัวตนิ - สุทีธีิ
ในปีี 2563 มี้ล้ค่่�ต�มีบัญช้ีทด้�ี นิ อ�ค่�ริแล้ะอุปีกำริณ์กำอ่ นหักำค่่�เสุือ� มีริ�ค่�สุะสุมีมีีจ�ำ นวน 582.40 ล้้�นบ�ทแล้ะมีีมีล้้ ค่่�สุุทธิิ
หล้ังหักำค่่�เสุื�อมีริ�ค่�สุะสุมีที�มีีอย้่ 369.82 ล้้�นบ�ท เปี็นจำ�นวนสุุทธิิ 212.58 ล้้�นบ�ท ในริะหว่�งปีีมีีกำ�ริซึ่ื�อเพิ่ิ�มีแล้ะจำ�หน่�ยออกำเปี็นผล้
ทำ�ให้มี้ล้ค่่�ต�มีบัญช้ีล้ด้ล้ง 29.97 ล้้�นบ�ท ในปีี 2563 บริิษััทล้งทุนในริะบบเทค่โนโล้ยีสุ�ริสุนเทศแล้ะอุปีกำริณ์จำ�นวน 2.34 ล้้�นบ�ท
เพิ่ื�อกำ�ริพิ่ัฒน�ริะบบง�นให้มีีปีริะสุิทธิิภั�พิ่ในกำ�ริบริิกำ�ริ แล้ะล้งทุนซึ่ื�อย�นพิ่�หนะมี�เพิ่ื�อใช้้ในกำิจกำ�ริขึ้องบริิษััทจำ�นวน 2.22 ล้้�นบ�ท
สุำ�หริับในปีี 2563 มีีกำ�ริริับริ้้ค่่�เสุื�อมีริ�ค่�แล้ะตัด้จำ�หน่�ยสุินทริัพิ่ย์จำ�นวน 15.78 ล้้�นบ�ท
สุินทริัพิ่ย์ไมี่มีีตัวตนในปีี 2563 กำ่อนหักำค่่�ตัด้จำ�หน่�ยสุำ�หริับปีีมีีจำ�นวน 95.29 ล้้�นบ�ท มีีมี้ล้ค่่�ตัด้จำ�หน่�ยสุะสุมี 76.28
ล้้�นบ�ท มี้ล้ค่่�สุุทธิิหล้ังหักำค่่�ตัด้จำ�หน่�ยสุะสุมีเปี็นจำ�นวนสุุทธิิ 19.01 ล้้�นบ�ท ในปีี 2563 มีีกำ�ริซึ่ื�อเพิ่ิ�มี 2.35 ล้้�นบ�ท โด้ยเปี็นกำ�ริ
ล้งทุนด้้�นโปีริแกำริมีค่อมีพิ่ิวเตอริ์เพิ่ื�อกำ�ริบริิห�ริแล้ะจัด้กำ�ริขึ้้อมี้ล้ขึ้องบริิษััท
2.3 เบี�ยปีระกันิภัยคั้างรับ
ในปีี 2563 มีีเบี�ยปีริะกำันภััยค่้�งริับ-สุุทธิิ 495.42 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 35.23 ล้้�นบ�ท เปี็นเบี�ยปีริะกำันภััยค่้�งริับ
จ�กำผ้เ้ อ�ปีริะกำันภััย ตัวแทนแล้ะน�ยหน้� จำ�นวน 501.85 ล้้�นบ�ทโด้ยเปี็นสุ่วนขึ้องเบีย� ปีริะกำันภััยทีย� งั ไมี่ถืง้ กำำ�หนด้ช้ำ�ริะแล้ะค่้�งริับไมี่เกำิน
30 วัน ริวมีจำ�นวน 467.99 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นริ้อยล้ะ 93.25 ซึ่้�งสุ่วนใหญ่ยังไมี่ถื้งกำำ�หนด้ช้ำ�ริะต�มีริะยะเวล้�เค่ริด้ิต โด้ยในปีี 2563
มีีริะยะเวล้�กำ�ริจัด้เกำ็บอย้่ที� 53 วัน ทั�งนี� บริิษััทได้้มีกำี �ริพิ่ัฒน�ปีริะสุิทธิิภั�พิ่ในกำ�ริเริียกำเกำ็บเบี�ยปีริะกำันภััยมี�อย่�งต่อเนื�อง
บริิษััทได้้มีีกำ�ริพิ่ิจ�ริณ�ตั�งค่่�เผื�อหนี�สุงสุัยจะสุ้ญสุำ�หริับเบี�ยปีริะกำันภััยที�มีีโอกำ�สุจะเกำ็บเงินไมี่ได้้ โด้ยกำ�ริพิ่ิจ�ริณ�จ�กำ
ปีริะสุบกำ�ริณ์แล้ะเบี�ยค่้�งริับจ�กำตัวแทนแต่ล้ะริ�ยอย่�งสุมีเหตุสุมีผล้ ในปีี 2563 มีีกำ�ริตั�งค่่�เผื�อหนี�สุงสุัยจะสุ้ญจำ�นวน 6.43 ล้้�นบ�ท
ซึ่้�งจำ�นวนที�ตั�งค่่�เผื�อหนี�สุงสุัยจะสุ้ญนี�เพิ่ียงพิ่อกำับค่ว�มีเสุี�ยงที�จะสุ้ญเสุียจ�กำกำ�ริเกำ็บเงินไมี่ได้้
2.4 สินิทีรัพย์อ่�นิ
ค่่�สุินไหมีทด้แทนค่้�งริับจ�กำค่้่กำริณีในปีี 2563 มีีจำ�นวน 303.09 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจำ�นวน 16.68 ล้้�นบ�ท จ�กำปีี 2562
ซึ่้�งมีีจำ�นวน 286.41 ล้้�นบ�ท
บริิษััทมีีกำ�ริตั�งค่่�เผื�อผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตที�ค่�ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้�นจำ�นวน 198.79 ล้้�นบ�ทในปีี 2563 แล้ะ 167.66 ล้้�นบ�ท
ในปีี 2562 สุัด้สุ่วนขึ้องค่่�เผื�อผล้ขึ้�ด้ทุนด้้�นเค่ริด้ิตที�ค่�ด้ว่�จะเกำิด้ขึ้้�นค่ิด้เปี็นอัตริ�ริ้อยล้ะ 65.59 ในปีี 2563 แล้ะ 58.54 ในปีี 2562
ในปีี 2563 มีีเงินว�งไว้สุำ�หริับโค่ริงกำ�ริปีริะกำันภััยขึ้้�วน�ปีีจำ�นวน 148.32 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีี 2562 จำ�นวน 74.63
ล้้�นบ�ท
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3. สภาพคัล่อง
ในริะหว่�งปีี 2563 บริิษััทมีีเงินสุด้สุุทธิิได้้มี�จ�กำกำิจกำริริมีด้ำ�เนินง�นจำ�นวน 164.11 ล้้�นบ�ท มีีเงินสุด้สุุทธิิได้้มี�ในกำิจกำริริมี
ล้งทุน 24.52 ล้้�นบ�ท มีีเงินสุด้สุุทธิิใช้้ไปีในกำิจกำริริมีจัด้ห�เงิน 64.66 ล้้�นบ�ท เปี็นกำ�ริใช้้กำริะแสุเงินสุด้เพิ่ือ� กำ�ริจ่�ยเงินปีันผล้ 50 ล้้�นบ�ท
แล้ะกำ�ริช้ำ�ริะหนี�ต�มีสุัญญ�เช้่� 19.66 ล้้�นบ�ท
ณ วันที� 31 ธิันว�ค่มี 2562 บริิษััทมีีอัตริ�สุ่วนสุภั�พิ่ค่ล้่อง 1.31 ตำ��กำว่�ปีีกำ่อนที� 1.34 ทั�งนี� ด้้วยต�มีค่ำ�นิย�มีค่ว�มีหมี�ยขึ้อง
สุินทริัพิ่ย์สุภั�พิ่ค่ล้่องหมี�ยถื้งเงินสุด้แล้ะริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสุด้นั�นบริิษััทมีีเงินล้งทุนในหล้ักำทริัพิ่ย์ซึ่้�งสุ่วนใหญ่เปี็นสุินทริัพิ่ย์ที�มีี
สุภั�พิ่ค่ล้่องสุ้งซึ่้�งสุินทริัพิ่ย์เหล้่�นี�สุ�มี�ริถืเปีล้ี�ยนเปี็นสุินทริัพิ่ย์สุภั�พิ่ค่ล้่องหริือเงินสุด้แล้ะริ�ยกำ�ริเทียบเท่�เงินสุด้ได้้อย่�งริวด้เริ็ว
สุ�มี�ริถืริองริับสุภั�พิ่ค่ล้่องอีกำริะด้ับหน้�ง
ในปีี 2563 ริ�ยจ่�ยฝ่�ยทุนขึ้องบริิษััท ปีริะกำอบด้้วยกำ�ริล้งทุนในเทค่โนโล้ยีสุ�ริสุนเทศกำ�ริซึ่ื�อย�นพิ่�หนะเพิ่ื�อริองริับกำ�ริ
ขึ้ย�ยง�นอย่�งต่อเนื�อง
4. แหล่งทีี�มาของเงินิทีุนิ
ณ วันที� 31 ธิันว�ค่มี 2563 บริิษััทมีีหนี�สุิน 3,983.38 ล้้�นบ�ท มีีสุ่วนขึ้องเจ้�ขึ้อง 2,094.56 ล้้�นบ�ท ค่ิด้เปี็นอัตริ�สุ่วนหนี�สุิน
ต่อสุ่วนขึ้องผ้้ถืือหุ้น 1.88 ซึ่้�งสุ้งกำว่�ปีีกำ่อนที� 1.76 เงินทุนเพิ่ื�อกำ�ริด้ำ�เนินง�นสุ่วนใหญ่มี�จ�กำสุ่วนขึ้องผ้้ถืือหุ้นแล้ะจ�กำกำ�ริปีริะกำอบธิุริกำิจ
หนี�สุินสุ่วนใหญ่ขึ้องบริิษััทเปี็นหนี�สุินจ�กำสุัญญ�ปีริะกำันภััย ซึ่้�งปีริะกำอบด้้วยสุำ�ริองค่่�สุินไหมีทด้แทนแล้ะค่่�สุินไหมีทด้แทนค่้�งจ่�ย
แล้ะสุำ�ริองเบี�ยปีริะกำันภััย ซึ่้�งเกำิด้จ�กำกำ�ริด้ำ�เนินธิุริกำิจปีริะกำันภััยอันเปี็นธิุริกำิจหล้ักำ
5. ส่วนิของผ้้ถ่อหุ้นิ
ณ วันที� 31 ธิันว�ค่มี 2563 สุ่วนขึ้องผ้้ถืือหุน้ มีีจำ�นวน 2,094.56 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มีขึ้้�นจ�กำปีีกำ่อน 28.07 ล้้�นบ�ท หริือริ้อยล้ะ 1.36
กำ�ริเปีล้ีย� นแปีล้งมี�จ�กำผล้กำำ�ไริสุะสุมีจ�กำกำ�ริเปีล้ีย� นแปีล้งนโยบ�ยกำ�ริบัญช้ี จำ�นวน 83.68 ล้้�นบ�ท แล้ะจ�กำกำ�ริจัด้สุริริกำ�ริจ่�ยเงินปีันผล้
ปีริะจำ�ปีี 2562 จำ�นวน 45 ล้้�นบ�ท กำำ�ไริจ�กำกำ�ริด้ำ�เนินง�นปีี 2563 จำ�นวน 71.33 ล้้�นบ�ท แล้ะกำ�ริล้ด้ล้งขึ้ององค่์ปีริะกำอบอื�นขึ้อง
สุ่วนขึ้องเจ้�ขึ้องจำ�นวน 81.25 ล้้�นบ�ท
6. ภาระผ้กพันิดำ้านิหนิี�สินิและการบริหารจัดำการภาระนิอกงบดำุล
ณ วันที� 31 ธิันว�ค่มี 2562 บริิษััทมีียอด้ค่งค่้�งขึ้องค่ด้ีที�ถื้กำฟ้้องริ้องเริียกำค่่�เสุียห�ยจำ�นวนปีริะมี�ณ 53.20 ล้้�นบ�ท
จ�กำกำ�ริเปี็นผ้ริ้ บั ปีริะกำันภััย ซึ่้ง� ผล้ขึ้องกำ�ริพิ่ิจ�ริณ�ค่ด้ีด้งั กำล้่�วยังไมี่สุน�ิ สุุด้ ทัง� นีจ� �กำทุนทริัพิ่ย์ทฟ้�ี อ้ งริ้องด้ังกำล้่�ว บริิษัทั มีีภั�ริะผ้กำพิ่ันไมี่เกำิน
ทุนปีริะกำันสุ้งสุุด้ขึ้องกำริมีธิริริมี์ ค่ิด้เปี็นจำ�นวนริวมี 22.50 ล้้�นบ�ท อย่�งไริกำ็ต�มีบริิษััทได้้บันท้กำสุำ�ริองเผื�อผล้เสุียห�ยที�อ�จเกำิด้ขึ้้�น
เปี็นจำ�นวนปีริะมี�ณ 22.50 ล้้�นบ�ทไว้แล้้วในงบกำ�ริเงิน แล้ะบริิษััทมีีหนังสุือค่ำ��ปีริะกำันซึ่้�งออกำโด้ยธิน�ค่�ริจำ�นวน 2.60 ล้้�นบ�ท แล้ะ
หนังสุือริับริองทีอ� อกำในน�มีบริิษัทั เปี็นจำ�นวน 6.50 ล้้�นบ�ทซึ่้ง� เกำี�ยวเนือ� งกำับภั�ริะผ้กำพิ่ันท�งปีฏิิบตั ิบ�งปีริะกำ�ริต�มีปีกำติธิริุ กำิจขึ้องบริิษัทั
7. ผลกระทีบจากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดำของโรคัติดำเช้่�อไวรัสโคัโรนิา (COVID-19)
บริิษััทไมี่ได้้ริับผล้กำริะทบจ�กำสุถื�นกำ�ริณ์กำ�ริแพิ่ริ่ริะบ�ด้ขึ้องโริค่ติด้เช้ื�อไวริัสุโค่โริน� (COVID-19) ที�เกำิด้ขึ้้�นในปีี 2563 ไมี่ว่�จะ
เปี็นในสุ่วนขึ้องกำ�ริด้ำ�เนินง�น หริือฐ�นะกำ�ริเงินแล้ะผล้กำ�ริด้ำ�เนินง�น เนือ� งจ�กำบริิษัทั ได้้ด้�ำ เนินกำ�ริต�มีแผนกำ�ริด้ำ�เนินธิุริกำิจอย่�งต่อเนือ� ง
(Business Continuity Plan: BCP) เพิ่ื�อให้กำ�ริบริิกำ�ริทุกำสุ่วนยังค่งด้ำ�เนินไปีอย่�งค่ริบถื้วนแล้ะมีีปีริะสุิทธิิภั�พิ่โด้ยแบ่งกำลุ้่มีพิ่นักำง�นให้
