รางวัลแหงความภาคภูมิ / Awards

Q-MARK รับรองคุณภาพและบริการ
โดย คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเดน
โดย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บริษัทธรรมาภิบาลดีเลิศ
โดย บรรษัทภิบาลแหงชาติ

ตราสัญลักษณ Q-Mark
ประจำป 2550-2554
เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพดานสินคาและบริการ
จากสภาหอการคาแหงประเทศไทยสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารแหงประเทศไทย
หรือคณะกรรมการรวม (กกร.)

Q-Mark
(2007-2011)
The Company has consistently been
awarded the Q-Mark standard in exemplary
provision of business and services by the
Joint Committee of the Board of Trade of
Thailand, The Federation of Thai Industries
and The Thai Bankers’ Association.

บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเดน
3 ปซอน ประจำป 2550-2552
ไดรับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

The Award for the Best Managed
Operations in the non-life Insurance
(2007-2009)
The Company has consistently been
recognized by the Office of Insurance
Commission for its professional and
outstanding operations management.

“บรรษัทภิบาล” ที่มีผลการประเมิน
ระดับ “ดีเลิศ” ประจำป 2548-2553
ไดรับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

The Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR)
(2005-2010)
The Company has consistently been
rated “excellent” for its corporate
governance by the Thai Institute of
Directors (IOD).

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Vision & Mission

วิสัยทัศน์

Vision

• To operate a sustainable business with reasonable profit
objectives while promoting social stability and ethical integrity.
• เป็นบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครือข่าย • To be a leading enterprise of non-life insurance business
with a network of offices, highly competent personnel, good
บุคลากรที่มีคุณภาพ การบริการ และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ
services and the best technology.
• ดำ�เนินการในด้านการประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครองที่มีคุณค่า
และคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ • Provide quality insurance coverage and quality protection
for the benefit of policyholders, employees, shareholders
สังคมโดยทั่วไป
and the general public.

• ดำ�เนินธุรกิจเพือ่ สร้างเสถียรภาพต่อสังคม อย่างมีจริยธรรม และมีก�ำ ไร
พอสมควร

พันธกิจ
• ให้การบริการทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพแก่ผเู้ อาประกันภัย ด้วยความสุจริต และ
เป็นธรรม
• คิดค้นและพัฒนาการประกันภัยแบบต่างๆ เสนอเป็นบริการใหม่ๆ เพื่อ
สนองความต้องการของสังคมให้ได้มากที่สุด
• พัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆด้านของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเน้นที่คุณภาพของการบริการและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล
• เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดี เพื่อสร้างบรรยากาศของ
การทำ�งานร่วมกันฉันท์พนี่ อ้ งในหมูพ่ นักงาน ตลอดจนการจัดผลประโยชน์
และสวัสดิการที่ดี และเหมาะสมแก่สภาวะแวดล้อมของสังคม
• ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพ เป็นทัง้ ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
และมีคุณธรรม เพื่อเป็นหลักพื้นฐานที่สำ�คัญของบริษัทและสังคม
• พัฒนาและนำ�เทคโนโลยี ใหม่ๆ มาใช้ในระบบการทำ�งาน เพื่อเป็น      
พื้นฐานสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน

Mission
• Provide good and high quality services to customers with
fairness and integrity.
• Innovate and develop new insurance products for the
changing needs of society.
• Focus on quality of service and reasonable cost control to
achieve utmost efficiency in the development of management
system.
• Support and develop a good working environment and
promote unity among employees as well as maintaining
competitive benefits and compensation suitable for social
environment.
• Invest in human resource development and encourage
employees to be professional  and maintain high ethical
standard.
• Develop and implement new technology to effectively
improve our service to the customers.
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
Financial Highlights
ณ 31 ธันวาคม 2553 / As at 31 December 2010
ฐานะการเงิน / Financial Position
สินทรัพย์รวม / Total assets
หนี้สินรวม / Total liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท / Company shareholders’ equity
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ / Investment in securities
เงินปันผลต่อหุ้น / Dividend per share
จำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว / Paid-up capital
จำ�นวนหุ้นที่จดทะเบียน / Authorized capital
ผลประกอบการ / Operating Performance
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น / Gross written premium
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net written premium
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ / Earned premium
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ / Net loss incurred
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย / Underwriting expenses
กำ�ไรจากการรับประกันภัย / Income on underwriting
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการลงทุน / Income (loss) on investment
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน / Operating expenses
ภาษีเงินได้นิติบุคคล / Corporate income tax
กำ�ไรสุทธิ / Net profit
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง / Liquidity ratio
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ /
   Collection period for premium due and uncollected
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร / Profitability Ratio
อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง / Retention rate  
อัตราค่าสินไหมทดแทน / Loss ratio
อัตรากำ�ไรขั้นต้น / Underwriting profit margin
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย / Underwriting expenses ratio
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน / Return on investment
อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น /
   Net written premium to shareholders’ fund
อัตรากำ�ไรสุทธิ / Net profit margin
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น / Return on equity
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น / Earning per share
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน / Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ / Return on assets
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ / Assets turnovers
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Position Ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น / Debt to equity ratio
อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น /
   Policy Liability to Capital Fund
อัตราส่วนเงินสำ�รองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น /
   Unearned premium reserve to equity
อัตราส่วนเงินสำ�รองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม /
   Unearned reserve to total assets
อัตราการจ่ายเงินปันผล / Dividend payout ratio
   (on consolidated financial statement)

หน่วย / Unit
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
บาท / Baht
หุ้น / Share
หุ้น / Share
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht
ล้านบาท / million Baht

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
Financial Statements (The Equity Method is Applied)
2554 / 2011 2553 / 2010 2552 / 2009
42,997.99
4,481.98
3,822.83
41,183.69
2,246.06
1,802.42
1,814.30
2,235.91
2,020.41
2,932.20
2,882.45
2,526.77
3.50
3.50
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
2,153.20
1,628.97
1,632.47
1,405.57
2,154.69
-361.84
149.16
255.10
-8.82
-197.16