ทำ�ง�นที�บ้�นเพิ่ื�อล้ด้ค่ว�มีแออัด้ในสุำ�นักำง�นแล้ะล้ด้กำ�ริเด้ินท�งขึ้องพิ่นักำง�น จัด้เตริียมีศ้นย์สุำ�ริองฉุุกำเฉุินแล้ะสุำ�นักำง�นสุ�ขึ้�เพิ่ื�อริองริับ
กำ�ริปีฏิิบัติง�นในกำริณีที�จำ�เปี็นต้องปีิด้ที�ทำ�กำ�ริสุำ�นักำง�นใหญ่ ริวมีทั�งจัด้เตริียมีริะบบค่อมีพิ่ิวเตอริ์แล้ะริะบบกำ�ริสุื�อสุ�ริเพิ่ื�อสุนับสุนุน
กำ�ริปีฏิิบัติง�นที�บ้�นแล้ะที�ศน้ ย์สุำ�ริองฉุุกำเฉุิน ทั�งนี� ในช้่วงเวล้�ด้ังกำล้่�วทุกำหน่วยง�นในบริิษััทยังค่งให้บริิกำ�ริได้้ต�มีปีกำติ

54 รายงานประจำำ�ปีี 2563

การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน
บริิษััทให้้ความสำำาคัญกัับกัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่และกัาริม่ความริับผิิดูชอบต่่อสำังคม ริวมทั�งกัาริบริิห้าริความเสำ่�ยง ซึ่่�งเป็็นกัลไกัและ
กัริะบวนกัาริสำำาคัญท่�ทำาให้้ธุุริกัิจอยู่ไดู้อย่างยั�งยืนและเสำริิมสำริ้างมูลค่าริวมให้้กัับบริิษััท โดูยแนวทางสำู่กัาริพััฒนาอย่างยั�งยืนของ “นวกัิจ”
เริิ�มจากักัาริกัำาห้นดูวิสำัยทัศน์ของบริิษััทในกัาริดูำาเนินธุุริกัิจเพัื�อสำริ้างเสำถี่ยริภาพัต่่อสำังคมอย่างม่จริิยธุริริม ให้้ความคุ้มคริองท่�ม่คุณค่าและ
คุณภาพัต่่อผิูเ้ อาป็ริะกัันภัยและผิูม้ สำ่ ว่ นไดู้เสำ่ยทุกัฝ่่าย ริวมทัง� กัาริเป็็นบริิษัทั ชัน� นำาในธุุริกัิจป็ริะกัันวินาศภัย และป็ริะกัอบดู้วยค่านิยมองค์กัริ
ทั�งสำ่�ป็ริะกัาริ ไดู้แกั่ ความคิดูริิเริิ�มสำริ้างสำริริค์ จิต่สำำาน่กัแห้่งความริับผิิดูชอบสำูง ความริ่วมแริงริ่วมใจ และกัาริให้้บริิกัาริท่�เป็็นเลิศ
อ่กัทั�งป็ัจจัยเสำริิมอ่กัสำองดู้าน ไดู้แกั่ กัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่ในองค์กัริและกัาริสำ่งเสำริิมจิต่สำำาน่กัในกัาริริับผิิดูชอบต่่อสำังคม
บริิษััทมุ่งมั�นท่�จะบริิห้าริกัิจกัาริต่ามห้ลักักัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่ ม่กัาริป็ฏิิบัต่ิต่ามกัฎกัมายและกัฎริะเบ่ยบของห้น่วยงานท่�เกั่�ยวข้อง
ป็ลูกัฝ่ังเริื�องกัาริทุจริิต่คอริ์ริัป็ชัน และสำนับสำนุนกัิจกัริริมเพัื�อสำังคมและสำาธุาริณป็ริะโยชน์อย่างต่่อเนื�อง คำาน่งถี่งผิลกัริะทบต่่อผิู้ม่
สำ่วนไดู้เสำ่ยกัลุ่มต่่างๆ เช่น กัาริริักัษัาสำิ�งแวดูล้อม กัาริสำ่งเสำริิมกัาริศ่กัษัาและกัาริกั่ฬาของเยาวชน กัาริบริิกัาริท่�ไดู้มาต่ริฐานและม่คุณภาพั
กัาริวิจัยและพััฒนากัริมธุริริม์ให้ม่ๆ เพัื�อให้้ลูกัค้าสำามาริถีเลือกัซึ่ื�อความคุ้มคริองไดู้ต่ามความเห้มาะสำม กัาริคำาน่งถี่งความป็ลอดูภัยของ
พันักังาน กัาริเสำ่งเสำริิมกัาริต่่อต่้านกัาริพันันและยาเสำพัต่ิดู ริวมถี่งกัาริสำ่งเสำริิมกัาริป็ริะห้ยัดูพัลังงานควบคู่ไป็กัับกัาริพััฒนาธุุริกัิจให้้ม่กัาริ
เต่ิบโต่อย่างมั�งคงและยั�งยืน
บริิษัทั ไดู้จดูั ทำาริายงานความริับผิิดูชอบต่่อสำังคมต่ามแนวทางความริับผิิดูชอบต่่อสำังคมของกัิจกัาริของต่ลาดูห้ลักัทริัพัย์แห้่งป็ริะเทศไทย
(ต่ลท.) จำานวน 9 ห้ัวข้อ ดูังน่�
1. การกำากับดููแลกิจการ
นโยบายการกำากับดููแลกิจการ
คณะกัริริมกัาริบริิษััทอนุมัต่ินโยบายกัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริและม่กัาริทบทวน ต่ิดูต่ามกัาริป็ฏิิบัต่ิต่ามห้ลักักัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่
เป็็นป็ริะจำาทุกัป็ี โดูยในป็ี 2563 บริิษัทั ไดู้ริบั ผิลกัาริป็ริะเมินภายใต่้โคริงกัาริสำำาริวจกัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริบริิษัทั จดูทะเบ่ยนไทย จากัสำมาคม
สำ่งเสำริิมสำถีาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย (IOD) อยู่ในริะดูับ “ดู่เลิศ” และไดู้ริับผิลกัาริป็ริะเมินในริะดูับ “ดู่เย่�ยม” ภายใต่้โคริงกัาริกัาริป็ริะเมิน
คุณภาพักัาริจัดูป็ริะชุมสำามัญผิู้ถีือหุ้้น ป็ริะจำาป็ี 2563 ซึ่่�งบริิษััทไดู้ป็ฏิิบัต่ิต่ามห้ลักักัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่ในเริื�องดูังต่่อไป็น่�
หมวดูสิิทธิิของผูู้�ถืือห้�น
• สำนับสำนุนให้้ผิู้ถีือหุ้้นริวมถี่งนักัลงทุนสำถีาบันไดู้ใช้สำิทธุิของต่นผิ่านกัาริป็ริะชุมผิู้ถีือหุ้้น เพัื�อให้้ผิู้ถีือหุ้้นทุกักัลุ่มม่สำ่วนริ่วมในกัาริต่ัดูสำินใจ
ในเริื�องท่�เกั่�ยวข้องกัับผิลป็ริะโยชน์ของต่น
• จัดูป็ริะชุมสำามัญผิู้ถีือหุ้้นป็ริะจำาป็ี 2563 เมื�อวันท่� 25 มิถีุนายน 2563 ณ ห้้องป็ริะชุม บริิษััท นวกัิจป็ริะกัันภัย จำากััดู (มห้าชน) ชั�น 25
อาคาริสำาธุรินคริ ซึ่่ง� สำะดูวกัต่่อกัาริเดูินทางของผิูถี้ อื หุ้้นและสำามาริถีริองริับผิูถี้ อื หุ้น้ ไดู้เพั่ยงพัอ โดูยป็ริะธุานกัริริมกัาริบริิษัทั ป็ริะธุานคณะกัริริมกัาริ
ชุดูย่อยทุกัชุดู และผิูบ้ ริิห้าริสำูงสำุดูของบริิษััท ไดู้เข้าริ่วมป็ริะชุม
• เป็ิดูโอกัาสำให้้ผิู้ถีือหุ้้นสำ่งคำาถีามท่�เกั่�ยวข้องกัับวาริะกัาริป็ริะชุมล่วงห้น้ากั่อนวันป็ริะชุม ต่ามห้ลักัเกัณฑ์์ท่�บริิษััทกัำาห้นดูและเผิยแพัริ่
ไว้ในเว็บไซึ่ต่์ของบริิษััท
• สำนับสำนุนให้้ผิู้ถีือหุ้น้ ท่�ไม่สำามาริถีเข้าริ่วมป็ริะชุมใช้ห้นังสำือมอบฉัันทะแบบ ข. ซึ่่�งเป็็นแบบท่ผิ� ู้ถีือหุ้น้ สำามาริถีกัำาห้นดูทิศทางกัาริออกัเสำ่ยง
ลงคะแนนไดู้ โดูยไดู้จัดูสำ่งให้้ผิู้ถีือหุ้น้ พัริ้อมห้นังสำือเชิญป็ริะชุมผิู้ถีือหุ้้น และสำามาริถีดูาวน์โห้ลดูไดู้จากัเว็บไซึ่ต่์ของบริิษััทดู้วย
• จัดูให้้ม่กัาริลงทะเบ่ยนเข้าริ่วมป็ริะชุมผิู้ถีือหุ้้นโดูยใช้ริะบบบาริ์โค้ดู เพัื�อให้้ขั�นต่อนในกัาริลงทะเบ่ยนสำามาริถีดูำาเนินไป็ไดู้อย่างริวดูเริ็ว
และถีูกัต่้อง ม่กัาริใช้บัต่ริลงคะแนนเสำ่ยงให้้ผิู้ถีือหุ้้นท่�เข้าริ่วมป็ริะชุมใช้ในกัาริออกัเสำ่ยงลงคะแนนสำำาห้ริับวาริะท่�ต่้องพัิจาริณาอนุมัต่ิและริับริอง
นอกัจากัน่� ผิู้ถีือหุ้้นสำามาริถีลงทะเบ่ยนเข้าริ่วมป็ริะชุมภายห้ลังจากัเป็ิดูป็ริะชุมไป็แล้ว โดูยสำามาริถีออกัเสำ่ยงลงคะแนนในวาริะท่�ยังไม่ไดู้ลงมต่ิ
• ป็ริะธุานกัริริมกัาริไดู้เป็ิดูโอกัาสำให้้ผิถีู้ อื หุ้น้ แสำดูงความคิดูเห้็นและต่ัง� คำาถีามในเริือ� งท่เ� กั่ย� วข้องกัับบริิษัทั และวาริะกัาริป็ริะชุมไดู้อย่างเต่็มท่�
โดูยในกัาริป็ริะชุมคริั�งน่�ไม่ม่ผิู้ใดูซึ่ักัถีาม
• เป็ิดูเผิยมต่ิทป็�่ ริะชุมสำามัญผิูถี้ อื หุ้น้ ป็ริะจำาป็ี 2563 พัริ้อมผิลกัาริลงคะแนนเสำ่ยงภายในวันท่จ� ดูั ป็ริะชุม ห้ลังจากักัาริป็ริะชุมผิูถี้ อื หุ้น้ เสำริ็จสำิน�
• จัดูสำ่งริายงานกัาริป็ริะชุมสำามัญผิู้ถีือหุ้้นป็ริะจำาป็ี 2563 ให้้ห้น่วยงานกัำากัับดููแลท่�เกั่�ยวข้องภายในวันท่�กัำาห้นดูต่ามกัฎริะเบ่ยบ และ
เผิยแพัริ่ไว้ในเว็บไซึ่ต่์ของบริิษััทเพัื�อให้้ผิู้ถีือหุ้น้ ไดู้ริับทริาบ แสำดูงความคิดูเห้็น และต่ริวจสำอบไดู้
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หมวดูการปฏิิบัติิติ่อผูู้�ถืือห้�นอย่างเท่าเทียมกัน
• จัดูทำาห้นังสำือเชิญป็ริะชุมสำามัญผิู้ถีือหุ้้นป็ริะจำาป็ี 2563 พัริ้อมคำาช่�แจงและเห้ตุ่ผิลป็ริะกัอบในแต่่ละวาริะทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกัฤษั
และเผิยแพัริ่ผิ่านทางเว็บไซึ่ต่์ของบริิษััทเมื�อวันท่� 22 พัฤษัภาคม 2563
• เป็ิดูโอกัาสำให้้ผิู้ถีือหุ้น้ สำ่วนน้อยเสำนอเริื�องเพัื�อบริริจุเป็็นวาริะกัาริป็ริะชุมและเสำนอชื�อบุคคลเพัื�อเข้าริับกัาริเลือกัต่ั�งเป็็นกัริริมกัาริล่วงห้น้า
กั่อนกัาริป็ริะชุมสำามัญผิู้ถีือหุ้้นป็ริะจำาป็ี 2564 ริะห้ว่างวันท่� 9 กัันยายน 2563 ถี่งวันท่� 31 ธุันวาคม 2563 โดูยบริิษััทไดู้เผิยแพัริ่ริายละเอ่ยดู
ห้ลักัเกัณฑ์์และวิธุกั่ าริในกัาริดูำาเนินกัาริเริือ� งดูังกัล่าวไว้ในเว็บไซึ่ต่์ของบริิษัทั และแจ้งผิ่านริะบบข่าวของต่ลาดูห้ลักัทริัพัย์แห้่งป็ริะเทศไทย (ต่ลท.)
อย่างไริกั็ต่าม ไม่ม่ผิู้ถีือหุ้้นเสำนอเริื�องเพัื�อบริริจุเป็็นวาริะกัาริป็ริะชุมห้ริือเสำนอชื�อบุคคลเพัื�อเข้าริับกัาริเลือกัต่ั�งเป็็นกัริริมกัาริแต่่อย่างใดู
• เป็ิดูโอกัาสำให้้คณะกัริริมกัาริเสำนอชื�อบุคคลท่�เห้มาะสำมเข้าริับกัาริเลือกัต่ั�งเป็็นกัริริมกัาริของบริิษััทแทนกัริริมกัาริท่�ต่้องออกัต่ามวาริะ
• ป็ริะธุานกัริริมกัาริดูำาเนินกัาริป็ริะชุมต่ามริะเบ่ยบวาริะกัาริป็ริะชุมโดูยไม่ไดู้เพัิม� วาริะกัาริป็ริะชุมห้ริือเป็ล่ย� นแป็ลงข้อมูลสำำาคัญนอกัเห้นือ
ไป็จากัท่�กัำาห้นดูไว้ในห้นังสำือเชิญป็ริะชุมท่�ไดู้สำ่งไป็ให้้ผิู้ถีือหุ้น้ ล่วงห้น้า
• ผิู้ถีือหุ้น้ ม่สำิทธุิออกัเสำ่ยงลงคะแนนต่ามจำานวนหุ้้นท่�ถีือ โดูยห้น่�งหุ้้นเท่ากัับห้น่�งเสำ่ยง
• ในวาริะกัาริเลือกัต่ั�งกัริริมกัาริแทนกัริริมกัาริท่�ออกัต่ามวาริะ ผิู้ถีือหุ้้นสำามาริถีลงคะแนนเสำ่ยงเลือกัต่ั�งกัริริมกัาริเป็็นริายบุคคล
• บริิษััทม่นโยบายกัาริริักัษัาความลับและกัาริใช้ข้อมูลภายในป็ริะกัาศแจ้งให้้ทุกัคนในองค์กัริถีือป็ฏิิบัต่ิ เพัื�อป็้องกัันกัารินำาข้อมูลภายใน
ของบริิษััทซึ่่�งยังไม่เป็ิดูเผิยต่่อสำาธุาริณชนไป็ใช้เพัื�อป็ริะโยชน์สำ่วนต่น
• บริิษััทกัำาห้นดูให้้กัริริมกัาริและผิู้บริิห้าริท่�ม่ห้น้าท่�ริายงานกัาริถีือคริองห้ลักัทริัพัย์ต่ามข้อกัำาห้นดูของ กั.ล.ต่. ต่้องริายงานกัาริซึ่ื�อขาย
ห้ลักัทริัพัย์ของบริิษััทให้้สำำานักัเลขานุกัาริบริิษััททริาบทุกัคริั�ง โดูยเริื�องดูังกัล่าวจะถีูกับริริจุเป็็นวาริะกัาริป็ริะชุมในกัาริป็ริะชุมคณะกัริริมกัาริ
บริิษััททุกัคริั�ง
• บริิษััทม่กัาริสำ่งห้นังสำือแจ้งเต่ือนกัริริมกัาริและผิู้บริิห้าริล่วงห้น้าให้้งดูกัาริซึ่ื�อขายห้ลักัทริัพัย์ของบริิษััทในช่วงสำองสำัป็ดูาห้์กั่อนท่�บริิษััท
จะเป็ิดูเผิยข้อมูลและห้ริือริายงานทางกัาริเงินต่่อสำาธุาริณชน
• คณะกัริริมกัาริกัำาห้นดูให้้กัริริมกัาริริายงานกัาริม่สำ่วนไดู้เสำ่ยต่่อท่�ป็ริะชุมกั่อนพัิจาริณาวาริะ และงดูออกัเสำ่ยงและห้ริือไม่ไดู้อยู่ใน
ห้้องป็ริะชุมในวาริะนั�นๆ
หมวดูบทบาทของผูู้�มีสิ่วนไดู�เสิีย
บริิษััทกัำาห้นดูนโยบายกัาริป็ฏิิบัต่ิต่่อผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย ดูังน่�
• ผูู้�ถืือห้�น
บริิษัทั ม่นโยบายท่จ� ะสำริ้างมูลค่าเพัิม� และมุง่ มัน� เป็็นต่ัวแทนท่ดู� ข่ องผิูถี้ อื หุ้น้ ในกัาริดูำาเนินงาน โดูยริักัษัาผิลป็ริะโยชน์ของผิูถี้ อื หุ้น้ เพัือ� สำริ้าง
ความพั่งพัอใจสำูงสำุดูแกั่ผิถีู้ อื หุ้้นดู้วยผิลต่อบแทนท่�ดู่ และม่กัาริเป็ิดูเผิยข้อมูลต่่อผิู้ลงทุนอย่างถีูกัต่้อง คริบถี้วน ม่มาต่ริฐาน โป็ริ่งใสำ และเชือ� ถีือไดู้
• พนักงาน
บริิษััทป็ฏิิบัต่ิต่่อพันักังานอย่างเป็็นธุริริม ให้้ความสำำาคัญกัับพันักังานและมุ่งมั�นท่�จะให้้พันักังานทุกัคนม่ความเชื�อมั�นในองค์กัริ จ่าย
ค่าต่อบแทนให้้แกั่พันักังานอย่างเห้มาะสำม จัดูให้้ม่สำวัสำดูิกัาริท่�ม่มาต่ริฐานสำูงกัว่าท่�กัฎห้มายกัำาห้นดู เช่น กัาริจัดูต่ั�งกัองทุนสำำาริองเล่�ยงช่พั
กัาริจัดูทำาแผินป็ริะกัันสำุขภาพัและอุบัต่ิเห้ตุ่ กัาริต่ริวจสำุขภาพัป็ริะจำาป็ี กัาริดููแลริักัษัาสำภาพัแวดูล้อมในกัาริทำางานให้้ม่ความป็ลอดูภัยและ
ถีูกัสำุขลักัษัณะอนามัย กัาริสำ่งเสำริิมกัิจกัริริมต่่าง ๆ ให้้กัับพันักังาน กัาริสำ่งเสำริิมกัิจกัริริมให้้พันักังานผิ่อนคลาย ต่ลอดูจนสำ่งเสำริิมให้้พันักังาน
ม่กัาริพััฒนาและเต่ิบโต่ในสำายอาช่พัอย่างต่่อเนื�อง โดูยให้้ทุนกัาริศ่กัษัาทั�งในป็ริะเทศและต่่างป็ริะเทศแกั่พันักังาน และม่กัาริจัดูทำาแผินอบริม
ห้ลักัสำูต่ริต่่างๆ สำำาห้ริับพันักังานแต่่ละริะดูับล่วงห้น้าต่ลอดูทั�งป็ี
บริิษััทคำาน่งถี่งสำุขภาพัและความป็ลอดูภัยในกัาริทำางานของพันักังาน จ่งม่กัาริป็ริะกัาศนโยบายและแนวป็ฏิิบัต่ิเกั่�ยวกัับความป็ลอดูภัย
และสำุขอนามัยในสำถีานท่�ทำางาน พัริ้อมทั�งม่กัาริให้้ความริู้และฝ่ึกัอบริมแกั่พันักังานอย่างต่่อเนื�องภายใต่้ห้ัวข้อ “นโยบายดู้านความป็ลอดูภัย
อาช่วอนามัยและสำิ�งแวดูล้อม” โดูยในป็ี 2563 ไม่ม่พันักังานท่�ป็ริะสำบอุบัต่ิเห้ตุ่จากักัาริทำางานแต่่อย่างใดู
• ลูกค้�า
บริิษััทให้้ความสำำาคัญในกัาริต่อบสำนองความพั่งพัอใจของลูกัค้า เพัื�อสำริ้างและริักัษัาฐานของลูกัค้าให้้ใช้สำินค้าและบริิกัาริของบริิษััท
ในริะยะยาว โดูยกัาริเสำนอขายผิลิต่ภัณฑ์์ท่�ม่คุณภาพัมาต่ริฐาน ให้้ความคุ้มคริองท่�เห้มาะสำมและเพั่ยงพัอกัับความต่้องกัาริของลูกัค้าในริาคา
ท่�ยุต่ิธุริริม ริวมทั�งม่กัาริชดูใช้ค่าเสำ่ยห้ายท่�เป็็นธุริริม บริิษััทต่ริะห้นักัถี่งความสำำาคัญในกัาริให้้ข้อมูลข่าวสำาริและความริู้แกั่ลูกัค้าอย่างถีูกัต่้อง
โดูยม่ห้น่วยงานท่�ริับข้อริ้องเริ่ยนและข้อเสำนอแนะจากัลูกัค้าโดูยเฉัพัาะ
56 รายงานประจำำ�ปีี 2563

• คู้่ค้�า
บริิษััทกัำาห้นดูห้ลักัเกัณฑ์์และคัดูเลือกัคู่ค้าของบริิษััทดู้วยความโป็ริ่งใสำ โดูยไม่เห้็นแกั่ป็ริะโยชน์สำ่วนต่นห้ริือ พัวกัพั้อง และเป็ิดูโอกัาสำ
ให้้คู่ค้าไดู้แสำดูงความคิดูเห้็นและให้้ข้อเสำนอแนะต่่าง ๆ ในกัาริดูำาเนินธุุริกัิจริ่วมกััน อ่กัทั�งยังให้้ความเสำมอภาคแกั่คู่ค้าในเริื�องของกัาริให้้ข้อมูล
ข่าวสำาริต่่างๆ ท่�ทัดูเท่ยมกััน และจะไม่นำาข้อมูลความลับทางกัาริค้าของคู่ค้าไป็เป็ิดูเผิยต่่อบุคคลอื�น
กัาริคัดูเลือกัผิู้จำาห้น่ายและผิูใ้ ห้้บริิกัาริม่เกัณฑ์์ ดูังน่�
เอกัสำาริยืนยันทางกัฎห้มายเกั่�ยวกัับคุณสำมบัต่ิท่�จะให้้บริิกัาริ
ริาคา
ความพัริ้อมในกัาริให้้บริิกัาริ (ความสำามาริถีทางเทคนิค)
ป็ริะสำบกัาริณ์ (ความเช่�ยวชาญและป็ริะสำบกัาริณ์)
คุณภาพัสำินค้าและบริิกัาริ
แห้ล่งลูกัค้าอ้างอิง (ความม่ช�อื เสำ่ยงทางธุุริกัิจ)
กัาริบริิกัาริห้ลังกัาริขาย (นโยบายดู้านกัาริให้้บริิกัาริ)
• คู้่แข่งทางการค้�า
บริิษัทั มุง่ แข่งขันทางกัาริค้าต่ามกัต่ิกัาและมาริยาททางธุุริกัิจ ภายใต่้กัริอบของกัฎห้มายอย่างเป็็นธุริริม ไม่ทาำ ลายชือ� เสำ่ยงของคูแ่ ข่งทางกัาริ
ค้าดู้วยวิธุ่กัาริท่�ไม่สำุจริิต่ และไม่ละเมิดูทริัพัย์สำินทางป็ัญญาห้ริือลิขสำิทธุิ� โดูยบริิษััทจะมุง่ เน้นกัาริแข่งขันทางดู้านคุณภาพัและป็ริะสำิทธุิภาพัของ
กัาริให้้บริิกัาริเพัื�อป็ริะโยชน์สำูงสำุดูของลูกัค้า
• เจ�าหนี�
บริิษััทม่นโยบายในกัาริบริิห้าริกัิจกัาริอย่างม่ป็ริะสำิทธุิภาพัและคงความสำามาริถีในกัาริชำาริะห้น่�ให้้ดู่ท่�สำุดู เพัื�อดูำาริงชื�อเสำ่ยงและความ
น่าเชื�อถีือของบริิษััท โดูยม่แนวป็ฏิิบัต่ิท่�เป็็นธุริริมทั�งสำองฝ่่าย ไม่ละเมิดูสำิทธุิของเจ้าห้น่� บริิห้าริกัิจกัาริอย่างม่ป็ริะสำิทธุิภาพั และพัิจาริณาให้้ม่
ห้ลักัป็ริะกัันทางธุุริกัิจต่ามความเห้มาะสำม ป็ฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไขท่�ต่กัลงกัันไว้อย่างเคริ่งคริัดู ริวมถี่งกัาริห้าแนวทางในกัาริดูำาเนินกัาริแกั้ไขป็ัญห้า
อย่างริวดูเริ็ว กัริณ่ไม่สำามาริถีป็ฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไขท่�ต่กัลงกัันไว้ไดู้
• ชุ้มชุน สิังค้ม และสิิ�งแวดูล�อม
บริิษัทั ต่ริะห้นักัถี่งความริับผิิดูชอบต่่อสำังคมและกัาริอนุริกัั ษั์สำง�ิ แวดูล้อม จ่งป็ลูกัจิต่สำำาน่กัให้้พันักังานช่วยเห้ลือสำังคม และม่นโยบายในกัาริ
สำนับสำนุนกัิจกัริริมสำาธุาริณป็ริะโยชน์แกั่สำงั คม ต่ลอดูจนสำ่งเสำริิมให้้ผิมู้ สำ่ ว่ นไดู้เสำ่ยของบริิษัทั ม่สำว่ นริ่วมในกัาริพััฒนาชุมชน สำังคม และสำิง� แวดูล้อม
ให้้เต่ิบโต่อย่างยั�งยืน เช่น กัาริสำนับสำนุนกัาริศ่กัษัาแกั่เดู็กันักัเริ่ยนท่�ม่ผิลกัาริเริ่ยนดู่แต่่ขาดูแคลนทุนทริัพัย์ กัาริสำนับสำนุนเงินทุนเพัื�อบูริณะ
สำถีานศ่กัษัา ริวมทั�งกัาริฝ่ึกัอบริมให้้ความริู้ในเริื�องสำิ�งแวดูล้อม และจัดูกัิจกัริริมต่่างๆ ให้้ผิู้บริิห้าริและพันักังานไดู้ม่สำ่วนริ่วม และต่ริะห้นักัถี่ง
ความสำำาคัญของกัาริป็ฏิิบต่ั ต่ิ นให้้เกัิดูป็ริะโยชน์ต่อ่ สำังคม ซึ่่ง� บริิษัทั ไดู้มกั่ าริดูำาเนินกัิจกัริริมอย่างสำมำา� เสำมอและต่่อเนือ� งจนเห้็นผิลอย่างเป็็นริูป็ธุริริม
• สิิทธิิมน้ษยชุน
บริิษัทั ม่นโยบายท่จ� ะไม่เกั่ย� วข้องกัับกัาริละเมิดูสำิทธุิมนุษัยชน ต่ริะห้นักัถี่งสำิทธุิความเท่าเท่ยมกััน โดูยป็ฏิิบต่ั ต่ิ ามห้ลักัสำิทธุิมนุษัยชนท่ไ� ดู้ริบั
กัาริคุ้มคริองต่ามริัฐธุริริมนูญแห้่งริาชอาณาจักัริไทย ไม่กัริะทำากัาริท่�เป็็นกัาริละเมิดูต่่อศักัดูิ�ศริ่ความเป็็นมนุษัย์ สำิทธุิ และเสำริ่ภาพัสำ่วนบุคคล
และไม่เลือกัป็ฏิิบต่ั ต่ิ อ่ บุคคลใดูบุคคลห้น่ง� โดูยแบ่งแยกัถีิน� กัำาเนิดู สำภาพัทางกัาย สำถีานะของบุคคล ฐานะทางเศริษัฐกัิจห้ริือสำังคม กัาริศ่กัษัาอบริม
ห้ริือลักัษัณะสำ่วนบุคคลท่�ไม่เกั่�ยวข้องกัับกัาริป็ฏิิบัต่ิงาน
• ทรัพย์สิินทางปัญญาหรือลิขสิิทธิิ�
บริิษัทั กัำาห้นดูนโยบายและริะเบ่ยบป็ฏิิบต่ั เิ พัือ� ป็้องกัันกัาริกัริะทำาผิิดูกัฎห้มายลิขสำิทธุิแ� ละพัริะริาชบัญญัต่วิ า่ ดู้วยกัาริกัริะทำาความผิิดูเกั่ย� วกัับ
คอมพัิวเต่อริ์สำอ�ื สำาริให้้ทกัุ คนในองค์กัริไดู้ริบั ทริาบ ม่กัาริต่ริวจสำอบกัาริใช้โป็ริแกัริมซึ่อฟแวริ์ของพันักังาน เพัือ� ป็้องกัันกัาริใช้ซึ่อฟแวริ์ทไ�่ ม่เกั่ย� วข้อง