1,960.30
1,496.35
1,406.14
842.70
1,635.75
-76.83
182.47
305.35
-9.77
172.45

1,918.06
1,510.17
1,569.23
933.46
1,666.84
38.45
140.30
268.97
33.35
158.56

เท่า / Times

1.01

1.02

0.95

วัน / Days

53

63

76

ร้อยละ / %
ร้อยละ / %
ร้อยละ / %
ร้อยละ / %
ร้อยละ / %

75.65
86.10
-22.17
45.89
4.69

76.33
59.93
-5.46
56.40
6.34

78.73
59.49
2.45
46.74
5.88

เท่า / Times
ร้อยละ / %
ร้อยละ / %
บาท / Baht

0.80
-10.94
-9.74
-6.57

0.70
10.41
8.10
5.75

0.79
9.15
8.33
5.29

ร้อยละ / %
เท่า / Times

-0.83
0.10

4.15
0.52

4.45
0.58

เท่า / Times

22.70

1.00

0.89

เท่า / Times

22.23

0.71

0.69

เท่า / Times

0.57

0.46

0.46

ร้อยละ / %

2.40

22.97

24.27

ร้อยละ / %

-

60.89

66.22

รายงานประจำ�ปี 2554

3

รายงานของคณะกรรมการ
Board of Directors’ Review
ปี 2554 บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มีผลการดำ�เนินงานและเบี้ยประกันภัยรับตรงในช่วงสามไตรมาส
แรกเติบโตมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก แต่เริ่มชะลอตัวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 สืบเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ในหลายๆ จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดยุทธศาตร์
สำ�คัญทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2554 มี
การเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.1
จากตัวเลขคาดการณ์ความเสียหายทั้งหมดที่บริษัทประกันได้รับจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งนี้สูงกว่า  3 แสนล้าน
บาท ถือเป็นเหตุการณ์วิกฤตของอุตสาหกรรมธุรกิจประกันภัยโดยรวม บริษัทฯซึ่งประกอบธุรกิจด้านประกันวินาศภัย   
ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯโดยรวมในปี 2554 มีเบี้ยประกันภัย
รับทั้งสิ้น 2,153.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปีที่แล้ว มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 196.4 ล้านบาท ซึ่งเป็น      
ครั้งแรกที่บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯมา  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯบริหารงานแบบ
อนุรักษ์นิยมบนหลักแห่งความระมัดระวัง จึงทำ�ให้บริษัทฯมีสถานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
1,760 ล้านบาท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย โดยมีการจัดทำ�ประกันภัยต่ออย่างเพียงพอทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงทำ�ให้ผู้รับประกันภัยและผู้ร่วมทุนดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทฯสามารถให้ความเชื่อมั่นในขีดความ
สามารถที่บริษัทฯจะรับรองกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินกองทุนของบริษัทฯ
ช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า ธุรกิจประกันวินาศภัยจะประสบกับความยากลำ�บากในการจัดทำ�สัญญาประกันภัยต่อทีจ่ ะมีตน้ ทุน
ที่สูงขึ้นมาก โดยในปี 2555 บริษัทฯได้จัดทำ�สัญญาประกันต่อที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติกับบริษัท
ประกันภัยต่อในต่างประเทศในวงเงินจำ�นวนหนึ่ง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้เอาประกันที่ซื้อประกันภัยกับ
บริษัทฯได้
บริษัทฯได้ดำ�เนินธุรกิจภายใต้แนวทางวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมาตรฐานและ
บรรษัทภิบาล กล่าวคือ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ควบคู่กับการส่งเสริมค่านิยมองค์กร
(NKI’s Core Value) ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)
จิตสำ�นึกแห่งความรับผิดชอบ (Accountability) และการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service) เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯรักษาคุณลักษณะและพฤติกรรมตามแนวทางของบริษัทฯ
ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกคน ที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯมีความพร้อมที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สร้างสรรค์ และ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ
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In 2011, the Navakij Insurance Public Company Limited (the Company) operating performance and
direct written premium during the first three quarters was in the relatively high growth mode compared to
the same period in 2010. This growth slowed down throughout the fourth quarter due to the prolonged impact
from the natural catastrophic disaster negatively impacting the provinces, industrial estates, and the        
economic strategic hub of Bangkok. The consequence was a meager 0.1% GDP growth rate towards the end
of 2011.
Estimates of the damage to the insurance industry, resulting from the catastrophe, lies in the region of
approximately three hundred billion Baht (300,000,000,000 Baht).The damage of this magnitude constitutes
a crisis for the insurance industry as a whole. The Company, which operates in the non-life insurance business,
is inevitably affected. The Company’s overall premium income in 2011 was 2,153.2 million Baht, an increase
of 9.8% from last year. The operating net loss was 196.4 million Baht. This is the first time the Company had
registered a net loss since the Company was founded seventy eight years ago. Because the Company’s
management had always operates under conservative and diligence policies, our financial position have
always been solidly strong with shareholders’ equity of 1,760 million Baht. With our conservative risk       
management policy as well as adequate domestic and foreign reinsurance facilities, our clients and investors
can be assured that the Company’s ability to effectively accommodate the consequences of the catastrophe
without significant impact on liquidity and capital of the Company.
During the next one to three years, the non-life insurance industry will surely face difficulties in securing
reinsurance contracts which have become not only scarce but also more expensive. However, for 2011,     
the Company has established reinsurance contacts overseas that provide comprehensive protection against
natural disasters. The amount secured should be sufficient to serve the demands of our clients.
The Company continues to operate true to its vision and mission in order to surpass the industry standards
and corporate governance guidelines. Specifically, we remain socially responsible as a company to both
business partners and society at large. This year, our corporate social responsibilities have gone hand in
hand with the promotion of corporate values called “NKI’s Core Values” which include Creative Thinking,
Collaboration, Accountability and Service Excellence, for the management and employees to abide by as
part of enforcing the Company’s ideology.
On behalf of the Board of Directors, I would like to express sincere gratitude and appreciation to our
stakeholders, management, and all employees of the Company, all of whom have maintained their confidence
in the Company. Do be assured that the Company is ready to conduct business in an ethical and creative
manner such that returns are satisfactory for all our stakeholders. We will continue our efforts in the social
and environmental responsibilities area as well as maintain sustainable business growth.

Suchin Wanglee
Chairman of the Board

รายงานประจำ�ปี 2554
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ผังโครงสร้างองค์กร
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
7 กรกฎาคม 2554

คณะกรรมการ

Board of Directors

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร

Remuneration and Nomination Committee

Executive Board

ประธานกรรมการบริหาร

Chairman of Executive Board (CEO)

กรรมการผูอำนวยการ
President

สายปฏิบัติการ/Operations Group
ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการ
Senior Vice President

ฝายการตลาด
Marketing

แผนกบริการธุรกิจ
ตัวแทนและนายหนา
บุคคล
Agent
แผนกบริการธุรกิจ
นายหนานิติบุคคล
Broker
แผนกบริการธุรกิจ
สถาบันการเงิน
Finance Institute
แผนกบริการงานตรง
Direct Business
แผนกขยายงาน
การตลาดพิเศษ
Special Marketing
Development
แผนกวิจัย วางแผน
และลูกคาสัมพันธ
Research Planning
& Customer Relations
สำนักงานบริการลูกคา
Customer Service
Center

ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการ
Senior Vice President

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ระหวางประเทศ

International Business

Development

แผนกนิปปอนโคอะ
Nipponkoa
แผนกพัฒนาธุรกิจ
ตางประเทศ
Foreign Business
Development

ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการ
Senior Vice President

ฝายรับประกัน
Underwriting

ฝายพัฒนาธุรกิจ

Business Development

แผนกอัคคีภัย
Fire
แผนกภัยทางทะเล
Marine
แผนกภัยยานยนต
Motor
แผนกประกันสุขภาพ
และภัยเบ็ดเตล็ดบุคคล
Health & Misc.
(Casualty)
แผนกภัยเบ็ดเตล็ด
ทรัพยสิน
Miscellaneous (Property)
แผนกสัญญาประกันตอ
Treaty Reinsurance
แผนกดำเนินงานกรมธรรม
Policy Processing
แผนกคณิตศาสตร
ประกันภัย
Actuarial
แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
Research & Product Development
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แผนกบริหารพัฒนา
ธุรกิจ
Business Development
Management
แผนกการขาย
ทางโทรศัพท
Telemarketing
แผนกสนับสนุนธุรกิจ
Business Support

ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการ
Senior Vice President

ฝายกิจการสาขา

Branch Operation

แผนกกิจการ
สาขาภาคเหนือ
Branch Operation
(North)
แผนกกิจการ
สาขาภาคใต
Branch Operation
(South)
แผนกกิจการ
สาขาภาคอีสาน
Branch Operation
(North East)
แผนกกิจการ สาขา
ภาคกลาง/ตะวันออก
Branch Operation
(Central & Eastern)
แผนกอำนวยงานสาขา
Branch Administration

ฝายสินไหมทดแทน

Claims Management

แผนกปฏิบัติการ
สินไหมรถยนต
Claims Operation
(Motor)
แผนกบริหาร
สินไหมรถยนต
Claims Administration
(Motor)
แผนกปฏิบัติการ
สินไหมทั่วไป
Claims Operation
(Non-motor)
แผนกบริหาร
สินไหมทั่วไป
Claims Administration
(Non-motor)
แผนกนิติการสินไหม
Attorney of Claims

Organization Chart
The Navakij Insurance Public Company Limited

As at 7 July 2011

คณะกรรมการบรหารความเสี
ิ
ี่ยง

คณะกรรมการลงทุน

Risk Management Committee

Investment Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

สำนักตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit

สายอำนวยการ/Administration Group
ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการ

ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการ

Senior Vice President

ูล

ฝายระบบข

อมูล

Information System

สำนัก กก.ผอ.

Office of President

แผนกพัฒนาระบบ
System Development

แผนกกฎหมาย
Legal

แผนกสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
Management
Information System
แผนกสารบรรณ
IT Administration
แผนกบริหารระบบ
System Administration

แผนกผูถือหุนสัมพันธ
Shareholder Relations
แผนกบริหารความเสี่ยง
Risk Management
แผนกวางแผนกลยุทธ
Strategic Planning

ฝายพัฒนาองคกร

Organization Development

แผนกพัฒนาองคกร
Organization
Development
แผนกทรัพยากรบุคคล
Human Resources
แผนกฝกอบรม
Training

Senior Vice President

ฝายธุรการ

Administrative

ฝายบริหารสินทรัพย

Asset Management

ฝายการเงิน
Finance

แผนกสำนักงาน
Office Administration

แผนกพิจารณาการลงทุน
Investment Operation

แผนกบัญชี
Accounting

แผนกจัดซื้อ
Purchasing
แผนกประชาสัมพันธ
Public Relations

แผนกบริหารการลงทุน
Investment
Administration

แผนกการเงิน
Finance
แผนกบริหารหนี้สิน
Receivable
Management

แผนกบริหารโครงการ
และพัฒนากระบวนการ
ธุรกิจ
Project Management
& Business Process
Development

รายงานประจำ�ปี 2554
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โครงสร้างการจัดการ
Management Structure

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร และมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร

The Company’s management consisted of the Board of Directors
and executive officers and there are five sub-committees;
namely, the Audit Committee, the Remuneration and Nomination
Committee, the Risk Management Committee, the Investment
Committee and the Executive Board.

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. The Board of Directors consists of the following:

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี

2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
5. นายประมนต์ สุธีวงศ์
6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
7. นายชาน ซู ลี
8. นายพรพงษ์ พรประภา
9. นายทำ�นุ หวั่งหลี
10. นายสุพจน์ หวั่งหลี
11. นายวุฒิชัย หวั่งหลี
12. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
13. นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ
14. นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล

ประธานกรรมการ/
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ:

1. Mr. Suchin Wanglee    

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

Chairman of the Board /
Director
Director
Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Note:

- นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ แทนนายมิโนรุ
ซาซาดะ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

- Mr. Tetsutaro Hiraoka was appointed as a director in place
of Mr. Minoru Sasada, effective from 12 May 2011 onwards.

กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ
1. นายสุจินต์ หวั่งหลี หรือ นายวุฒิชัย หวั่งหลี หรือ นายสุพจน์ หวั่งหลี
หรือ นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ หรือ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร หรือ นางสาว
สุกัญญา  ปัณฑพรรธน์กุล เป็นผู้ลงนามแทนบริษั ทฯในกรมธรรม์ของ
บริษัทฯ และประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ

The Directors Authorized to Sign on Behalf of the Company
1. Mr. Suchin Wanglee or Mr. Vuttichai Wanglee or Mr. Suphot
Wanglee or Mr. Nipol T. Jeerawong or Mr. Pitiphong Bisalputra or
Miss Sukanya Pantapatkul is authorized to sign on behalf of the
Company on the Company’s insurance policies and affixed with
the company seal.
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ตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ
บังคับบริษัท ดังนี้

2. On any legal commitment other than provided in 1. above,
a total of two of the following directors namely: Mr. Suchin Wanglee
or Mr. Vuttichai Wanglee or Mr. Suphot Wanglee or Mr. Nipol     
T. Jeerawong or Mr. Pitiphong Bisalputra or Miss Sukanya Pantapatkul,
two out of the above six directors are authorized to sign and affixed
with the Company seal.
Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The board of directors has power and duty to make decisions
and manage the company within legal requirements, objectives
and regulations as follows:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
บริษัท ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

1. To perform the duties according to laws, objectives and
regulations of the company, including the shareholders’ resolutions
with honest, integrity and care in protecting the Company’s       
interest.

2. วางแผน กำ�หนดนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และอนุมตั ิ
แผนการดำ�เนินงานระยะยาว

2. To make plans and stipulate policies for the Company’s
operation, and approve long-term plans.

3. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหาร แผนการดำ�เนินงาน และ   
งบประมาณประจำ�ปี

3 To approve the management structure, the operating plan
and the annual budget.

4. ประเมินผลการตรวจสอบการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร ว่าเป็นไป
ตามแผนงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้หรือไม่ ฯลฯ

4. To review the management’s operation to ensure that it is
done in accordance with the approved budget plan.
Except from the above, the board must receive prior approval
from the shareholders’ meeting in the following matters:

2. ในการทำ�นิตกิ รรมอืน่ นอกจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1. ให้นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี
นายวุฒิชัย หวั่งหลี นายสุพจน์ หวั่งหลี นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล สองในหกคนลงนามร่วมกัน
และประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น เรือ่ งดังต่อไปนีค้ ณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำ�เนินการ
1. เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำ�รายการเกี่ยวโยงตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์            
แห่ ง ประเทศไทย กำ � หนดให้ บ ริ ษั ท ฯต้ อ งเปิ ด เผยและรายงานต่ อ               
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น
3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำ�คัญที่อยู่ ในเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

ประธานกรรมการ
เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
และมีประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน
กรรมการ
2. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการ
3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
ทั้งนี้มี นางวิภาดา  ศรีธิมาสถาพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี โดย
อยู่ในตำ�แหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษั ทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และ
เพียงพอ

1. Matters that the company, by laws, must get approval of
the meeting of the shareholders.
2. Related party’s transactions according to The Stock Exchange
of Thailand (SET) announcement, which requires disclosure and
report to SET and the shareholders.
3. Transactions of significant assets that the Company must
specifically reported to SET.
2. The Audit Committee consists of:
1. Professor Hiran Radeesri Chairman of the Audit
Committee, who has expertise
and vast experience in
accounting and finance practice
2. Mr. Pramon Sutivong
Member
3. Mr. Kiet Srichomkwan
Member
Mrs. Vipada Srithimasathaporn is a secretary to the audit
committee.
The audit committee’s term of office is three years and may
not serve more than 3 consecutive terms.
Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1. To review the Company’s financial reporting process to
ensure that it is accurate and adequate.
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2. สอบทานให้บริษั ทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการ   
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

2. To review the Company’s internal control system and        
internal audit system to ensure that they are suitable and efficient.
To determine an internal audit unit’s independence, as well as to
approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of
the internal audit unit or any other unit in charge of an internal
audit.

3. สอบทานให้บริษั ทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

3. To review the Company’s compliance with the law on     
securities and exchange, the Exchange’s regulations and the laws
relating to the company’s business.

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม
ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. To consider, select and nominate an independent person
to be the Company’s auditor, and to propose such person’s              
remuneration, as well as to attend a non-management meeting
with the auditor at least once a year.

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ

5. To review the connected transactions, or the transactions
that may lead to conflicts of interest, to ensure that they are in
compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are
reasonable and for the highest benefit of the Company.

6. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

6. To review that the company has an effective risk management
system.

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะ
กรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

7. To report the audit committee’s performance to the board
of directors at least 4 times a year.

8. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษั ทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

8. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report,
an audit committee’s report which must be signed by the audit
committee’s chairman and consist of the at least the following
report.
8.1 An opinion on the accuracy, completeness and          
creditability of the Company’s financial report,
8.2 An opinion on the adequacy of the Company’s internal
control system,
8.3 An opinion on the compliance with the law on securities
and exchange, the Exchange’s regulations, or the laws relating to
the Company’s business,
8.4 An opinion on the suitability of the auditor,
8.5 An opinion on the transactions that may lead to conflicts
of interests,
8.6 Number of audit committee meetings, and the attendance
of such meetings by each committee member,

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.7 An opinion or overview comment received by the audit
committee from its performance of duties in accordance with the
charter,
8.8 Other transactions which should be known to the     
shareholders and general investors, subject to the scope of duties
and responsibilities assigned by the Company’s board of directors.
9. To perform any other act as assigned by the Company’s
board of directors, with the approval of the audit committee.
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10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมี
ข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง
มี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯให้             
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษั ทฯ เพื่อ    
ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญใน
ระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทฯหรือผูบ้ ริหาร ไม่ด�ำ เนินการให้การ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด      
รายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ตามวรรคหนึง่ ต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ     
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำ�
ความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์   
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทราบ และเพือ่ ดำ�เนินการ
ตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า  และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผล
การตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำ�นักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง  
ดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น       
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจ ดังนี้
1. สามารถเชิญกรรมการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือ พนักงาน
ของบริษัทฯหารือหรือตอบคำ�ถามคณะกรรมการตรวจสอบ

10. In performing of its duties, if it found or suspected that
there is a transaction or any of the following acts which may   
materially affect the Company’s financial condition and operating
results, the audit committee shall report it to the board of directors
for rectification within the period of time that the audit committee
thinks fit,
10.1 a transaction which causes a conflict of interest;
10.2 any fraud, irregularity, or material defect in an       
internal control system; or
10.3 an infringement of the law on securities and exchange,
the Exchange’s regulations, or any law relating to the Company’s
business.
If the Company’s board of directors or management fails
to make a rectification within the period of time under the first
paragraph, any audit committee member may report on the
transaction or act under the first paragraph to the Securities and
Exchange Commission (SEC) or SET.
11. If the auditor of the company discovers any suspicious
circumstance that the director, manager or any other person  
responsible for the operation of the Company commits an offense
as defined by laws and the auditor informed the fact relating to
such circumstance to the audit committee in order to continue the
inspection without delay. The audit committee shall inspect the
circumstance and report the result of preliminary inspection to the
auditor’s office and the auditor within 30 days. The suspicious
circumstance to be reported and the process to uncover facts of
such circumstance shall be as defined by the Capital Market    
Supervisory Board.
In Addition, the Audit Committee is Empowered to
1. Request explanations from directors, executives, managers,
chief of departments and staff on matters related to the              
committee’s function.

รายงานประจำ�ปี 2554

11

2. สามารถขอคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษั ทฯ หรืออาจจ้าง     
ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้หากมีความจำ�เป็น

3. คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประกอบด้วย
1. นายประมนต์ สุธีวงศ์
2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
3. นายพรพงษ์ พรประภา
4. นายสุพจน์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 3 ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการกำ�หนดค่าตอบแทน

2. Consult with the Company’s specialists or employ paid
specialists or consultants from outside, if necessary.

3. The Remuneration and Nomination Committee
consists of:
1. Mr. Pramon Sutivong

Chairman of the Remuneration
and Nomination Committee
Member
2. Mr. Kiet Srichomkwan
3. Mr. Phornpong Phornprapha Member
Member
4. Mr. Suphot Wanglee
The remuneration and nomination committee’s term of office
is three years.
Duties and Responsibilities of Remunerating

1. เสนอโครงสร้างและวิธกี าร การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษั ท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อ         
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

1. Proposed structures and procedures for payment of          
compensation to the board of directors, committees and senior
executives to present to the board of directors or the shareholders
meeting for approval.

2. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี ให้แก่คณะกรรมการบริษั ท
และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. Review and determine the annual compensation to the
directors of the board and the committee and submit it to the
board for approval at the shareholders meeting.

3. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปีให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. Review and determine the annual compensation to the
senior executives and submit it to the board of directors for        
approval.

4. พิจารณาทบทวนอำ�นาจ และหน้าทีเ่ กีย่ วกับการกำ�หนดค่าตอบแทน
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ ในการปรับปรุงเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ หรือคำ�สั่งของหน่วยงานราชการ เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ ก.ล.ต. ฯลฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการสรรหา
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษั ท
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เมือ่ ครบ
วาระ หรือมีตำ�แหน่งว่างลง เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. ดูแลโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะ
สมกับองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาทบทวนอำ�นาจ และหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา  เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ในการปรับปรุงเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
หรือคำ�สัง่ ของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
ฯลฯ
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4. Review authorities and duties of the remuneration to present
to the board of directors to improve compliance with appropriate
laws, regulations or orders of government authorities such as the
Office of Insurance Commission (OIC), SET and SEC etc.
Duties and Responsibilities of Nominating
1. Establish criteria and procedures for the selection of     
nominees to serve as directors of the board, members of the   
committee and senior executives presented to the board of       
directors for approval.
2. Recruit and nominate a qualified individual to become
director of the board of directors, committee and senior executives
when his/her term in office expires or becomes available.
3. Oversee the structure and composition of the board of  
directors to appropriate the organization and meet its fiduciary
obligations to the shareholders.
4. Review authorities and duties of the nomination to present
to the board of directors to improve compliance with appropriate
laws, regulations or orders of government authorities such as OIC,
SET and SEC etc.

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

กรรมการที่ดำ�รงโดยตำ�แหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
ประธานกรรมการ
1. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
กรรมการ
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
กรรมการ
3. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
4. นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล กรรมการ
กรรมการ
5. นางสาวชุติธร หวั่งหลี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ   
3 ปี

4. The Risk Management Committee consists of
directors who are the company’s executive officers
1. Mr. Nipol T. Jeerawong Chairman of the Risk
Management Committee
2. Mr. Pitiphong Bisalputra Member
Member
3. Ms. Anukul Thitikulrat
4. Ms. Sukanya Pantapatkul Member
5. Ms. Chutithorn Wanglee Member

The risk management committee’s term of office is three years.
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำ�เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ งและความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
2. กำ�กับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่
สำ�คัญ และดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า  องค์กรมีการจัดการความเสี่ยง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. นำ�เสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ รวมถึงความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำ�คัญให้กับ
คณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำ�แนะนำ�กับฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และ
พิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง

5. คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการทีด่ �ำ รงโดยตำ�แหน่ง
ผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
3. นางสาวชุติธร หวั่งหลี
4. นายสุจินต์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการลงทุน จะมีผลบังคับใช้ไป
จนกว่าสถานภาพตำ�แหน่งของผู้บริหารจะสิ้นสุดลง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. พิจารณากำ�หนดนโยบายและแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ   
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
3. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์
4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมทั่วไป
5. พิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee
1. Review and submit a risk management policy and risk     
appetite to the board of directors for approval.
2. Oversee development and ensure that all division/            
department within the Company to perform by the risk management
system.
3. Review the risk management reports and periodically follow
up on major risks and make sure the Company has managed risks
appropriately and with efficiency.
4. Submit to the board of directors, a report of overall risk
exposure to the Company including review whether the internal
audit system is appropriate to manage exposure from major risks.
5. Give advice to all division/department of the risk              
management sector, consider and resolve development system of
the risk management.

5. Investment Committee consists of directors who are the
company’s executive officers
1. Mr. Nipol T. Jeerawong

Chairman of the Investment
Committee
Member
2. Mr. Pitiphong Bisalputra
Member
3. Ms. Chutithorn Wanglee
Advisor to the Committee
4. Mr. Suchin Wanglee
The investment committee’s term of office shall come into force
until the status of the executive officer would be finished.
Duties and Responsibilities of the Investment Committee
1. To determine investment policy and make plans to match
the company policy.
2. To assess and manage risks in investment.
3. To consider and approve investment in securities.
4. To consider and approve of money lending.
5. To consider and approve the sale of intangible assets.
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ทั้งนี้ อำ�นาจหน้าที่ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของ
คปภ. เรือ่ งการประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษัทประกันวินาศภัย และหลักเกณฑ์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.

6. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่ดำ�รงโดย
ตำ�แหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
3. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
4. นางนลินา โพธารามิก
5. นายสุจินต์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหาร จะมีผลบังคับใช้ไป
จนกว่าสถานภาพตำ�แหน่งของผู้บริหารจะสิ้นสุดลง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ      
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้ดำ�เนินไปตามนโยบาย และแผนงานหลักที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด�ำ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. รับผิดชอบในการจัดทำ�นโยบาย งบประมาณ แนวทาง และแผนงาน
หลักในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย    
พระราชบัญญัติบริษั ทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจน         
ข้อกำ�หนด หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษั ทฯปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป ให้มีการจัดทำ�งบการเงินที่แสดงถึงฐานะการเงิน และ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นจริงอย่างรอบคอบและ
สมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกำ�หนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ บริหาร
ความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรรมการบริษั ท      
มอบหมาย
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The duties and powers as mentioned above are subject to the
procedures and regulations of the OIC regarding other business of
non-life insurance companies and the procedures and regulations
of SET and SEC.

6. The Executive Board consists of directors who are

the company’s executive officers
1. Mr. Nipol T. Jeerawong Chairman of the Executive
Board
2. Mr. Pitiphong Bisalputra Member
3. Ms. Anukul Thitikulrat Member
4. Mrs. Nalina Bodharamik Member
Advisor to the Executive
5. Mr. Suchin Wanglee
Board
The executive board’s term of office shall come into force
until the status of the executive officer would be finished.
Duties and Responsibilities of the Executive Board
1. To control and supervise that the operation of the            
Company and its subsidiaries are carried out according to the
policies and major operating plans, with utmost efficiency and
effectiveness, as assigned by the board.
2. To make corporate policy, budget, guideline and other
operating plans of the Company and its subsidiaries and report of
such to the board.
3. To control and supervise that the Company conducts in
compliance with the Securities and Stock Exchange Act, the     
Non-Life Insurance Act, the Public Company Act and other        
related applicable regulations thereof.
4. To control and supervise the Company to follow generally
accepted accounting standards and prepare financial statements
to show accurately and reasonably the financial and operation
results of the Company and its subsidiaries.
5. To evaluate and assess risks in operating business of the
Company and its subsidiaries and make appropriate measures to
manage such risk and inform the board thereof.

7. ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
3. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ/
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
4. นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ/
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
5. นางนลินา โพธารามิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
6. นายทาคายูคิ ซาวาซากิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ/
7. นายอดุล พัฒนภูมิ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด
หมายเหตุ:

-  นายนิวัตร์ เรือนทองดี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ ลาออกจาก
การเป็นพนักงานของบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2555
อำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร
1. กำ�กับดูแลและให้ค�ำ ปรึกษาแก่กรรมการผูอ้ �ำ นวยการและฝ่ายบริหาร  
ให้บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) และ
เป้าหมายรวมตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ โดยให้คนในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีร่ บั ผิดชอบ
2. ส่งเสริมและ/หรือกำ�กับให้เกิดการประสานความร่วมมือของบุคลากร
ในองค์กรอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน
3. ประสานความเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องฝ่ายบริหารจัดการกับ
คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ให้คำ�แนะนำ� ทบทวนโครงการ กำ�กับแนวทางบริหาร และกลยุทธ์
ทางธุรกิจรวมถึงการดำ�เนินการธุรกิจปรกติของบริษัทฯแก่ฝา่ ยบริหารจัดการ
ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ดูแลสนับสนุนให้มคี วามเพียงพอของแผนกลยุทธ์ งบประมาณประจำ�
ปี และแผนงานการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับจาก
คณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการ
ทำ�งานที่ดี โดยคำ�นึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมงาน
รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน
7. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำ�นวยการ
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้
รับมอบหมาย
8. พิจารณาและประเมินผลงานของผูบ้ ริหารในระดับรองลงมาร่วมกับ
กรรมการผู้อำ�นวยการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

6. To perform any other tasks as assigned by the board.

7. The Management consists of:

1. Mr. Nipol T. Jeerawong Chief Executive Officer
2. Mr. Pitiphong Bisalputra President
3. Ms. Anukul Thitikulrat Senior Vice President/
Vice President - Finance Department
4. Ms. Sukanya Pantapatkul Senior Vice President/
Vice president - Office of President
5. Mrs. Nalina Bodharamik Senior Vice President
6. Mr. Takayuki Sawazaki Senior Vice President
7. Mr. Adul Pattanaphum Senior Vice President/
Vice President - Marketing
Department
Note:

-  Mr. Niwat Ruantongdee, senior vice president, resigned from
his position effective from 1 January 2012.
Duties and Authority of Chief Executive Officer
1. To monitor and provide advises to the president and         
executives in managing the company to achieve its vision and
overall objectives set by the Board of Directors, will all units in the
organization cooperatively to achieve their respectively                
responsible objectives.
2. To motivate and/or oversee participation from all members
of the organization towards common directions and objectives.
3. To establish sound working understandings of roles and    
duties of the executives with the Board of Directors to work towards
a common direction.
4. To provide recommendations to the management including
review and oversee management direction and business strategies
as a whole including normal business operation plans before   
presenting to the Board of Directors.
5. To oversee the adequacy of having strategies, annual
budget and operation plans in accordance with the board’s policy.
6 To oversee development of good culture and sound environment
in work place for the company’s personnel with taking in            
consideration of their pride and respect for human dignity           
including having code of moral and equal treatment for them.
7. To consider and evaluate the president’s performance then
report it directly to the Board of Directors and/or assigned         
sub-committees.
8. Cooperating with the president to consider and evaluate
performance of executives to ensure fairness.
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8. กรรมการอิสระ

8. Independent Directors

บริษัทฯมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของคณะกรรมการ
บริษัท และได้กำ�หนดคำ�นิยามของกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของ
ก.ล.ต. (รายละเอียดปรากฎตามรายงานแบบ 56-1)

The Company has five independent directors, account for 36%
of the Company’s board of directors and the Company had    
specified qualifications of “independent directors” under the
Notification of SEC. (For more information, please see 56-1 report)

9. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ น.ส. สุกญ
ั ญา ปัณฑพรรธน์กลุ เป็นเลขานุการ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
2. บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต.
4. ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
และสม่ำ�เสมอ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
และข่าวสารของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกำ�หนค่าตอบแทนและสรรหา  เป็นผู้ทำ�หน้าที่สรรหา
กรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระลาออก หรือทดแทนตำ�แหน่งที่   
ว่างลงด้วยเหตุอื่น
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9. Company Secretary
The board of directors has appointed Ms. Sukanya Pantapatkul
as the company secretary since 28 February 2008, whose duties
and responsibilities are as following:
1. To arrange the shareholders’ meetings and the board     
meetings in accordance with laws, the Company’s Articles of    
Association and the other related regulations.
2. To record and maintain record of minutes of the shareholders
meetings and the board of directors meetings.
3. To oversee that the Company and the board of directors
disclose information in compliance with the regulations of SET as
well as SEC regarding disclosure of information.
4. To provide basic legal advice to the board of directors     
regarding laws, regulations and Articles of Association of the
Company and regularly monitor that they have properly and
regularly conducted within law.
5. To communicate with the shareholders to inform them of
their right and the Company’s news.

Nomination of Directors and Executives
The Remuneration and Nomination Committee will nominate
new directors who shall replace those retiring on rotation or     
otherwise based on the following procedures:  

• นโยบายและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ

• Policy and Criterion

1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ        
1. The board of directors should consist of directors with
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ diverse qualifications in terms of skills, experience and professional  
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการ expertise that benefit the company, including the willingness to
devote sufficient time to the board and the ability to perform his/
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
her duty to strengthen the board.
2. ทำ�ให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำ�รง
2. Having nominees who are independent and qualified to
ตำ�แหน่งกรรมการอย่างน้อยสำ�หรับส่วนที่เป็นเป็นกรรมการอิสระ
serve as members of the board, at least for those who serve as
3. ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำ�รงตำ�แหน่งซ้ำ�       independent director.
ควรมีกลไกในการประเมินการทำ�หน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อน
3. In determining whether to recommend a director for         
ด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กรรมการ และให้มั่นใจว่า re-election, they should be an evaluation process of the director’s
กรรมการที่ดีเท่านั้น จึงจะได้รับการต่อวาระ
performance. Such process promotes the accountability among
board members and ascertains that only well qualified directors
• กำ�หนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ
will be re-appointed.
1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำ�หนด (พระราชบัญญัติมหาชน
• Quality of Director
จำ�กัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย) เช่น
- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
- ไม่ เ คยรั บ โทษจำ � คุ กโดยคำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ดให้ จำ � คุ ก             
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำ�โดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำ�เนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ

1. Directors must possess the qualifications as specified by
the Public Limited Company Act, the Securities and Exchange Act
and the Non-life Insurance Act e.g.
- being lawful age (20 years old),
- not being bankrupt, incompetent or quasi-incompetent
persons,
- never been imprisoned by a final sentence of            
imprisonment for an offense related to property committed by
fraud,
- never been terminated or dismissed from any public
or private organization by fraud,

2. Directors should be competent with skills and extensive
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจาก    
experience to benefit the company’s operations. Directors must
ฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
have willingness and good ethical business practices.
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ
3. Directors should have the ability to exercise sound and  
และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
independent judgments, free from the management and other
สำ�หรับการสรรหาผูบ้ ริหาร คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและ interest groups.
สรรหาจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ
4. Directors could dedicate appropriate time to the          
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการขึน้ ไปเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับผูบ้ ริหาร company that she/he serves director and perform he/she duty with
อื่นระดับรองลงมาจากกรรมการผู้อำ�นวยการ กรรมการผู้อำ�นวยการจะ due care.
เป็นผู้พิจารณา โดยหารือกับประธานกรรมการบริหาร
To nominate an executive officer, the remuneration and
nomination committee will nominate the position of president and
higher, propose to the board of directors to consider. The president,
discuss with the chief executive officer, to consider and appoint
all other executive officers under his line of command.

รายงานประจำ�ปี 2554
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Profile

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทร่วมทีด่ �ำ เนินการอยู่ในปัจจุบนั
มีดังนี้

Currently the company and its associated company are engaging
in the following business:

ด้านการรับประกันภัย

Underwriting

ธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทร่วม คือ การรับประกันวินาศภัยทุก
ประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง   
การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งเป็น
- การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทฯจะรับประกันภัยผ่านตัวแทน
นายหน้า  นายหน้านิติบุคคล และสาขาต่างๆ ของบริษั ทฯ สัดส่วนการ     
รับประกันภัยโดยตรงเกินกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
สำ�หรับบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) บริษัทร่วม ช่องทางการขาย
จะเป็นการขายประกันรายย่อยซึ่งประกอบด้วยธนประกันภัยและขายตรง
และประกันภัยเชิงพาณิชย์ผ่านบริษัทนายหน้า
- การรับประกันต่อและจ่ายต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอืน่ ๆ เพือ่
เป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

ด้านการลงทุน
นอกเหนือจากการดำ�เนินธุรกิจประกันภัยแล้ว บริษัทฯมีการบริหาร
จัดการเงินส่วนทีเ่ หลือจากการดำ�เนินธุรกิจประกันภัยอันเป็นปรกติไปลงทุน
โดยประเภทการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่า
ด้วยเรือ่ งการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯมีการกระจายการ
ลงทุนหลักทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้น และหน่วย
ลงทุน

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำ คัญในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา
ปี 2554
• บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการ
• บริษั ทฯได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษั ทจดทะเบียน
ประจำ�ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ในระดับ “ดีมาก”
• บริษั ทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำ�ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
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Underwriting is the core operation of the Company and its
associated company. They write all classes of general insurance
i.e. fire, marine and transportation, motor and miscellaneous, etc.
These are:
- Direct insurance: The direct business comes from agents,
brokers, broker firms and branch offices and accounts over 90% of
the total written premiums. With regard to Falcon Insurance  
Public Company Limited, the associated company channel of sales
was retail business consists of bancassurance and direct sales and
commercial business from broker companies.
- Reinsurance and retrocession is ceded to and accepted from
other insurance companies to spread risks.

Investment Operations
In addition to underwriting, the company also spends its income
on investment in compliance to type of investment and limit for
line of investment as specified by regulations of the Office of  
Insurance Commission (OIC). The majority of the investment is in
deposits with financial institutions, promissory notes, government
bonds, debentures, stock and unit trust.

Major Changes and Development During the Past
Five Years

2011
• The Company had changed the organization structure to fit
for management.
• The assessment of the Company under project of Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2011 by the Thai
Institute of Directors Association (IOD) was ranked in “Very good”
scoring.
• The assessment of the Company for coducting the annual
general meeting of shareholders ofor the year 2011 was ranked in
“Exellence” scoring by Thai Investor Association.