กัับกัาริป็ฏิิบัต่ิงานห้ริือม่กัาริละเมิดูลิขสำิทธุิ� ม่ข้อกัำาห้นดูห้้ามเป็ิดูเผิยข้อมูลความลับทางธุุริกัิจและข้อมูลลับอื�น ๆ ของบริิษััทโดูยไม่ไดู้ริับอนุญาต่
โดูยม่กัริะบวนกัาริควบคุมกัาริป็ฏิิบัต่ิต่ามริะเบ่ยบท่�ม่ป็ริะสำิทธุิภาพั ซึ่่�งบริิษััทจะริับผิิดูชอบต่่อความเสำ่ยห้ายอย่างเป็็นธุริริมและเห้มาะสำมกัริณ่
ท่�บริิษััทละเมิดูสำิทธุิต่ามกัฎห้มายโดูยสำาเห้ตุ่จากัความป็ริะมาทห้ริือริู้เท่าไม่ถี่งกัาริณ์ และจะดูำาเนินกัาริต่ามริะเบ่ยบและกัริะบวนกัาริภายใน
กัับผิู้ท่�เกั่�ยวข้องต่่อไป็
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หมวดูการเปิดูเผู้ยข�อมูลและค้วามโปร่งใสิ
บริิษััทให้้ความสำำาคัญต่่อกัาริเป็ิดูเผิยข้อมูลสำาริสำนเทศและข่าวสำาริต่่าง ๆ ทั�งข้อมูลทางกัาริเงินและข้อมูลท่�มิใช่ข้อมูลทางกัาริเงิน เนื�องจากั
เป็็นข้อมูลท่ม� ผิ่ ลกัริะทบต่่อกัาริต่ัดูสำินใจของนักัลงทุนและผิูม้ สำ่ ว่ นไดู้เสำ่ยทุกักัลุม่ โดูยม่นโยบายในกัาริเป็ิดูเผิยข้อมูลอย่างโป็ริ่งใสำ ถีูกัต่้อง คริบถี้วน
เชื�อถีือไดู้ ทันต่่อเวลาและเห้ตุ่กัาริณ์ ต่ามกัฎเกัณฑ์์ของ ต่ลท. กั.ล.ต่. คป็ภ. และห้น่วยงานกัำากัับดููแลอื�นท่�เกั่�ยวข้อง อย่างเคริ่งคริัดู
บริิษััทม่กัาริสำื�อสำาริข้อมูลผิ่านช่องทางห้ลากัห้ลายไป็ยังผิู้ถีือหุ้้น นักัลงทุน และผิู้สำนใจทั�วไป็ เพัื�อให้้สำามาริถีเข้าถี่งข้อมูลไดู้อย่างสำะดูวกั
เช่น แบบ 56-1 ริายงานป็ริะจำาป็ี ริายงานผิลกัาริดูำาเนินงานริายไต่ริมาสำ เว็บไซึ่ต่์ของบริิษััท กัาริพับป็ะและกัาริสำัมภาษัณ์ กัาริแถีลงข่าว
ต่่อสำื�อมวลชนสำำาห้ริับเห้ตุ่กัาริณ์สำำาคัญต่่าง ๆ ริวมทั�งผิลิต่ภัณฑ์์ให้ม่ ๆ ของบริิษััทเพัื�อให้้สำาธุาริณชนไดู้ริับทริาบข้อมูลอย่างทั�วถี่ง
บริิษััทม่กัาริจัดูต่ั�งห้น่วยงานผิู้ถีือหุ้้นสำัมพัันธุ์เพัื�อทำาห้น้าท่�ในกัาริต่ิดูต่่อสำื�อสำาริกัับผิู้ถีือหุ้้นและนักัลงทุนทั�วไป็ โดูยสำามาริถีต่ิดูต่่อขอริับ
ข้อมูลของบริิษััทไดู้ท่�ห้มายเลขโทริศัพัท์ +66 2664 7777 ต่่อ 7719, 1905 และ 1906 ห้ริือทางอ่เมล office_president@navakij.co.th
ห้ริือทางเว็บไซึ่ต่์ของบริิษััท www.navakij.co.th
โดูยในป็ี 2563 บริิษััทไม่ไดู้ริับคำาสำั�งให้้แกั้ไขงบกัาริเงิน ห้ริือถีูกัดูำาเนินกัาริโดูยห้น่วยงานกัำากัับดููแลเกั่�ยวกัับกัาริไม่เป็ิดูเผิยข้อมูลท่�ม่สำาริะ
สำำาคัญภายในริะยะเวลาท่�กัำาห้นดู แต่่อย่างใดู
หมวดูค้วามรับผู้ิดูชุอบของค้ณะกรรมการ
โค้รงสิร�างค้ณะกรรมการ
• คณะกัริริมกัาริป็ริะกัอบดู้วยกัริริมกัาริท่�ม่ทักัษัะห้ลากัห้ลายดู้าน โดูยกัริริมกัาริท่�ไม่ไดู้เป็็นผิู้บริิห้าริอย่างน้อยห้น่�งคนเป็็นผิู้ม่ความริู้
และป็ริะสำบกัาริณ์ดู้านกัาริป็ริะกัันวินาศภัย อย่างน้อยห้น่�งคนม่ป็ริะสำบกัาริณ์ดู้านบัญช่กัาริเงิน และอย่างน้อยห้น่�งคนม่ป็ริะสำบกัาริณ์ดู้าน
เทคโนโลย่สำาริสำนเทศ
• คณะกัริริมกัาริป็ริะกัอบดู้วยบุคคลท่ม� ค่ วามริูค้ วามสำามาริถีและป็ริะสำบกัาริณ์ทเ�่ ป็็นป็ริะโยชน์ต่อ่ กัาริดูำาเนินธุุริกัิจ ป็ัจจุบนั ม่จาำ นวน 13 คน
ป็ริะกัอบดู้วยกัริริมกัาริท่�ไม่เป็็นผิู้บริิห้าริจำานวน 10 คน และกัริริมกัาริท่�มาจากัฝ่่ายบริิห้าริจำานวน 3 คน ม่กัริริมกัาริท่�ม่คุณสำมบัต่ิเป็็น
กัริริมกัาริอิสำริะจำานวน 5 คน ไดู้แกั่ ศาสำต่ริาจาริย์พัิเศษัห้ิริัญ ริดู่ศริ่ นายเกั่ยริต่ิ ศริ่จอมขวัญ นางวนิดูา ชาญศิขริิน นายพัริพังษั์ พัริป็ริะภา
และนายชาน ซึู่ ล่ ซึ่่�งม่สำัดูสำ่วนไม่น้อยกัว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกัริริมกัาริทั�งห้มดู และไม่ต่ำ�ากัว่า 3 คน
• กัริริมกัาริบริิษััทดูำาริงต่ำาแห้น่งคริาวละ 3 ป็ี เมื�อคริบกัำาห้นดูพั้นจากัต่ำาแห้น่งต่ามวาริะอาจไดู้ริับเลือกัต่ั�งให้้ดูำาริงต่ำาแห้น่งอ่กัไดู้
• ป็ริะธุานกัริริมกัาริและป็ริะธุานเจ้าห้น้าท่บ� ริิห้าริไม่ใช่บคุ คลเดู่ยวกัันและม่กัาริแบ่งแยกัห้น้าท่ค� วามริับผิิดูชอบออกัจากักััน เพัือ� ต่ริวจสำอบ
ถี่วงดูุลกัาริทำางานของฝ่่ายบริิห้าริไดู้อย่างอิสำริะ
การดูำารงติำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดูทะเบียน
คณะกัริริมกัาริกัำาห้นดูนโยบายให้้กัริริมกัาริบริิษัทั สำามาริถีดูำาริงต่ำาแห้น่งกัริริมกัาริในบริิษัทั จดูทะเบ่ยนไดู้ไม่เกัิน 5 บริิษัทั และกัำาห้นดูนโยบาย
กัาริดูำาริงต่ำาแห้น่งกัริริมกัาริของป็ริะธุานเจ้าห้น้าท่�บริิห้าริและกัริริมกัาริผิู้อำานวยกัาริในบริิษััทจดูทะเบ่ยนอื�นไดู้ไม่เกัิน 5 บริิษััท โดูยต่้องไดู้ริับ
ความเห้็นชอบจากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท และต่้องไม่ดูำาริงต่ำาแห้น่งกัริริมกัาริของบริิษััทอื�นท่�ป็ริะกัอบกัิจกัาริอย่างเดู่ยวกัันและเป็็นกัาริแข่งขัน
กัับกัิจกัาริของบริิษััท เว้นแต่่จะไดู้ริับความเห้็นชอบจากัคณะกัริริมกัาริบริิษััท
การประชุ้มค้ณะกรรมการบริษัท
• คณะกัริริมกัาริกัำาห้นดูให้้มกั่ าริป็ริะชุมอย่างน้อย 7 คริัง� ต่่อป็ี โดูยเป็็นกัาริป็ริะชุมกัริริมกัาริท่ไ� ม่เป็็นผิูบ้ ริิห้าริ 1 คริัง� ม่กัาริกัำาห้นดูวันป็ริะชุม
ไว้ลว่ งห้น้าทัง� ป็ี และอาจม่กัาริป็ริะชุมวาริะพัิเศษัเพัิม� เต่ิมต่ามความจำาเป็็น ทัง� น่� ในเดูือนท่ไ� ม่ไดู้มกั่ าริป็ริะชุม บริิษัทั จะสำ่งริายงานผิลกัาริดูำาเนินงาน
ให้้คณะกัริริมกัาริบริิษััททริาบ
• กัาริป็ริะชุมแต่่ละคริั�งม่กัาริกัำาห้นดูวาริะกัาริป็ริะชุมท่�ชัดูเจน โดูยป็ริะธุานกัริริมกัาริ ผิู้บริิห้าริสำูงสำุดูของฝ่่ายบริิห้าริ และกัริริมกัาริอิสำริะ
1 คน ริ่วมพัิจาริณากัำาห้นดูวาริะกัาริป็ริะชุม โดูยเป็ิดูโอกัาสำให้้กัริริมกัาริและผิู้บริิห้าริสำามาริถีเสำนอเริื�องต่่าง ๆ เพัื�อเข้าริับกัาริพัิจาริณาบริริจุ
เป็็นวาริะกัาริป็ริะชุมไดู้
• เลขานุกัาริบริิษััทเป็็นผิู้จัดูทำาห้นังสำือเชิญป็ริะชุมท่�ม่เอกัสำาริป็ริะกัอบกัาริป็ริะชุมท่�คริบถี้วน เพั่ยงพัอ และจัดูสำ่งให้้กัับคณะกัริริมกัาริ
ล่วงห้น้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่่ในกัริณ่จำาเป็็นเริ่งดู่วน
• ในกัาริป็ริะชุ มแต่่ละคริั�งใช้เวลาป็ริะมาณ 2 ชั�วโมง โดูยกัริริมกัาริทุกั คนสำามาริถีอภิป็ริายและแสำดูงความเห้็นไดู้อย่ างเป็ิดู เผิย
ป็ริะธุานกัริริมกัาริจะเป็็นผิู้ป็ริะมวลความเห้็นและข้อสำริุป็ท่�ไดู้จากัท่�ป็ริะชุม
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• คณะกัริริมกัาริสำนับสำนุนให้้ผิู้บริิห้าริท่�จะวางต่ัวสำืบทอดูต่ำาแห้น่งงานไดู้ม่โอกัาสำพับป็ะห้ริือนำาเสำนอริายงานต่่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท
เพัื�อท่�จะไดู้ทำาความริู้จักัและช่�แนะในป็ริะเดู็นท่�จะพััฒนาผิู้บริิห้าริท่านนั�นให้้ม่ป็ริะสำิทธุิภาพัยิ�งข่�น
• คณะกัริริมกัาริสำามาริถีเข้าถี่งสำาริสำนเทศท่�จำาเป็็นเพัิ�มเต่ิมไดู้จากัป็ริะธุานเจ้าห้น้าท่�บริิห้าริ กัริริมกัาริผิู้อำานวยกัาริ เลขานุกัาริบริิษััท
ห้ริือผิู้บริิห้าริอื�นท่�ไดู้ริับมอบห้มาย
• เลขานุกัาริบริิษัทั เป็็นผิูจ้ ดูั ทำาริายงานกัาริป็ริะชุมเสำนอป็ริะธุานกัริริมกัาริพัิจาริณา กั่อนเสำนอให้้ทป็�่ ริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษัทั ริับริองในกัาริ
ป็ริะชุมคริั�งถีัดูไป็ ริายงานกัาริป็ริะชุมท่�ไดู้ริับกัาริริับริองจากัท่�ป็ริะชุมและลงลายมือชื�อโดูยป็ริะธุานกัริริมกัาริแล้ว จะถีูกัจัดูเกั็บอย่างเป็็นริะบบ
ในริูป็แบบของเอกัสำาริชั�นความลับของสำำานักัเลขานุกัาริบริิษััท และจัดูเกั็บในริูป็แบบเอกัสำาริอิเล็กัทริอนิกัสำ์ เพัื�อสำะดูวกัในกัาริสำืบค้นและ
ต่ริวจสำอบไดู้
• ในป็ี 2563 กัริริมกัาริท่�ไม่เป็็นผิู้บริิห้าริม่กัาริป็ริะชุมริะห้ว่างกัันเอง 1 คริั�ง เพัื�อพัิจาริณาเริื�องกัาริบริิห้าริจัดูกัาริของฝ่่ายบริิห้าริและ
ทิศทางกัาริดูำาเนินธุุริกัิจขององค์กัริ
การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของค้ณะกรรมการ
คณะกัริริมกัาริจัดูให้้มกั่ าริป็ริะเมินผิลกัาริป็ฏิิบต่ั งิ านของต่นเองเป็็นป็ริะจำาทุกัป็ี โดูยม่ทง�ั กัาริป็ริะเมินแบบริายคณะและแบบริายบุคคล เพัือ� ให้้
กัริริมกัาริไดู้แสำดูงความคิดูเห้็นต่่อผิลกัาริป็ฏิิบัต่ิงานของคณะกัริริมกัาริทั�งคณะโดูยริวม ทบทวนผิลกัาริป็ฏิิบัต่ิงานและอุป็สำริริคในป็ีท่�ผิ่านมา
โดูยม่กัริะบวนกัาริในกัาริป็ริะเมินฯ ดูังน่�
1. เลขานุกัาริบริิษััทเป็็นผิู้จัดูทำาและทบทวนแบบป็ริะเมินฯ ให้้ม่ความถีูกัต่้อง คริบถี้วน และสำอดูคล้องกัับแนวป็ฏิิบัต่ิท่�ดู่ของห้น่วยงาน
กัำากัับดููแล
2. เลขานุกัาริบริิษััทนำาเสำนอแบบป็ริะเมินฯต่่อคณะกัริริมกัาริบริิษััทเพัื�อพัิจาริณาป็ริะเมินผิล
3. เลขานุกัาริบริิษััทสำริุป็ผิลกัาริป็ริะเมินฯและนำาเสำนอต่่อท่�ป็ริะชุมคณะกัริริมกัาริบริิษััท เพัื�อพัิจาริณาและดูำาเนินกัาริป็ริับป็ริุงกัาริ
ป็ฏิิบัต่ิงานให้้ม่ป็ริะสำิทธุิภาพัมากัยิ�งข่�น
แบบป็ริะเมินต่นเองของคณะกัริริมกัาริบริิษััทริายคณะ แบ่งกัาริป็ริะเมินเป็็น 6 ห้ัวข้อ ไดู้แกั่ (1) โคริงสำริ้างและคุณสำมบัต่ิของคณะ
กัริริมกัาริ (2) บทบาท ห้น้าท่� และความริับผิิดูชอบของคณะกัริริมกัาริ (3) กัาริป็ริะชุมคณะกัริริมกัาริ (4) กัาริป็ฏิิบัต่ิห้น้าท่�ของกัริริมกัาริ
(5) ความสำัมพัันธุ์กัับฝ่่ายบริิห้าริ (6) กัาริพััฒนาต่นเองของกัริริมกัาริและกัาริพััฒนาผิู้บริิห้าริ สำำาห้ริับกัาริป็ริะเมินต่นเองของคณะกัริริมกัาริ
บริิษััทริายบุคคล แบ่งกัาริป็ริะเมินเป็็น 3 ห้ัวข้อ ไดู้แกั่ (1) คุณสำมบัต่ิของกัริริมกัาริ (2) บทบาท ห้น้าท่� และความริับผิิดูชอบของกัริริมกัาริ
(3) กัาริป็ริะชุมคณะกัริริมกัาริ
ห้ลักัเกัณฑ์์กัาริป็ริะเมินผิลแบ่งออกัเป็็น 5 ริะดูับ คือ ริ้อยละ 90-100 = ดู่เย่�ยม ริ้อยละ 80-89 = ดู่มากั ริ้อยละ 70-79 = ดู่ ริ้อยละ
60-69 = พัอใช้ ริ้อยละ 50-59 = ต่้องป็ริับป็ริุง ซึ่่�งผิลกัาริป็ริะเมินสำริุป็ไดู้ว่า คณะกัริริมกัาริไดู้ป็ฏิิบัต่ิห้น้าท่�ต่ามห้ลักักัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่
และจริิยธุริริมทางธุุริกัิจของบริิษััท โดูยม่คะแนนเฉัล่�ยริ้อยละ 93.31 สำำาห้ริับกัาริป็ริะเมินต่นเองแบบริายคณะ และคะแนนเฉัล่�ยริ้อยละ 91.43
สำำาห้ริับกัาริป็ริะเมินต่นเองแบบริายบุคคล
การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของค้ณะกรรมการชุ้ดูย่อย
คณะกัริริมกัาริไดู้จัดูให้้ม่กัาริป็ริะเมินผิลกัาริป็ฏิิบัต่ิงานของคณะกัริริมกัาริชุดูย่อย Board Level ไดู้แกั่ คณะกัริริมกัาริต่ริวจสำอบและ
คณะกัริริมกัาริกัำาห้นดูค่าต่อบแทน-สำริริห้าและธุริริมาภิบาล โดูยเป็็นกัาริป็ริะเมินต่นเองแบบริายคณะ และกัำาห้นดูให้้มกั่ าริป็ริะเมินฯเป็็นป็ริะจำาทุกัป็ี
แบ่งกัาริป็ริะเมินเป็็น 3 ห้ัวข้อ ไดู้แกั่ (1) โคริงสำริ้างและคุณสำมบัต่ิของคณะกัริริมกัาริชุดูย่อย (2) บทบาท ห้น้าท่� และความริับผิิดูชอบของ
คณะกัริริมกัาริชุดูย่อย (3) กัาริป็ริะชุมคณะกัริริมกัาริชุดูย่อย ห้ลักัเกัณฑ์์กัาริป็ริะเมินผิลแบ่งออกัเป็็น 5 ริะดูับ คือ ริ้อยละ 90-100 = ดู่เย่�ยม
ริ้อยละ 80-89 = ดู่มากั ริ้อยละ 70-79 = ดู่ ริ้อยละ 60-69 = พัอใช้ ริ้อยละ 50-59 = ต่้องป็ริับป็ริุง โดูยผิลกัาริป็ริะเมินของคณะกัริริมกัาริ
ต่ริวจสำอบและคณะกัริริมกัาริกัำาห้นดูค่าต่อบแทน-สำริริห้าและธุริริมาภิบาล อยูใ่ นริะดูับดู่เย่�ยม ม่คะแนนเฉัล่�ยริ้อยละ 98.60 และริ้อยละ 90.14
ต่ามลำาดูับ
การพัฒนากรรมการและผูู้�บริหาร
กัริริมกัาริเข้าให้ม่จะไดู้ริับคู่มือกัริริมกัาริ ซึ่่�งไดู้ริวบริวมข้อมูลท่�สำำาคัญป็ริะกัอบดู้วย คู่มือกัริริมกัาริบริิษััทจดูทะเบ่ยน ห้ลักักัาริกัำากัับดููแล
กัิจกัาริท่�ดู่สำำาห้ริับบริิษััทจดูทะเบ่ยนและสำำาห้ริับบริิษััทป็ริะกัันวินาศภัย กัฎห้มายท่�เกั่�ยวข้องกัับกัริริมกัาริบริิษััท ริวมทั�งข้อมูลทั�วไป็ของบริิษััท
เพัื�อสำริ้างความริู้ความเข้าใจในธุุริกัิจและกัาริดูำาเนินกัาริดู้านต่่าง ๆ ของบริิษััท เพัื�อเต่ริ่ยมความพัริ้อมในกัาริป็ฏิิบัต่ิห้น้าท่�ของกัริริมกัาริ
บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) 59

บริิษััทสำ่งเสำริิมกัาริพััฒนากัริริมกัาริและผิูบ้ ริิห้าริอย่างสำมำ�าเสำมอ โดูยสำนับสำนุนให้้เข้าริับกัาริอบริมสำัมมนาเพัื�อเสำริิมสำริ้างความริู้ ความเข้าใจ
และเป็็นป็ริะโยชน์ต่่อกัาริป็ฏิิบัต่ิห้น้าท่� ในห้ลักัสำูต่ริต่่าง ๆ ท่�จัดูข่�นโดูยสำมาคมสำ่งเสำริิมสำถีาบันกัริริมกัาริบริิษััทไทย ต่ลท. ห้ริือ กั.ล.ต่. ห้ริือ
ห้น่วยงานอืน� ๆ อย่างต่่อเนือ� ง โดูยในป็ี 2563 ดูริ. ศริัณฐ์ ห้วัง� ห้ล่กัริริมกัาริท่เ� ป็็นผิูบ้ ริิห้าริของบริิษัทั ไดู้เข้าอบริมห้ลักัสำูต่ริ Director Accreditation
Program (DAP : 168/2020) ของ IOD เมื�อวันท่� 13 มกัริาคม 2563
นอกัจากัน่� คณะกัริริมกัาริจัดูให้้ม่โคริงกัาริสำำาห้ริับพััฒนาผิู้บริิห้าริ โดูยกัริริมกัาริผิู้อำานวยกัาริม่กัาริริายงานแผินกัาริพััฒนาและสำืบทอดูงาน
ซึ่่�งเป็็นกัาริเต่ริ่ยมความพัริ้อมสำำาห้ริับผิู้สำืบทอดูงานในกัริณ่ท่�ต่นไม่สำามาริถีป็ฏิิบัต่ิห้น้าท่�ไดู้
การค้วบค้้มภายในและการบริหารจัดูการค้วามเสิี�ยง
คณะกัริริมกัาริบริิษััทกัำาห้นดูนโยบายกัาริควบคุมภายในเพัื�อเป็็นมาต่ริกัาริในกัาริป็้องกัันกัาริใช้ข้อมูลภายในโดูยมิชอบของคณะกัริริมกัาริ
ผิู้บริิห้าริ และพันักังานในห้น่วยงานท่�เกั่�ยวข้องกัับข้อมูล ริวมถี่งบุคคลท่�เกั่�ยวข้อง ไดู้แกั่ คู่สำมริสำและบุต่ริท่�ยังไม่บริริลุนิต่ิภาวะ
คณะกัริริมกัาริบริิษััทไดู้มอบห้มายให้้คณะกัริริมกัาริต่ริวจสำอบริับผิิดูชอบในกัาริสำอบทานริะบบควบคุมภายใน โดูยพัิจาริณาจากัริายงาน
ของสำำานักัต่ริวจสำอบภายในและผิูสำ้ อบบัญช่ เพัือ� ควบคุมให้้ริะบบกัาริควบคุมภายในของบริิษัทั ม่ป็ริะสำิทธุิภาพั เห้มาะสำม เพั่ยงพัอ และคริอบคลุม
กัริะบวนกัาริทำางานทั�งห้มดูของบริิษััท ทั�งในดู้านกัาริบริิห้าริ กัาริดูำาเนินงาน กัาริบัญช่และกัาริเงิน และกัาริป็ฏิิบัต่ิต่ามกัฎห้มายห้ริือริะเบ่ยบ
ข้อบังคับท่�เกั่�ยวข้องต่ามกัริอบกัาริควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดูยบริิษััทไดู้กัำาห้นดูกัิจกัริริมกัาริควบคุมภายใน ดูังน่�
1. กัำาห้นดูริะเบ่ยบอำานาจดูำาเนินกัาริ เพัื�อมอบอำานาจในกัาริต่ัดูสำินใจให้้เจ้าห้น้าท่�บริิห้าริและจัดูกัาริริะดูับต่่าง ๆ โดูยกัำาห้นดูขอบเขต่
แห้่งอำานาจและความริับผิิดูชอบของเจ้าห้น้าท่�บริิห้าริและจัดูกัาริแต่่ละริะดูับอย่างชัดูเจน เพัื�อป็ริะโยชน์ในกัาริควบคุมและต่ริวจสำอบ และ
ช่วยลดูความเสำ่�ยงท่�บริิษััทจะไม่บริริลุวัต่ถีุป็ริะสำงค์ของบริิษััทให้้อยู่ในริะดูับท่�ยอมริับไดู้
2. แบ่งแยกัห้น้าท่�ความริับผิิดูชอบแต่่ละต่ำาแห้น่งงานอย่างชัดูเจนต่ามโคริงสำริ้างองค์กัริ เพัื�อให้้เกัิดูกัาริถี่วงดูุลอำานาจและสำอบทาน
ริะห้ว่างกััน ริวมทั�งม่กัาริห้มุนเว่ยนพันักังานในต่ำาแห้น่งสำำาคัญต่ามริะยะเวลาท่�เห้มาะสำม
3. กัำาห้นดูให้้ธุริุ กัริริมท่เ� ข้าเงือ� นไขเป็็นริายกัาริเกั่ย� วโยง ต่้องผิ่านกัาริพัิจาริณาจากัคณะกัริริมกัาริต่ริวจสำอบ และไดู้ริบั อนุมต่ั จิ ากัผิูม้ อ่ าำ นาจ
อนุมัต่ิต่ามห้ลักัเกัณฑ์์และป็ริะกัาศของ กั.ล.ต่.
4. กัำาห้นดูริะเบ่ยบว่าดู้วยกัาริใช้งานริะบบเคริือข่ายคอมพัิวเต่อริ์ของบริิษััทอย่างป็ลอดูภัย เพัื�อให้้พันักังานต่ริะห้นักัถี่งความป็ลอดูภัย
ของริะบบสำาริสำนเทศ ทั�งในดู้านกัารินำาข้อมูลไป็ใช้ และกัำาห้นดูสำิทธุิ�พันักังานในกัาริเข้าถี่งข้อมูลท่�เกั่�ยวข้อง
5. บริิษััทเลือกัและพััฒนากัิจกัริริมกัาริควบคุมทั�วไป็ดู้วยริะบบเทคโนโลย่ เพัื�อช่วยสำนับสำนุนกัาริบริริลุ วัต่ถีุป็ริะสำงค์กัาริควบคุมภายใน
ต่ามแนวทาง COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)
6. สำำานักักัำากัับกัาริป็ฏิิบต่ั งิ านริับผิิดูชอบให้้บริิษัทั ม่กัาริป็ฏิิบต่ั ต่ิ ามกัฎห้มายและริะเบ่ยบข้อบังคับของห้น่วยงานท่กั� าำ กัับดููแลบริิษัทั ริวมถี่ง
ให้้คำาป็ริ่กัษัาเกั่�ยวกัับกัาริป็ฏิิบัต่ิต่ามกัฎห้มาย ข้อบังคับ และข้อพั่งป็ฏิิบัต่ิท่�เกั่�ยวข้องกัับกัาริดูำาเนินธุุริกัิจ
7. สำ่งห้นังสำือแจ้งเต่ือนคณะกัริริมกัาริและผิูบ้ ริิห้าริให้้งดูกัาริซึ่ื�อขายห้ลักัทริัพัย์ของบริิษััทในช่วง 2 สำัป็ดูาห้์กั่อนท่�บริิษััทจะเป็ิดูเผิยข้อมูล
ห้ริือริายงานทางกัาริเงินต่่อสำาธุาริณชน
8. กัำาห้นดูให้้กัริริมกัาริและผิู้บริิห้าริจัดูทำาริายงานสำ่งให้้บริิษััท เพัื�อป็ริะโยชน์ในกัาริต่ริวจสำอบกัาริทำาธุุริกัริริมและริายกัาริท่�เกั่�ยวโยงกััน
กัับบริิษััท ดูังน่�
8.1 จัดูทำาริายงานกัาริม่สำ่วนไดู้เสำ่ย (1) เมื�อไดู้ริับแต่่งต่ั�งเป็็นกัริริมกัาริห้ริือผิู้บริิห้าริคริั�งแริกั (2) ทุกัคริั�งท่�ม่กัาริเป็ล่�ยนแป็ลงข้อมูล
(3) ทบทวนข้อมูลเป็็นป็ริะจำาทุกัป็ี โดูยเลขานุกัาริบริิษััทจะสำ่งสำำาเนาริายงานกัาริม่สำ่วนไดู้เสำ่ยดูังกัล่าวให้้ป็ริะธุานกัริริมกัาริและป็ริะธุาน
คณะกัริริมกัาริต่ริวจสำอบทริาบ
8.2 จัดูทำาริายงานกัาริเป็ล่�ยนแป็ลงกัาริถีือห้ลักัทริัพัย์ (แบบ 59) ผิ่านริะบบออนไลน์ของ กั.ล.ต่. เมื�อทำาริายกัาริซึ่ื�อ ขาย โอน
ริับโอน ห้ลักัทริัพัย์ของบริิษััท และแจ้งให้้เลขานุกัาริบริิษััททริาบ
8.3 บริิษััทกัำาห้นดูเป็็นวาริะเพัื�อทริาบเกั่�ยวกัับกัาริถีือคริองห้ลักัทริัพัย์ของคณะกัริริมกัาริและผิู้บริิห้าริในกัาริป็ริะชุมคณะกัริริมกัาริ
บริิษััททุกัคริั�ง
9. บริิษััทกัำาห้นดูเริื�องกัาริริักัษัาข้อมูลอันเป็็นความลับของบริิษััทไว้ในป็ริะกัาศของบริิษััท เริื�อง จริิยธุริริมทางธุุริกัิจ ต่ลอดูจนให้้พันักังาน
ลงนามในสำัญญาป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยบายริักัษัาความป็ลอดูภัยของข้อมูล เพัื�อป็้องกัันพันักังานนำาข้อมูลของบริิษััทไป็ใช้เพัื�อป็ริะโยชน์สำ่วนต่นห้ริือ
นำาข้อมูลไป็ใช้โดูยไม่ไดู้ริับอนุญาต่จากับริิษััท โดูยผิู้ท่�ละเมิดูข้อบังคับดูังกัล่าวจะถีือเป็็นความผิิดูอย่างริ้ายแริง ซึ่่�งไดู้ริะบุบทลงโทษัทางวินัย
ไว้ในเอกัสำาริคู่มือพันักังานอย่างชัดูเจน โดูยกัำาห้นดูโทษัทางวินัยสำูงสำุดูคือกัาริไล่ออกัโดูยไม่จ่ายเงินชดูเชย
60 รายงานประจำำ�ปีี 2563

10. บริิษััทจัดูทำาคู่มือแผินริองริับกัาริดูำาเนินธุุริกัิจอย่างต่่อเนื�อง และจัดูให้้ม่กัาริทดูสำอบแผินฉัุกัเฉัินท่�ศูนย์คอมพัิวเต่อริ์สำำาริองท่�บริิษััท
เช่าอยู่เป็็นป็ริะจำาทุกัป็ี อ่กัทั�ง ไดู้จัดูทำานโยบายกัาริบริิห้าริความเสำ่�ยงและสำริุป็แผินธุุริกัิจ 3 ป็ี ต่ามห้ลักัเกัณฑ์์ วิธุ่กัาริ และเงื�อนไขของ คป็ภ.