ปี 2553

• บริษัทฯได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจำ�ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
• บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เข้ารับรางวัลบริษัท
ประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ในปี 2552
• บริษัทฯได้รบั ผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจำ�ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ในระดับ “ดีเลิศ”
ปี 2552
• มีการเปลีย่ นโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯโดยบริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จำ�กัด บริษัทประกันภัยในประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามา 
ถือหุ้นในบริษั ทฯร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว       
ในลักษณะทีเ่ ป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ ขยายตลาดการค้าใหม่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจและการบริการที่ดียิ่งขึ้น
• บริษัทฯพร้อมให้บริการ Navakij Call Center 1748 เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยในการแจ้งอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัว่ โมง
พร้อมแจ้งทำ�ประกันภัย ผ่านบริการหมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก
• บริษัทฯได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจำ�ปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม”
• บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เข้ารับรางวัล บริษัท
ประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 และอันดับ 3 ในปี 2550
และปี 2551
• บริษัทฯได้รับการประเมินจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย       
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือคณะกรรมการร่วม (กกร.) ให้ได้รับตราสัญลักษณ์   Q-Mark
เพือ่ รับรองมาตรฐานและคุณภาพด้านสินค้าและบริการ เป็นระยะเวลา
อีก 2 ปี
• บริษัทฯได้รบั ผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจำ�ปี 2552 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในระดับ “ดีเลิศ”
ปี 2551
• บริษั ทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำ�ปี 2551 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
• เดือนสิงหาคม บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำ�กัด ขายหุ้นที่ถือใน
บริษัทฯจำ�นวน 2,057,071 หุ้น หรือร้อยละ 6.86

2010
• The assessment of the Company for conducting the annual
general meeting of shareholders for the year 2010 was ranked in
“Excellent” scoring by the Thai Investors Association.
• The Company received the second place awards respectively
for the best managed insurance company of 2009 from the Office
of Insurance Commission (OIC).
• The assessment of the Company under project of Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2010 by the Thai
Institute of Directors Association (IOD) was ranked in “Excellent”
scoring.
2009
• Changes in shareholders structure. Nipponkoa Insurance
Company Limited, an insurance company from Japan, becomes
the new shareholder who holds 10% of the company’s registered
and paid-up capital. Nipponkoa signed business cooperation with
the company in order to expand new markets including                
development of products, services and technologies together for
increasing the business strengths and rendering better services.
• The Company offers 24 hours “Navakij Call Center 1748” to
accommodate clients to report a claim and buy insurance cover,
just call 4 digit numbers.
• The assessment of the Company for conducting the annual
general meeting of shareholders for the year 2009 was ranked in
“Excellent” scoring by the Thai Investors Association.
• The Company received in the second and third place awards
respectively for the best managed insurance company of 2007 and
2008 from the Office of Insurance Commission (OIC).
• The joint committee of the Board of Trade of Thailand,       
the Federation of Thai Industries and The Thai Bankers Association
awarded the company for Q-Mark standard in business and     
services for another 2 years.
• The assessment of the Company under project of Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2009 by the Thai
Institute of Directors Association (IOD) was ranked in “Excellent”
scoring.
2008
• The assessment of the Company for conducting the annual
general meeting of shareholders for the year 2008 was raked in
“excellent” scoring by the Securities and Exchange Commission.
• The Ocean Asset Company Limited sold its holding in the
Company of 2,057,071 shares or 6.86% of the paid-up capital in
August 2008.
รายงานประจำ�ปี 2554
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• บริษั ทฯได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษั ทจดทะเบียน
ประจำ�ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ในระดับ “ดีเลิศ”
ปี 2550
• เป็นบริษั ทแรกในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ ได้รับตราสัญลักษณ์       
Q-Mark เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพด้านสินค้าและบริการจาก          
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการร่วม (กกร.)
• เดือนมกราคม บริษัทฯเปิดสำ�นักงานบริการลูกค้า  ชั้น 1 อาคาร
สาธรธานี เพือ่ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ พร้อมให้บริการและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ เช่น การแจ้งอุบัตเิ หตุ การรับเรื่องร้องเรียน การรับประกัน
หรือกิจกรรมทางการตลาด
• เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯขายเงินลงทุนในบริษัท ฟอลคอนประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) คงเหลือ 2,175,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.27 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว
• เดือนมิถุนายน บริษั ทฯขายเงินลงทุนในบริษั ท นวสากล จำ�กัด       
ที่บริษัทฯถือ 2,089,197 หุ้น หรือร้อยละ 99.49 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชำ�ระแล้ว
• บริษัทฯได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�
ปี 2550 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
ปี 2549
• เดือนเมษายน บริษัทฯรับโอนธุรกิจรับประกันวินาศภัย จาก บริษัท
ไทยพาณิชย์ ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น
5,561,392 หุ้น หรือร้อยละ 92.69 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว
• เดือนกรกฎาคม บริษัทฯรับโอนธุรกิจรับประกันวินาศภัยจาก บริษัท
ไทยสมุทรประกันภัย จำ�กัด และขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯเป็นการเฉพาะ
เจาะจง จำ�นวน 2,057,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกชำ�ระแล้ว ให้แก่ บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำ�กัด (ภายหลังเปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จำ�กัด)
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บมจ. นวกิจประกันภัย

• The assessment of the Company under project of Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2008 by the Thai
Institute of Directors Association (IOD) was ranked in “Excellent”
scoring.
2007
• The Company was the first insurance company to received
“Q-Mark” standards of quality both for products and services, from
the joint committee of the Board of Trade of Thailand, The        
Federation of Thai Industries and The Thai Bankers Association.
• In January, the Company opened Customer Service Center,
located on the ground floor of Sathorn Thani Building, in             
supporting of expansion in business, offering services and assist
customers regarding the company’s activities i.e. claims reporting,
customer complaints, buying insurance cover or other marketing
activities.
• In February, the Company sold its holding in The Falcon  
Insurance Public Company Limited (formerly TCI). Since then it
holds only 2,175,992 shares or 36.27% of the paid-up capital.
• In June, the Company sold its entire holding of 2,089,197
shares or 99.49% of the registered and paid up capital of          
Navasakol Company Limited.
• The assessment of the Company for conducting the annual
general meeting of shareholders for the year 2008 was raked in
“excellent” scoring by the Securities and Exchange Commission.
2006
• In April, the Company accepted underwriting business which
was transferred from TCI (later changed its name to The Falcon        
Insurance Public Company Limited), the subsidiary that the    
company held 5,561,392 shares or 92.69% of its paid-up capital.
• In July, the Company also accepted underwriting business
which was transferred from Ocean General Insurance Company
Limited (OCN) and sold on a private placement basis, 2,057,071
of the newly issued shares or 6.86% of the paid-up capital to OCN
(later changed its name to Ocean Asset Company Limited).
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โครงสร้างรายได้

Revenue Structure

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ รายได้
จากการรับประกันภัย และรายได้จากการลงทุน

The Company’s revenue comes from 2 main sources,           
underwriting and investment.

รายได้
Income

ดำ�เนินการโดย
Operator

2554/2011
ล้านบาท ร้อยละ
%
Million Baht

2553/2010
ล้านบาท ร้อยละ
%
Million Baht

2552/2009
ล้านบาท ร้อยละ
%
Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับ (2) (2)
บมจ. นวกิจประกันภัย
The Navakij Insurance Plc.
Written Premiums
อัคคีภัย / Fire
491.15
21.15
462.61
20.92
437.53
21.02
ทางทะเลและขนส่ง
139.47
6.00
136.56
6.18
118.11
5.67
Marine & Transportation
รถยนต์ / Motor
1,376.10
59.25 1,235.82
55.90 1,254.52
60.27
เบ็ดเตล็ด / Miscellaneous
146.48
6.31
125.30
5.67
107.90
5.18
รวม / Total
2,153.20
92.71 1,960.29
88.67 1,918.06
92.14
รายได้จากการลงทุน
Investment Income
149.16
6.42
182.47
8.25
140.30
6.74
รายได้อื่น
Other Income
20.93
0.90
55.71
2.52
13.47
0.65
2,323.29
100.03 2,198.47
99.44 2,071.83
99.53
ส่วนกำ�ไร (ขาดทุน)
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย (1)(1)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
The Falcon Insurance Plc.
Share of Income (Loss)
from Investment in Associate
(0.80)
(0.03)
12.43
0.56
9.86
0.47
รวม / Total
2,322.49
100.00 2,210.90
100.00 2,081.69
100.00
Note: 1. In year 2011, the Company holds 36.27% of paid-up
หมายเหตุ: 1. ในปี 2554 บริษัทฯถือหุ้นของ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
ร้อยละ 36.27
capital of The Falcon Insurance Public Company Limited.
2. เบี้ยประกันภัยรับ หมายถึง เบี้ยประกันภัยรับตรงและ
2. Written Premium means direct written premiums
เบี้ยประกันภัยรับต่อ แสดงตามงบการเงินรวม โดยไม่
and reinsurance assumed as displayed in the
รวมเบี้ยประกันของบริษัทร่วม
consolidated financial statement, however, the
written premiums from the associated company were
not included in the statement.
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บมจ. นวกิจประกันภัย

ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัย
Economic and Non-Life Insurance Market Trends