การนำาหลักการกำากับดููแลกิจการที�ดูีสิำาหรับบริษัทจดูทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใชุ�
คณะกัริริมกัาริม่กัาริทบทวนความเห้มาะสำมของกัารินำาห้ลักักัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่สำำาห้ริับบริิษััทจดูทะเบ่ยนป็ี 2560 ไป็ป็ริับใช้กัับธุุริกัิจ
ของบริิษััทอย่างน้อยป็ีละ 1 คริั�ง
การปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดููแลกิจการที�ดูี
บริิษััทป็ฏิิบัต่ิต่ามห้ลักักัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่ของ ต่ลท. และ IOD ริวมทั�ง CG Code ท่�ม่กัารินำามาป็ริับใช้และอธุิบายกัริณ่ท่�ไม่สำามาริถี
ป็ฏิิบัต่ิไดู้ โดูยม่ข้อขัดูข้องในบางเริื�อง ดูังน่�
1. ป็ริะธุานกัริริมกัาริไม่ไดู้เป็็นกัริริมกัาริอิสำริะ เนื�องจากัธุุริกัิจป็ริะกัันวินาศภัยจำาเป็็นต่้องอาศัยบุคคลท่�ม่ความริู้ความเข้าใจและ
ป็ริะสำบกัาริณ์ในธุุริกัิจป็ริะกัันภัยซึ่่ง� เป็็นธุุริกัิจห้ลักั ซึ่่ง� จำาเป็็นต่่อกัาริต่ัดูสำินใจเพัือ� ป็ริะโยชน์สำงู สำุดูของบริิษัทั และผิูถี้ อื หุ้น้ โดูยริวม เพัือ� นำาพัาบริิษัทั
ให้้บริริลุผิลสำำาเริ็จไดู้ต่ามเป็้าห้มายและเต่ิบโต่อย่างมั�นคง ทั�งน่� ป็ริะธุานกัริริมกัาริไม่ไดู้เป็็นกัริริมกัาริบริิห้าริ โดูยบริิษััทม่ป็ริะธุานเจ้าห้น้าท่�
บริิห้าริและกัริริมกัาริผิู้อำานวยกัาริทำาห้น้าท่�ริับผิิดูชอบกัาริกัำากัับดููแลนโยบายโดูยริวมและบริิห้าริจัดูกัาริงานดู้านป็ฏิิบัต่ิกัาริ
2. คณะกัริริมกัาริบริิษััทป็ริะกัอบดู้วยกัริริมกัาริอิสำริะริ้อยละ 38.46 ของจำานวนกัริริมกัาริทั�งคณะ อย่างไริกั็ต่าม คณะกัริริมกัาริม่กัาริ
แบ่งแยกัห้น้าท่ค� วามริับผิิดูชอบริะห้ว่างคณะกัริริมกัาริและฝ่่ายจัดูกัาริท่ช� ัดูเจน ทำาให้้มกั่ าริถี่วงดูุลและม่กัาริบริิห้าริงานท่�โป็ริ่งใสำ เพัื�อป็ริะโยชน์
สำูงสำุดูของบริิษััทและเป็็นธุริริมต่่อผิู้ถีือหุ้้นทุกัคน ทั�งน่� บริิษััทจะนำาห้ลักักัาริกัำากัับดููแลกัิจกัาริท่�ดู่ไป็ป็ฏิิบัต่ิให้้มากัท่�สำุดู โดูยป็ริับใช้ให้้เห้มาะสำม
กัับสำภาพักัาริณ์ของบริิษััท
3. คณะกัริริมกัาริกัำาห้นดูให้้กัริริมกัาริอิสำริะม่วาริะกัาริดูำาริงต่ำาแห้น่งต่่อเนือ� งไดู้ไม่เกัิน 3 วาริะ ห้ริือไม่เกัิน 9 ป็ี แต่่ห้ากัเพัือ� ป็ริะโยชน์ของบริิษัทั
ให้้คณะกัริริมกัาริบริิษััทสำามาริถีพัิจาริณาขยายวาริะกัาริดูำาริงต่ำาแห้น่งของกัริริมกัาริอิสำริะออกัไป็ไดู้ โดูยยังคงให้้ความเห้็นไดู้อย่างอิสำริะ และ
เป็็นไป็ต่ามห้ลักัเกัณฑ์์ทเ�่ กั่ย� วข้อง ทัง� น่� กัริริมกัาริอิสำริะจำานวน 4 คน ม่วาริะกัาริดูำาริงต่ำาแห้น่งต่่อเนือ� งเกัิน 9 ป็ี เนือ� งจากักัริริมกัาริอิสำริะดูังกัล่าว
ม่คุณสำมบัต่ิท่�เห้มาะสำมและม่ความสำามาริถีเฉัพัาะดู้านท่�เป็็นป็ริะโยชน์กัับบริิษััท ป็ริะกัอบกัับกัาริสำริริห้ากัริริมกัาริริายให้ม่ท่�ม่ความเป็็นอิสำริะ
และม่ป็ริะสำบกัาริณ์ในธุุริกัิจท่�บริิษััทดูำาเนินกัาริอยู่ค่อนข้างยากั อย่างไริกั็ต่าม ในกัริณ่ท่�จะแต่่งต่ั�งกัริริมกัาริอิสำริะให้้ดูำาริงต่ำาแห้น่งต่่อไป็
คณะกัริริมกัาริไดู้นำาเสำนอความสำมเห้ตุ่สำมผิลถี่งความจำาเป็็นดูังกัล่าวต่่อท่�ป็ริะชุมผิู้ถีือหุ้้นเพัื�อพัิจาริณา
4. บริิษัทั ไม่ไดู้มกั่ าริจัดูแถีลงข่าวต่่อสำือ� มวลชนเกั่ย� วกัับกัารินำาเสำนอฐานะทางกัาริเงินของบริิษัทั อย่างไริกั็ต่าม บริิษัทั ไดู้เป็ิดูโอกัาสำให้้นกัั ข่าว
จากัสำื�อต่่างๆ นักัวิเคริาะห้์จากัห้ลักัทริัพัย์ต่่าง ๆ เข้ามาพับป็ะและสำัมภาษัณ์เกั่�ยวกัับผิลกัาริดูำาเนินงาน เห้ตุ่กัาริณ์สำำาคัญ และผิลิต่ภัณฑ์์ให้ม่ ๆ
ของบริิษััท
2. การประกอบธิ้รกิจดู�วยค้วามเป็นธิรรม
บริิษััทม่อุดูมกัาริณ์ในกัาริดูำาเนินธุุริกัิจอย่างม่คุณธุริริม และต่ริะห้นักัถี่งความสำำาคัญและสำิทธุิของผิู้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยทุกัฝ่่าย ซึ่่�งสำามาริถีนำาไป็สำู่
ความสำำาเริ็จและเป็็นกัาริสำริ้างมูลค่าเพัิ�มให้้กัับองค์กัริและผิู้ถีือหุ้้นอย่างยั�งยืน ดูังน่�
1) เสำนอขายกัริมธุริริม์ท่�ม่คุณภาพัในริาคาท่�ยุต่ิธุริริม และแนะนำาความคุม้ คริองท่�เห้มาะสำมต่่อความต่้องกัาริของลูกัค้า
2) ม่ห้ลักัเกัณฑ์์ในกัาริคัดูเลือกัคู่ค้าท่�โป็ริ่งใสำและม่กัาริสำื�อสำาริให้้ผิู้เกั่�ยวข้องริับทริาบอย่างเท่าเท่ยมกััน โดูยไม่เห้็นแกั่ป็ริะโยชน์สำ่วนต่น
ห้ริือพัวกัพั้อง กัาริจัดูซึ่ื�อจัดูจ้างจะดูำาเนินกัาริโดูยแผินกัจัดูซึ่ื�อภายใต่้ป็ริะกัาศเริื�อง ริะเบ่ยบว่าดู้วยกัาริจัดูห้าสำินค้าและบริิกัาริ
3) ป็ฏิิบัต่ิต่่อพันักังานของบริิษััทอย่างเป็็นธุริริม ทั�งในเริื�องค่าต่อบแทน สำวัสำดูิกัาริ และกัาริพััฒนาพันักังาน เพัื�อให้้สำามาริถีเท่ยบเค่ยง
กัับธุุริกัิจในอุต่สำาห้กัริริมเดู่ยวกัันและม่กัาริเต่ิบโต่ในสำายอาช่พัอย่างต่่อเนื�อง
4) ป็ฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไขท่�ไดู้ต่กัลงกัันไว้กัับเจ้าห้น่�อย่างเคริ่งคริัดู และจ่ายชำาริะห้น่�ต่ริงเวลาอย่างสำมำ�าเสำมอ
5) บริิษัทั ม่นโยบายกัำาห้นดูให้้กัริริมกัาริ ผิูบ้ ริิห้าริ และพันักังานทุกัคน ห้ล่กัเล่ย� งกัาริป็ริะกัอบธุุริกัิจท่แ� ข่งขันกัับบริิษัทั และกัาริทำาริายกัาริ
ท่�เกั่�ยวโยงกัันกัับต่นเอง บุคคลห้ริือนิต่ิบุคคลท่�เกั่�ยวข้อง ท่�อาจกั่อให้้เกัิดูความขัดูแย้งทางผิลป็ริะโยชน์กัับบริิษััท
6) บริิษัทั ม่นโยบายในกัาริป็ฏิิบต่ั ต่ิ ามกัฎห้มายว่าดู้วยทริัพัย์สำนิ ทางป็ัญญาห้ริือลิขสำิทธุิ� โดูยจัดูให้้มกั่ าริดููแลและต่ริวจสำอบริายกัาริโป็ริแกัริม
คอมพัิวเต่อริ์ท่�ต่ิดูต่ั�งอยู่บนเคริื�องคอมพัิวเต่อริ์ ทั�งในสำ่วนของเคริื�องแม่ข่ายและเคริื�องลูกัข่ายอย่างสำมำ�าเสำมอและต่่อเนื�อง
7) บริิษัทั จะริับผิิดูชอบต่่อความเสำ่ยห้ายอย่างเป็็นธุริริมและเห้มาะสำม กัริณ่ทบ�่ ริิษัทั ละเมิดูสำิทธุิต่ามกัฎห้มาย โดูยสำาเห้ตุ่จากัความป็ริะมาท
ห้ริือริู้เท่าไม่ถี่งกัาริณ์ และจะดูำาเนินกัาริต่ามริะเบ่ยบและกัริะบวนกัาริภายในกัับผิู้ท่�เกั่�ยวข้องต่่อไป็
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3. การติ่อติ�านการท้จริติค้อร์รัปชุัน
คณะกัริริมกัาริบริิษััทอนุมัต่ิมาต่ริกัาริต่่อต่้านกัาริทุจริิต่คอริ์ริัป็ชัน และบริิษััทไดู้ป็ริะกัาศใช้มาต่ริกัาริดูังกัล่าว เพัื�อให้้กัริริมกัาริ ผิู้บริิห้าริ
และพันักังานทุกัคนถีือป็ฏิิบัต่ิ โดูยกัำาห้นดูเป็็นห้ลักักัาริไว้ว่า ห้้ามกัริริมกัาริ ผิู้บริิห้าริ และพันักังานของบริิษััท ริวมถี่งบุคคลท่�ม่ความเกั่�ยวข้อง
ทางธุุริกัิจกัับบริิษััท ยอมริับห้ริือเกั่�ยวข้องกัับกัาริคอริ์ริัป็ชันทุกัริูป็แบบทั�งทางต่ริงและทางอ้อม
บริิษััทกัำาห้นดูให้้ทุกัห้น่วยงานในองค์กัริป็ริะเมินความเสำ่�ยงท่�เกั่�ยวกัับกัาริทุจริิต่อย่างสำมำ�าเสำมอ พัริ้อมทั�งริะบุแผินกัาริบริิห้าริความเสำ่�ยง
ในเบือ� งต่้น โดูยสำำานักับริิห้าริความเสำ่ย� งริับผิิดูชอบในกัาริวิเคริาะห้์กัริะบวนกัาริบริิห้าริความเสำ่ย� งดู้านกัาริป็ฏิิบต่ั กัิ าริ กัาริทุจริิต่ ฉั้อฉัล โดูยป็ริะเมิน
วิเคริาะห้์ ต่ิดูต่าม ควบคุม และริวบริวมฐานะความเสำ่�ยงในภาพัริวมให้้อยูภ่ ายใต่้ความเสำ่�ยงท่�ยอมริับไดู้ และริายงานต่่อคณะกัริริมกัาริบริิห้าริ
ความเสำ่�ยงและคณะกัริริมกัาริบริิษััท อ่กัทั�งยังม่สำำานักัต่ริวจสำอบภายในทำาห้น้าท่�สำอบทานริะบบกัาริควบคุมภายในและกัาริป็ฏิิบัต่ิงานให้้เป็็นไป็
อย่างถีูกัต่้อง
บริิษััทไดู้สำื�อสำารินโยบายฯภายในองค์กัริผิ่านกัาริจัดูอบริมให้้กัับพันักังานป็ัจจุบัน กัาริป็ฐมนิเทศพันักังานให้ม่ และกัาริป็ริะกัาศผิ่านริะบบ
อินทริาเน็ต่ของบริิษััท ริวมทั�งสำื�อสำาริไป็ยังบุคคลภายนอกั เช่น ลูกัค้า คู่ค้า และผิู้ม่สำ่วนไดู้สำ่วนเสำ่ย ผิ่านเว็บไซึ่ต่์ของบริิษััท ริายงานป็ริะจำาป็ี
จดูห้มายอิเล็กัทริอนิกัสำ์ และริะบุเป็็นเงื�อนไขในสำัญญาทางกัาริค้า เป็็นต่้น ในป็ี 2563 บริิษััทไดู้จัดูอบริมให้้พันักังานให้ม่ 1 คริั�ง ในวันท่� 18
สำิงห้าคม จัดูอบริมให้้กัับกัริริมกัาริบริิษััท 1 คริั�ง ในวันท่� 15 ธุันวาคม และจัดูอบริมให้้กัับพันักังานป็ัจจุบันของบริิษััทผิ่านริะบบอิเล็กัทริอนิกัสำ์
ริะห้ว่างวันท่� 14-18 ธุันวาคม
บริษัทกำาหนดูแนวปฏิิบัติิเกี�ยวกับการกำากับดููแลเพื�อป้องกันและติิดูติามค้วามเสิี�ยงจากการท้จริติค้อร์รัปชุัน ดูังนี�
1. คณะกัริริมกัาริบริิ ษั ั ท มอบห้มายให้้ ค ณะกัริริมกัาริต่ริวจสำอบกัำ า กัั บ ดูู แ ลกัาริป็ฏิิ บ ั ต่ ิ ต่ ามมาต่ริกัาริต่่ อ ต่้ า นกัาริคอริ์ ริ ั ป็ ชั น
สำอบทานริะบบริายงานทางกัาริเงิน ริะบบบัญช่ ริะบบควบคุมภายใน ริะบบต่ริวจสำอบภายใน และริะบบบริิห้าริความเสำ่ย� ง ให้้เป็็นไป็ต่ามกัฎห้มาย
ท่�เกั่�ยวข้องกัับธุุริกัิจของบริิษััทและต่ามมาต่ริฐานสำากัล ม่ป็ริะสำิทธุิภาพั ทันสำมัย เห้มาะสำม และม่ความริัดูกัุม เพัื�อป็้องกัันและลดูความเสำ่�ยง
ดู้านกัาริคอริ์ริัป็ชัน
2. จัดูให้้มแ่ นวป็ฏิิบต่ั สำิ าำ ห้ริับกัิจกัริริมท่ม� ค่ วามเสำ่ย� งสำูงห้ริือเป็็นช่องทางในกัาริคอริ์ริป็ั ชัน เพัือ� ช่วยเสำริิมสำริ้างความเข้าใจและเป็็นบริริทัดูฐาน
ในกัาริป็ฏิิบัต่ิงานในสำ่วนท่�เกั่�ยวข้อง
3. จัดูให้้มช่ อ่ งทางสำำาห้ริับกัาริริับเริือ� งริ้องเริ่ยนโดูยม่มาต่ริกัาริคุ้มคริองผิู้แจ้งเบาะแสำและผิูริ้ อ้ งเริ่ยน และม่กัริะบวนกัาริไต่่สำวนท่�ยตุ่ ิธุริริม
ริวมทั�งไดู้กัำาห้นดูบทลงโทษัทางวินัยกัริณ่ท่�เป็็นพันักังาน และทบทวนห้ริือยุต่ิกัาริทำาธุุริกัริริมกัริณ่ท่�เป็็นบุคคลภายนอกั
การติิดูติามประเมินผู้ลการปฏิิบัติติิ ามนโยบายติ่อติ�านการค้อร์รัปชุัน
1. กัำาห้นดูให้้สำำานักัต่ริวจสำอบภายในทำาห้น้าท่�ต่ริวจสำอบและสำอบทานริะบบควบคุมภายในและกัาริป็ฏิิบัต่ิงานให้้เป็็นไป็อย่างถีูกัต่้อง
ต่ามนโยบาย แนวป็ฏิิบัต่ิ อำานาจดูำาเนินกัาริ ริะเบ่ยบป็ฏิิบัต่ิ กัฎห้มาย และข้อกัำาห้นดูของห้น่วยงานกัำากัับดููแล เพัื�อให้้มั�นใจว่าม่ริะบบควบคุม
ท่�ม่ความเห้มาะสำมและเพั่ยงพัอต่่อความเสำ่�ยงดู้านกัาริคอริ์ริัป็ชัน และริายงานผิลกัาริต่ริวจสำอบต่่อคณะกัริริมกัาริต่ริวจสำอบ
2. กัำาห้นดูให้้คณะกัริริมกัาริบริิห้าริความเสำ่�ยง ริับผิิดูชอบในกัาริกัำากัับดููแลเพัื�อให้้มั�นใจว่าบริิษััทม่กัาริบริิห้าริจัดูกัาริความเสำ่�ยงดู้านกัาริ
ทุจริิต่คอริ์ริัป็ชันอย่างเพั่ยงพัอและเห้มาะสำม โดูยสำอบทานริายงานกัาริบริิห้าริความเสำ่�ยง เพัื�อป็ริะเมินและต่ิดูต่ามความเสำ่�ยงท่�สำำาคัญและ
ริายงานต่่อคณะกัริริมกัาริบริิษััท
3. บริิษัทั ม่กัาริทบทวนมาต่ริกัาริต่่อต่้านกัาริทุจริิต่คอริ์ริป็ั ชันอย่างสำมำา� เสำมอ เพัือ� ให้้สำอดูคล้องกัับกัาริเป็ล่ย� นแป็ลงของริะเบ่ยบ ข้อบังคับ
ข้อกัำาห้นดูต่ามกัฎห้มาย และกัาริเป็ล่�ยนแป็ลงทางธุุริกัิจของบริิษััท
4. การเค้ารพสิิทธิิมน้ษยชุน
บริิษัทั ม่นโยบายสำนับสำนุนและเคาริพัสำิทธุิมนุษัยชนและต่ริะห้นักัถี่งสำิทธุิความเท่าเท่ยมกััน ไม่กัริะทำากัาริท่เ� ป็็นกัาริละเมิดูต่่อสำิทธุิและเสำริ่ภาพั
สำ่วนบุคคล และไม่เลือกัป็ฏิิบัต่ิต่่อบุคคลใดูบุคคลโดูยแบ่งแยกัถีิ�นกัำาเนิดู สำภาพัทางกัาย สำถีานะของบุคคล ฐานะทางเศริษัฐกัิจห้ริือสำังคม
กัาริศ่กัษัาอบริม ห้ริือลักัษัณะสำ่วนบุคคลท่�ไม่เกั่�ยวข้องกัับกัาริป็ฏิิบัต่ิงานโดูยกัำาห้นดูแนวป็ฏิิบัต่ิดูังน่�
1) ม่นโยบายคัดูเลือกับุคคลเข้าป็ฏิิบัต่ิงานกัับบริิษััท โดูยไม่จำากััดูเชื�อชาต่ิ ศาสำนา และเพัศ
2) ให้้ความเท่าเท่ยมกััน และไม่ให้้ม่กัาริกัดูข่� ต่ลอดูจนกัาริล่วงละเมิดูทางเพัศ
3) ม่นโยบายไม่จาำ กััดูสำิทธุิเสำริ่ภาพัในทางความคิดูและกัาริเข้าริ่วมกัิจกัริริมทางกัาริเมือง แต่่ต่อ้ งไม่กัริะทบห้ริือนำาความเสำ่ยห้ายมาสำูอ่ งค์กัริ

62 รายงานประจำำ�ปีี 2563

4) ม่กัาริกัำาห้นดูขัน� ต่อนกัาริริ้องทุกัข์ในคูม่ อื พันักังาน เพัือ� ให้้พันักังานท่�ป็ริะสำบป็ัญห้าในเริือ� งต่่างๆ ไดู้ใช้สำทิ ธุิในกัาริริ้องเริ่ยน ทัง� น่ริ� วมถี่ง
ช่องทางริ้องเริ่ยนสำำาห้ริับบุคคลภายนอกัท่�ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย
5) จัดูให้้ม่คณะกัริริมกัาริสำวัสำดูิกัาริเพัื�อทำาห้น้าท่�ดููแลพันักังานให้้ไดู้ริับสำิทธุิต่ามกัฎห้มายท่�เท่าเท่ยมกััน
5. การปฏิิบัติิติ่อแรงงานอย่างเป็นธิรรม
ผิลต่อบแทนและสำวัสำดูิกัาริ
1) จัดูให้้ม่ริูป็แบบโคริงสำริ้างค่าต่อบแทนท่�เป็็นธุริริม เห้มาะสำมกัับต่ำาแห้น่งห้น้าท่�และความริับผิิดูชอบ
2) พัิจาริณากัาริป็ริับเงินเดูือนป็ริะจำาป็ีให้้แกั่พันักังานอย่างเป็็นธุริริม โดูยสำอดูคล้องกัับผิลป็ริะกัอบกัาริของบริิษััท อัต่ริาค่าคริองช่พั
ริะดูับความสำามาริถีและผิลกัาริป็ฏิิบัต่ิงานของพันักังานเป็็นห้ลักั
3) จัดูให้้ม่สำวัสำดูิกัาริต่ามท่�กัฎห้มายกัำาห้นดูและดู้านอื�นๆ ต่ามความเห้มาะสำม เพัื�อช่วยเห้ลือและต่อบสำนองความต่้องกัาริของพันักังาน
ให้้มค่ ณ
ุ ภาพัช่วต่ิ ท่ดู� ่ เช่น จัดูให้้มค่ า่ ริักัษัาพัยาบาล ป็ริะกัันอุบต่ั เิ ห้ตุ่และป็ริะกัันสำุขภาพั เงินกัองทุนสำำาริองเล่ย� งช่พั สำวัสำดูิกัาริเงินกัูย้ มื พันักังาน ฯลฯ
4) จัดูให้้ม่คณะกัริริมกัาริสำวัสำดูิกัาริ ป็ริะกัอบดู้วยต่ัวแทนฝ่่ายลูกัจ้างและนายจ้าง พัิจาริณากัาริเสำนอป็ริับป็ริุงสำวัสำดูิกัาริต่่างๆ ริวมถี่ง
ห้ลักัเกัณฑ์์และวิธุ่กัาริ เพัื�อให้้พันักังานสำามาริถีป็ฏิิบัต่ิต่ามเงื�อนไขไดู้อย่างถีูกัต่้องและเกัิดูป็ริะสำิทธุิภาพั
การพัฒนาบ้ค้ลากร
บริิษััทม่นโยบายสำ่งเสำริิมกัาริพััฒนาศักัยภาพัของพันักังานให้้ม่ความริู้ความสำามาริถี โดูยจัดูทำาแผินฝ่ึกัอบริมและพััฒนาบุคลากัริป็ริะจำาป็ี
ท่�สำอดูคล้องกัับกัาริพััฒนาสำมริริถีนะห้ลักัท่�เป็็นค่านิยมองค์กัริ เพัื�อความกั้าวห้น้าในห้น้าท่�ของพันักังานและริองริับกัาริดูำาเนินธุุริกัิจของบริิษััท
ท่�เต่ิบโต่ข่�น โดูยกัำาห้นดูแนวป็ฏิิบัต่ิ ดูังต่่อไป็น่�
1. จัดูให้้ม่แผินฝ่ึกัอบริมป็ริะจำาป็ีในห้ลักัสำูต่ริดู้านสำมริริถีนะต่ามสำายอาช่พัและสำมริริถีนะดู้านกัาริบริิห้าริแกั่พันักังานใน แต่่ละริะดูับ
2. จัดูให้้ม่แผินกัาริสำืบทอดูต่ำาแห้น่งงานและกัาริจัดูกัาริคนเกั่ง เพัือ� สำริ้างและริักัษัากัลุ่มบุคลากัริท่�มศ่ ักัยภาพัสำูงและม่ผิลกัาริป็ฏิิบัต่งิ านดู่
โดูยจัดูให้้ม่แผินพััฒนาทักัษัะและความสำามาริถีเป็็นริายบุคคลผิ่านกัริะบวนกัาริฝ่ึกัอบริม กัาริสำัมมนา และกัาริดููงานภายในป็ริะเทศและ
ต่่างป็ริะเทศ
3. จัดูเกั็บข้อมูลความริู้ดู้านต่่าง ๆ ในริูป็แบบอิเล็กัทริอนิกัสำ์ เพัื�อให้้พันักังานสำามาริถีศ่กัษัาเริ่ยนริู้ไดู้ดู้วยต่นเอง
4. เป็ิดูโอกัาสำให้้พันักังานม่กัาริแลกัเป็ล่ย� นความริู้ ถี่ายทอดูป็ริะสำบกัาริณ์กัาริทำางาน และริ่วมกัันแกั้ไขป็ัญห้า เพัือ� ให้้กัริะบวนกัาริทำางาน
เกัิดูป็ริะสำิทธุิภาพัมากัยิ�งข่�น
นโยบายการดููแลค้วามปลอดูภัยและสิ้ขอนามัยของพนักงานในที�ทำางาน
1. สำ่งเสำริิมและธุำาริงไว้ซึ่่�งสำุขภาพัริ่างกัายและจิต่ใจ ริวมถี่งความเป็็นอยู่ท่�ดู่ในสำถีานท่�ทำางาน
2. ป็้องกัันไม่ให้้พันักังานม่สำุขภาพัอนามัยเสำื�อมโทริม ห้ริือผิิดูป็กัต่ิจากักัาริทำางาน
3. ป็กัป็้องคุม้ คริองพันักังานไม่ให้้ทำางานในสำภาพัท่�เสำ่�ยงอันต่ริาย เป็็นสำาเห้ตุ่ให้้เจ็บป็่วยห้ริือเกัิดูอุบัต่ิเห้ตุ่
4. จัดูให้้พันักังานทำางานในสำภาพัแวดูล้อมท่�เห้มาะสำม
5. จัดูห้ริือป็ริับป็ริุงสำภาพังานให้้เห้มาะสำมกัับลักัษัณะของงานและผิู้ป็ฏิิบัต่ิงาน
6. ค้วามรับผู้ิดูชุอบติ่อผูู้�บริโภค้
บริิษัทั ให้้ความสำำาคัญและม่นโยบายท่จ� ะต่อบสำนองความพั่งพัอใจของลูกัค้า ซึ่่ง� เป็็นป็ัจจัยท่น� าำ ไป็สำูค่ วามสำำาเริ็จของธุุริกัิจ และม่เจต่จำานงท่จ� ะ
แสำวงห้าวิธุ่กัาริท่�จะสำนองความต่้องกัาริของลูกัค้าให้้ม่ป็ริะสำิทธุิภาพัมากัยิ�งข่�น เน้นกัาริให้้บริิกัาริลูกัค้าท่�ริวดูเริ็ว โดูยกัำาห้นดูเวลาให้้บริิกัาริ
ออกัสำำาริวจและต่ริวจสำอบความเสำ่ยห้ายภายใน 30 นาท่สำำาห้ริับกัริมธุริริม์ริถียนต่์ ดูำาเนินกัาริชดูใช้ค่าสำินไห้มทดูแทนต่ามเงื�อนไขท่�ริะบุไว้ใน
กัริมธุริริม์อย่างเคริ่งคริัดู เสำนอขายกัริมธุริริม์ทม�่ ค่ ณ
ุ ภาพั ให้้คาำ แนะนำาความคุม้ คริองท่เ� ห้มาะสำมและเพั่ยงพัอต่่อความต่้องกัาริของลูกัค้าแต่่ละริาย
ในริาคายุต่ธุิ ริริม จัดูให้้มศ่ นู ย์บริิกัาริลูกัค้าสำัมพัันธุ์ เพัือ� ให้้ขอ้ มูลและคำาแนะนำาดู้านกัาริป็ริะกัันวินาศภัย อำานวยความสำะดูวกัในกัาริแจ้งอุบต่ั เิ ห้ตุ่
ไดู้อย่างริวดูเริ็วต่ลอดู 24 ชั�วโมง ผิ่านห้มายเลขโทริศัพัท์ 1748 ม่กัริะบวนกัาริท่�ให้้ลูกัค้าสำามาริถีแนะนำาห้ริือริ้องเริ่ยนเกั่�ยวกัับกัาริบริิกัาริ
จัดูทำาแบบสำอบถีามความคิดูเห้็นของลูกัค้าท่�ไดู้ริับบริิกัาริดู้านสำินไห้มริถียนต่์ เพัื�อใช้ป็ริะเมินผิลและป็ริับป็ริุงกัาริให้้บริิกัาริของบริิษััท อ่กัทั�ง
บริิษััทยังไดู้เผิยแพัริ่ข้อมูลข่าวสำาริท่�เป็็นป็ริะโยชน์ต่่อผิู้บริิโภค เช่น ข่าวสำาริป็ริะกัันภัย ข่าวป็ริะชาสำัมพัันธุ์ดู้านกัาริต่ลาดูและกัิจกัริริมเพัื�อสำังคม
ทั�งน่� ในป็ี 2563 ไม่ม่ข้อริ้องเริ่ยนท่�เป็็นสำาริะสำำาคัญอันเกัิดูจากักัาริใช้บริิกัาริของบริิษััท
บริิษััท นวกิิจประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) 63

7. การดููแลรักษาสิิ�งแวดูล�อม
ธุุริกัิจของบริิษััทเป็็นกัาริให้้บริิกัาริ ไม่ม่ผิลกัริะทบต่่อสำิ�งแวดูล้อมโดูยต่ริง โดูยบริิษััทม่นโยบายในกัาริดููแลสำังคมและสำิ�งแวดูล้อม ดูังน่�
1) ดูำาเนินธุุริกัิจท่�เป็็นป็ริะโยชน์ต่่อเศริษัฐกัิจและสำังคมโดูยริวม
2) ป็ฏิิบัต่ิต่ามกัฎห้มายและให้้ความริ่วมมือกัับภาคริัฐในโคริงกัาริต่่าง ๆ ท่�เป็็นป็ริะโยชน์ต่่อสำังคม
3) ให้้กัาริสำนับสำนุนและช่วยเห้ลือเพัื�อนมนุษัย์ ผิู้ดู้อยโอกัาสำ ผิู้ป็ริะสำบภัยธุริริมชาต่ิ
4) ป็ลูกัจิต่สำำาน่กัให้้พันักังานม่ความริับผิิดูชอบ ช่วยเห้ลือสำังคม และอนุริักัษั์สำิ�งแวดูล้อม
5) พันักังานริ่วมกัันป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยบายป็ริะห้ยัดูพัลังงานและลดูภาวะโลกัริ้อนของบริิษััท เช่น
- ให้้นำากัริะดูาษัท่�ใช้งานห้น้าเดู่ยวมาใช้ซึ่ำ�า
- พัิมพั์เอกัสำาริเฉัพัาะท่�จำาเป็็นเท่านั�น
- ป็ิดูเคริื�องป็ริับอากัาศกั่อนเวลาพัักักัลางวัน และกั่อนเลิกังาน 30 นาท่
- ดูับไฟฟ้าทุกัคริั�งท่�ออกัจากัห้้องทำางานห้ริือห้้องป็ริะชุม และดูับไฟฟ้าช่วงเวลาพัักักัลางวัน
- เป็ล่�ยนห้ลอดูไฟฟ้าภายในบริิษััทเป็็นห้ลอดูไฟฟ้าแบบป็ริะห้ยัดูพัลังงาน
- ริณริงค์ให้้พันักังานป็ิดูห้น้าจอคอมพัิวเต่อริ์ทุกัคริั�งท่�ไม่ใช้งาน
- จัดูทำาบัต่ริเต่ิมนำ�ามันเฉัพัาะนำ�ามันแกั๊สำโซึ่ฮอล์ให้้กัับริถียนต่์ของบริิษััท
8. การร่วมพัฒนาชุ้มชุนและสิังค้ม
กัิจกัริริมป็ลูกัสำำาน่กัจิต่อาสำาและความริับผิิดูชอบต่่อสำ่วนริวม
1. “โคริงกัาริบริิจาคโลห้ิต่” ริ่วมกัับศูนย์บริิกัาริโลห้ิต่แห้่งชาต่ิ สำภากัาชาดูไทย กัลุ่มบริิษััท พัูลผิล จำากััดู และสำาธุริธุาน่ คอมเพัล็กัซึ่์
ซึ่่�งไดู้ริับบริิจาคโลห้ิต่จำานวน 316,000 ซึ่่ซึ่่ จากัผิูบ้ ริิจาค 984 คน
2. “โคริงกัาริบริิจาคริ่างกัาย อวัยวะ และดูวงต่า” มอบให้้กัับ โริงพัยาบาลจุฬาลงกัริณ์ ศูนย์ริับบริิจาคอวัยวะสำภากัาชาดูไทย
และศูนย์ดูวงต่าสำภากัาชาดูไทย
ดู�านการพัฒนาค้้ณภาพชุีวิติ
1. ริ่วมเป็็นสำ่วนห้น่ง� ใน “โคริงกัาริห้นาวน่ท� าำ ดู่เพัือ� พั่อ 2564” ดู้วยกัาริสำนับสำนุนเงินจำานวน 20,000 บาท ให้้กับั สำภากัาชาดูไทยเพัือ� นำาไป็
สำ่งเสำริิมสำุขภาพัอนามัยและคุณภาพัช่วิต่ของป็ริะชาชนให้้ดู่ข่�น
2. มอบเงินบริิจาคสำนับสำนุน “กัิจกัริริมแล้งน่�ไม่แล้งนำ�าใจ ดู้วยกัาริให้้โลห้ิต่” เพัื�อนำาไป็ช่วยเห้ลือผิู้ป็ริะสำบป็ัญห้าจากัสำถีานกัาริณ์ริะบาดู
ของเชื�อไวริัสำโคโรินา (โควิดู 19) ณ ศูนย์บริิกัาริโลห้ิต่แห้่งชาต่ิ สำภากัาชาดูไทย เมื�อวันท่� 15 เมษัายน 2563
3. สำ่งมอบแกั้วพัลาสำต่ิกัแข็งท่�ไม่ใช้แล้ว ให้้แผินกักัายอุป็กัริณ์ โริงพัยาบาลเพัชริบูริณ์ เพัื�อใช้เป็็นภาชนะผิสำมเริซึ่ิ�น โกัลบอน ห้ริือสำาริเคม่
ท่�ใช้ห้ล่อเบ้าข่�นริูป็ทำาขาเท่ยมใน “โคริงกัาริกั้าวบุญ” ซึ่่�งเป็็นสำ่วนห้น่�งของ “โคริงกัารินวกัิจจิต่อาสำา” โดูยพันักังานช่วยกัันคัดูแยกัขยะป็ริะเภท
แกั้วพัลาสำต่ิกัแข็ง และพัลาสำต่ิกัท่�นำากัลับไป็ห้มุนเว่ยนใช้ให้ม่ไดู้ออกัจากัขยะ ทั�วไป็ เพัื�อช่วยริักัษัาสำิ�งแวดูล้อม และลดูมลพัิษัต่่อโลกั
4. จัดู “โคริงกัารินวกัิจ จิต่อาสำา ริวมพัลัง ทำาความดู่” ช่วยเห้ลือผิู้ป็ริะสำบภัยนำ�าท่วม จังห้วัดูนคริริาชสำ่มา โดูยริ่วมมือกัับภาคริัฐ ลงพัื�นท่�
ช่วยเห้ลือป็ริะชาชนป็ริะสำบภัยนำ�าท่วม นอกัจากัน่�ภายห้ลังนำ�าลดู นวกัิจ จิต่อาสำา ไดู้เต่ริ่ยมความพัริ้อมทั�งพันักังาน และอุป็กัริณ์ทำาความสำะอาดู
ริ่วมกัับห้น่วยงานริาชกัาริทำาความสำะอาดูพัื�นท่� เพัื�อให้้สำภาพัแวดูล้อมกัลับคืนสำู่สำภาวะป็กัต่ิโดูยเริ็ว
5. สำนับสำนุนกัิจกัริริมเดูิน-วิง� “โคริงกัาริ GHB Run 2020” พัริ้อมสำมทบทุนให้้กับั มูลนิธุคิ นต่าบอดูแห้่งป็ริะเทศไทยในพัริะบริมริาชินป็ู ถีัมภ์
6. สำ่งมอบขยะอะลูมิเน่ยม เช่น ห้่วงจากัฝ่าขวดูนำ�าดูื�ม ฝ่ากัริะป็๋องนำ�าอัดูลม ฝ่าขวดูเคริื�องดูื�มแบบฝ่าเกัล่ยว และกัริะป็๋องนำ�าอัดูลม
เพัื�อนำาไป็ห้ลอมเป็็นแท่งสำำาห้ริับทำาขาเท่ยมให้้กัับผิู้ป็่วยในมูลนิธุิขาเท่ยม ในสำมเดู็จพัริะศริ่นคริินทริาบริมริาชชนน่ ในโคริงกัาริกั้าวท่�สำมบูริณ์
7. มอบเสำื�อชูช่พัจำานวน 100 ต่ัว ต่าม “โคริงกัาริเสำื�อชูช่พัเกั่าแลกัให้ม่ ป็ลอดูภัยไดู้มาต่ริฐาน” เพัื�อป็ริะชาสำัมพัันธุ์กัาริเป็ิดูกัาริท่องเท่�ยว
ทะเลต่ริัง ในป็ี 2564 และสำริ้างความป็ลอดูภัยให้้แกั่ป็ริะชาชน นักัท่องเท่�ยวท่�เดูินทางทางนำ�า ณ อาคาริสำำานักังาน เจ้าท่าภูมิภาคสำาขาต่ริัง
จังห้วัดูต่ริัง
8. โคริงกัาริ : LOSE FAT FESTIVAL (เทศกัาลลดูพัุง แค่คิดู ช่วิต่กั็เป็ล่�ยน) เพัื�อสำ่งเสำริิมให้้พันักังานม่สำุขภาพัดู่ ห้่างไกัลจากัโริคอ้วน
โริคเบาห้วาน โริคความดูันโลห้ิต่สำูง โริคภูมแิ พั้ และโริคเคริ่ยดู ฯลฯ เป็็นกัิจกัริริมแข่งขันลดูความอ้วนภายในบริิษัทั นวกัิจป็ริะกัันภัย จำากััดู (มห้าชน)
เพัื�อท่�จะเป็็นกัาริกัริะตุ่น้ และดููแลกัันและกััน ต่ลอดูริะยะเวลากัาริแข่งขัน 2 เดูือน (1 กัันยายน – 31 ตุ่ลาคม) โดูยพันักังานสำามาริถีลดูนำ�าห้นักั
ริวมกัันทั�งสำิ�น 123.05 กัิโลกัริัม ภายในริะยะเวลา 2 เดูือน
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9. การมีนวัติกรรมและเผู้ยแพร่นวัติกรรมซึ่่�งไดู�จากการดูำาเนินงานที�มีค้วามรับผู้ิดูชุอบติ่อสิังค้ม สิิ�งแวดูล�อม และผูู้�มีสิ่วนไดู�เสิีย
บริิษัทั มุง่ มัน� ท่จ� ะพััฒนาองค์กัริให้้ทนั สำมัยควบคูกั่ บั กัาริให้้ความสำำาคัญดู้านความริับผิิดูชอบต่่อสำังคม จ่งพััฒนานวัต่กัริริมให้ม่ ๆ อย่างต่่อเนือ� ง
เพัื�อให้้ทันต่่อกัาริเป็ล่�ยนแป็ลงของสำังคมในป็ัจจุบัน และต่อบสำนองความต่้องกัาริของผิู้บริิโภคในยุคดูิจิทัล เช่น กัารินำาเทคโนโลย่สำมัยให้ม่มาใช้
ในกัาริผิลิต่กัริมธุริริม์ เพัือ� ลดูขัน� ต่อนและริะยะเวลากัาริทำางาน ริวมทัง� นำาสำ่งกัริมธุริริม์ให้้ ผิูเ้ อาป็ริะกัันภัยไดู้ริวดูเริ็วข่น� กัาริพััฒนาผิลิต่ภัณฑ์์และ
ช่องทางกัาริขายให้้ทันสำมัยและต่อบสำนองความต่้องกัาริของลู กัค้าไดู้อย่างคริบถี้วน ริวมถี่งกัาริจัดูทำาริะบบริายงานทางกัาริเงิน ริะบบ
กัาริริับ – จ่ายเงิน และริะบบกัาริบริิห้าริจัดูกัาริภายในองค์กัริ เพัือ� เพัิม� ป็ริะสำิทธุิภาพัในกัาริทำางานและกัาริเชือ� มโยงกัับริะบบสำาริสำนเทศภายนอกั
10. การดูำาเนินธิ้รกิจที�มีผู้ลกระทบติ่อค้วามรับผู้ิดูชุอบติ่อสิังค้ม
(ไม่ม่)
11. กิจกรรมเพื�อประโยชุน์ติ่อสิังค้มและสิิ�งแวดูล�อม (after process)
กัาริบริิจาคช่วยเห้ลือสำังคมในริูป็แบบต่่างๆ ป็ริากัฎภายใต่้ห้ัวข้อ “กัาริริ่วมพััฒนาชุมชนและสำังคม”
12. การป้องกันการมีสิ่วนเกี�ยวข�องกับการค้อร์รัปชุัน
บริิษััทเข้าริ่วมกัาริป็ริะกัาศเจต่นาริมณ์โคริงกัาริแนวริ่วมป็ฏิิบัต่ิของภาคเอกัชนไทยในกัาริต่่อต่้านกัาริทุจริิต่ เมื�อวันท่� 26 กัริกัฎาคม 2556
และไดู้ริับกัาริริับริองเป็็นสำมาชิกัของแนวริ่วมป็ฏิิบัต่ิของภาคเอกัชนไทยในกัาริต่่อต่้านกัาริทุจริิต่ เมื�อวันท่� 16 ตุ่ลาคม 2558 และสำิ�นสำุดู
ในวันท่� 15 ตุ่ลาคม 2561
วันท่� 21 สำิงห้าคม 2561 คณะกัริริมกัาริแนวริ่วมป็ฏิิบัต่ิของภาคเอกัชนไทยในกัาริต่่อต่้านกัาริทุจริิต่ ไดู้ม่มต่ิให้้กัาริริับริองต่่ออายุบริิษััท
เป็็นสำมาชิกัของแนวริ่วมป็ฏิิบต่ั ขิ องภาคเอกัชนไทยในกัาริต่่อต่้านกัาริทุจริิต่ โดูยใบริับริองดูังกัล่าวม่อายุ 3 ป็ี โดูยจะสำิน� สำุดูในวันท่� 20 สำิงห้าคม 2564
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กิิจกิรรม
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