เศรษฐกิจไทยในปี 2554

The Thai Economy in 2011

1.  ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.1 ซึ่ง
เป็นการขยายตัวชะลอลงจากปีกอ่ นหน้า เนือ่ งจากปัญหาวิกฤติมหาอุทกภัย
ในช่วงปลายปีที่ได้สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมให้หดตัวลง และส่งผลกระทบต่อเนือ่ งให้ผผู้ ลิตสินค้าและ
บริการจำ�นวนมากประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต โดยการ
บริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ชะลอลงจากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยได้ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบชะลอตัวลง โดยเฉพาะในหมวดอาหาร เครื่องดื่ม
และโรงแรมภัตตาคาร และยังส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงตามผลผลิต
ทางการเกษตรที่เสียหาย นอกจากนี้ระดับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น       
อันเนื่องมาจากเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในช่วงอุทกภัยยังส่งผลให้ภาระ
ค่าครองชีพของประชาชนปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีส่วนทำ�ให้การบริโภคภาค
เอกชนชะลอลง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.4
ชะลอลงตามปัญหาการหยุดชะงักของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม          
โดยเฉพาะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมในแถบภาคกลางที่ ได้รับผลกระทบ
อย่างมากจากปัญหาอุทกภัย โดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรจะลดลงมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี สำ�หรับ
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงเช่นกัน
โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.3 อันมีสาเหตุสำ�คัญมาจากปัญหาอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้า
เพือ่ ส่งออกในสัดส่วนสูง ได้กอ่ ให้เกิดอุปสรรคต่อการผลิตสินค้าเพือ่ ส่งออก
ไปยังตลาดต่างประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ประกอบกับความไม่
แน่นอนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์
และการจ้างงานในสหรัฐฯ และปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป
ทีย่ งั คงเป็นปัจจัยเสีย่ งสำ�คัญต่อแนวโน้มอุปสงค์โลกให้ชะลอตัวลงมากกว่า
ที่คาด และส่งผลกระทบให้ภาคการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวใน
อัตราชะลอลงจากปีก่อน สำ�หรับการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2554 คาดว่าการ
บริโภคภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 0.4 ชะลอลงจากปีก่อนหน้า  เนื่องจาก
ความล่าช้าในการจัดทำ�งบประมาณประจำ�ปี 2555 ที่ส่งผลให้การเบิกจ่าย
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้เป็นไปอย่างล่าช้า  ขณะที่การลงทุนภาครัฐ   
คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 6.6 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่โครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เริ่มเบิกจ่ายลดลงมากในไตรมาสที่ 3
ของปี 2554 ทำ�ให้ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีการลงทุนภาครัฐหดตัว  
ร้อยละ 7.8

1.  Economic Growth
The Thai economy in 2011 is expected to grow by 1.1% indicating
shrinkage of growth rates from previous years. This economic slow
was predominantly caused by the catastrophic flooding towards
the end of the year, which severely impacted the productivity of
the industrial and agricultural sectors. Suppliers of goods and
services experienced shortage of parts and other resources necessary
for production. Private consumption is expected to grow by 2.3%,
down from a year earlier. The purchasing power, particularly for
food, beverage, hotels and restaurants industries, of those in the
flood affected areas was significantly reduced. Farmers faced loss
of income from perished crops while the prices of consumables
remaining in the market became increasingly dear resulted in
sudden increase in the standard of living which also contributed
to the decrease in private consumption. It is expected that private
investment will have grown by 8.4%, down because of the interruption
of the manufacturing industry. The industrial area in the central
region has been greatly affected by the flood. It is also expected
that private investment in equipment and machinery is greatly
reduced in the last quarter of the year. Goods and serviced      
produced for exports showed slower growth also. Together the
growth rate is expected to be 9.3%. The major flooding that        
occurred in the central industrial area, a manufacturing base which
exports a large portion of the output, posed great obstacles for
manufacturers to export their products to foreign markets throughout
the last quarter of 2011. The uncertainties of global economy
including unemployment in the United States, and public debt in
Europe, remain a major risk factor that is likely to force a slowdown
in overall demand and contribute to the anticipated lower export
growth relative to previous years. For government spending in
2011, government consumption is expected to grow by 0.4%, down
from a year earlier. Due to delays in preparing the annual budget
in 2012, spending during the fourth quarter of this year were also
postponed or delayed. While public investment is expected to
contract by 6.6%, mainly due to the strong investment under the
2012 Thai action plan to reduce spending in the third quarter of
2011. In the first three quarters of the year, government investment
contracted by 7.8%.
รายงานประจำ�ปี 2554
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2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี
2554 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี เร่งตัวขึ้นจากทั้งต้นทุนใน
หมวดสินค้าเกษตรจำ�พวกเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ ที่ได้รับแรงกดดันจาก
สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการเจริญเติบโต และต้นทุนในหมวด
พลังงานที่เร่งขึ้นตามทิศทางราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกเป็นสำ�คัญ          
ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่�ำ ทีร่ อ้ ยละ 0.7 ของกำ�ลัง
แรงงานรวม ในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัด
จะเกินดุลลดลงมาอยู่ที่ 10.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9
ของจีดพี ี เนือ่ งจากดุลการค้าทีค่ าดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยูท่ ี่ 26.3 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยคาดว่ามูลค่านำ�เข้าสินค้าในปี 2554 จะขยายตัวในระดับ
สูงที่ร้อยละ 23.3 ตามราคาสินค้านำ�เข้าในตลาดโลก ขณะที่มูลค่าส่งออก
สินค้าในปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 16.4

เศรษฐกิจไทยในปี 2555
1. ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2. Economic Stability
With regards to Thailand’s economic stability, the headline
inflation in 2011 is expected to increase to 3.9% per year. This
acceleration is spurred by price hikes of agricultural products
particularly meats, vegetables, and fruits that have been under
pressure from climate unfavorable for growth. Energy costs          
accelerated in the direction of world oil price driving up inflation
within the country also. The unemployment rate is expected to
remain low at 0.7% of total labor force. With regards to the      
country’s financial stability, the expected current account surplus
is decreased to USD 10.1 billion, representing 2.9% of GDP. This is
due to trade surplus expected to be lower at USD 26.3 billion. The
expected value of imports in 2011 will grow by 23.3%, in line with
global import. The value of exports in 2011 is exported to grow by
16.4%.

The Thai Economy in 2012
1. Economic Growth

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวในอัตราเร่งที่     
ร้อยละ 5 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.5 - 5.5 ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนหลัก
จากอุปสงค์ภายในประเทศทีค่ าดว่าจะยังคงขยายตัวเร่งขึน้ โดยการบริโภค
ภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
3.3 - 4.3) ตามการจ้างงานที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับ
นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใช้จา่ ย เช่น มาตรการปรับเพิม่ ราย
ได้แรงงานรายวันและเงินเดือนข้าราชการ และโครงการจำ�นำ�ข้าวเปลือก
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.3 (โดยมีช่วง   
คาดการณ์ที่ร้อยละ 9.3 - 11.3) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความจำ�เป็น
ในการเร่งฟืน้ ฟูอาคารบ้านเรือนและเครือ่ งมือเครือ่ งจักรในภาคอุตสาหกรรม
ภายหลังจากวิกฤติมหาอุทกภัยคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ หลักทีม่ แี นวโน้มว่าจะเป็นไปในอัตราทีช่ ะลอลง ภาย
หลังจากเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศยุโรปเริม่ มีสญ
ั ญาณอ่อนแอจากปัญหา
หนี้สาธารณะที่ยืดเยื้อ คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการในปี
2555 ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ ร้อยละ 8.9 (โดยมีช่วง    
คาดการณ์ที่ร้อยละ 7.9 - 9.9) ส่วนปริมาณการนำ�เข้าสินค้าและบริการ
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.6 - 10.6)
ตามความต้องการนำ�เข้าชิ้นส่วนและเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาทดแทน
ส่วนที่เสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย สำ�หรับการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2555
คาดว่าการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 4 - 5) ตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำ�ปีของรัฐบาลในปี 2555
ที่คาดว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่  การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยาย
ตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.8 - 9.8)

The Thai economy in 2012 is forecasted to grow at an            
accelerated rate of 5% and bounded within a range of 4.5 - 5.5%.
This growth will be primarily driven by the speeding up of           
domestic demand. Private consumption is expected to grow by
3.8%, bounded within a range of 3.3 - 4.3%. This is due to               
satisfactory employment rate going forward together with the
government initiatives to increase spending such as minimum
wage increase, civil servant wage increase, and rice pledging.
Private investment is expected to grow by 10.3% (in the range of
9.3 - 11.3%) due to the need to accelerate the restoration of  
buildings and machinery in the industrial sector post the              
catastrophe. Nonetheless, the prolonged debt crisis in Europe will
most likely hinder the economic recovery of Thailand trading
partners. This is expected to result in exports of goods and         
services in 2012 to slow down from the previous year to 8.9% (range
forecasts between 7.9 - 9.9%), whereas basing on imported parts
and machinery needed to replace the damaged parts from the
flood, imports of goods and services is expected to grow by 9.6%
(the percentage within the range 8.6 - 10.6%). For government
spending in 2012, it is expected that public consumption will grow
4.5% (with the expectations were 4 - 5%) in accordance with the
planned, uninterrupted, expenditure. Public investment is           
expected to grow by 8.8% (within the range 7.8 - 9.8%).

2. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

2. Economic Stability

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี
2555 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3 - 4)
ชะลอลงจากปี 2554 อันเป็นผลจากความเปราะบางของการฟื้นตัวทาง

Thailand’s economic stability in terms of headline inflation in
2012 is estimated to be 3.5% per annum (with the range of 3 - 4%),
slightly down from the 2011 figure. This is the result from 1)         
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เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว ทีค่ าดว่าจะส่งผลให้อปุ สงค์น�้ำ มันในตลาดโลกชะลอลง ประกอบ
กับแนวโน้มการชะลอตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ส่วนอัตรา
การว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ�ที่ร้อยละ 0.7 ของกำ�ลังแรงงาน
รวม (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.6 - 0.8 ของกำ�ลังแรงงานรวม)     
ในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลที่
2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจีดีพี (โดยมีช่วง     
คาดการณ์ที่ร้อยละ -1 - 0 ของจีดีพี) เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกิน
ดุลลดลงมาอยูท่ ี่ 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีชว่ งคาดการณ์ที่ 3.9 - 5.9
พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้านำ�เข้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตรา
เร่งกว่ามูลค่าสินค้าส่งออก โดยคาดว่ามูลค่านำ�เข้าสินค้าในปี 2554 จะ
ขยายตัวร้อยละ 26.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 25.7 - 27.7) ขณะที่
มูลค่าส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 14.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 13.1 - 15)

the fragility in the recovery of Thailand trading partners in Europe
and other developed countries 2) slowdown in global oil demand
3) the slowing trend of commodity prices in world markets. The
unemployment rate is expected to remain low at 0.7% of total
labor force (range between 0.6 and 0.8%). In the national           
accounting stability front, the current account deficit is expected
to USD 2 billion, approximately 0.5% of the country’s GDP          
(projected range between -1 and 0%). This is due to the fall in
trade surplus to USD 4.9 billion (projected range between USD 3.9
and 5.9 billion) according to the value of import goods accelerating
at a faster rate than export goods. It is expected that the total
import value in 2012 will increase by 26.7% (projected range
between 25.7 and 27.7%) while the value of exports is expected
to grow by 14.1% (projected range between 13.1 and 15%).

ตารางสรุปสมมติฐานและผลประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2555 (ณ เดือนธันวาคม 2554)
Summary of Assumption and Forecasts for 2012 (As of December 2011)
2555 / 2012 f
2553 2554 / 2011 f
2010 เฉลี่ย/Average เฉลี่ย/Average ช่วง/Range
สมมติฐานหลัก / Main Assumptions
สมมติฐานภายนอก / Systematic/External Assumptions
1) อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 14 ประเทศคู่ค้าหลัก (ร้อยละต่อปี)
Average Growth Rate of 14 Countries Core Trading Partner (Annual %)
2) ราคาน้ำ�มันดิบดูไบ (เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)
Dubai Crude Oil Price (USD/Barrel)
3) ราคาสินค้าส่งออกในรูปเหรียญสหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
U.S. Export Price (Annual %)
4) ราคาสินค้านำ�เข้าในรูปเหรียญสหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
U.S. Import Price (Annual %)
สมมติฐานด้านนโยบาย / Policy Assumptions
5) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐ)
Exchange Rate (Baht/USD)
6) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ณ สิ้นปี (ร้อยละต่อปี)
Thailand Interest Rate at the End of the Year (Annual %)
7) รายจ่ายภาคสาธารณะตามปีงบประมาณ (ล้านล้านบาท)
Government Expenditure (Trillion Baht)

4.8

3

2.9

2.4 - 3.4

78.2

105.5

116

111 - 121

9.2

5.6

5.5

4.5 - 6.5

8.1

10.2

5.8

4.8 - 6.8

31.7

30.5

30.8

29.8 - 31.8

2

3.25

3.25

2.75 - 3.75

2.52

2.77

2.93

2.92 - 2.95

รายงานประจำ�ปี 2554
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2555 / 2012 f
2553 2554 / 2011 f
2010 เฉลี่ย/Average เฉลี่ย/Average ช่วง/Range
ผลการประมาณการ / Assumptions Result
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)
Economic Growth Rate (Annual %)
2) อัตราการขยายตัวของการบริโภครวม (ร้อยละต่อปี)
Overall Consumption Growth Rate (Annual %)
2.1) การบริโภคภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
  Private Consumption on Constant Prices (Annual %)
2.2) การบริโภคภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
Government Consumption on Constant Prices (Annual %)
3) อัตราการขยายตัวของการลงทุนรวม (ร้อยละต่อปี)
Growth Rate of Total Investment (Annual %)
3.1) การลงทุนภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
  Private Investment on Constant Prices (Annual %)
3.2) การลงทุนภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) (ร้อยละต่อปี)
  Government Investment on Constant Prices (Annual %)
4) อัตราการขยายตัวปริมาณส่งออกสินค้าและบริการ (ร้อยละต่อปี)
Exports of Goods and Services (Annual %)
5) อัตราการขยายตัวปริมาณนำ�เข้าสินค้าและบริการ (ร้อยละต่อปี)
Import of Goods and Services (Annual %)
6) ดุลการค้า (พันล้านเหรียญสหรัฐ)
Balance of Trade (Billion USD)
6.1) สินค้าส่งออกในรูปเหรียญสหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
  Annual Value of U.S. Exports (Annual %)
6.2) สินค้านำ�เข้าในรูปเหรียญสหรัฐ (ร้อยละต่อปี)
  Annual Value of U.S. Imports (Annual %)
7) ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญสหรัฐ)
Current Account (Billion USD)
7.1) ร้อยละของจีดีพี
  GDP (%)
8) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละต่อปี)
Rate of Headline Inflation (Annual %)
8.1) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ร้อยละต่อปี)
  Rate of Core Inflation (Annual %)
9) อัตราการว่างงาน (ร้อยละของกำ�ลังแรงงานรวม)
Unemployment Rate (Percent of Labor)
ที่มา: สำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

ธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
ปี 2554 เป็นปีแห่งภัยพิบัติมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี ที่
ครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งประเทศ และวาตภัยที่ภาคใต้ที่สร้างความ        
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบ
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7.8

1.1

5

4.5 - 5.5

5.1

2

4

3.5 - 4.5

4.8

2.3

3.8

3.3 - 4.3

6.4

0.4

4.5

4-5

9.4

4.7

10

9.5 - 10.5

13.8

8.4

10.3

9.3 - 11.3

-2.2

6.6

8.8

7.8 - 9.8

14.7

9.3

8.9

7.9 - 9.9

21.5

9.6

9.6

8.6 - 10.6

32.2

26.3

4.9

3.9 - 5.9

28.5

16.7

14.1

13.1 - 15.1

36.8

23.3

26.7

25.7 - 27.7

13.7

10.1

-2

-4.1 - 0

4.6

2.9

-0.5

-1 - 0

3.3

3.9

3.5

3-4

1

2.4

2.3

1.8 - 2.8

1

0.7

0.7

0.6 - 0.8

Source: Statistics, Fiscal Policy Office

The Non-Life Insurance Industry in 2011 and Its
Trends in 2012
The year 2011 was a year full of catastrophes. The tsunamis in
Japan, the hurricane in the southern provinces, and Thailand’s
largest flood in over fifty years which submerged nearly half of the

ต่อประกันวินาศภัยในประเทศไทย วิกฤตต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบ      
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในปีนี้เป็นอย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อม    
ไม่ว่าจะเป็นค่าสินไหมทดแทนจากน้ำ�ท่วม ต้นทุนประกันภัยต่อในปี 2555
การหยุดผลิตรถยนต์ของบริษัทรถยนต์ทั้งในญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทย และ
การชะลอการซื้อของผู้บริโภคที่ต้องนำ�เงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนเสียก่อน
แต่อย่างไรก็ตามวิกฤตต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นโอกาศสำ�หรับบริษั ทประกัน
วินาศภัยในปี 2555 เช่นกัน เนื่องจากผลจากน้ำ�ท่วมใหญ่ในครั้งนี้จะทำ�ให้
เกิดการตื่นตัวของประชาชนในการทำ�ประกันภัยมากยิ่งขึ้น
จากตัวเลขผลประกอบการที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ        
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ประกาศออกมาว่า  ใน
ปี 2554 ธุรกิจประกันภัยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.28 เบี้ยประกันภัยรับ
รวมทั้งสิ้น 468,729 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต 328,894 ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.03 และเบี้ยประกันวินาศภัย 139,835 ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.87 สัดส่วนเบี้ยต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 4.44 เทียบ
กับปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 4.17 ซึ่งตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 2 สัดส่วนเบี้ยต่อจีดีพีร้อยละ 6
สำ�หรับแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2555 คาดว่าจะมีเบี้ยรับรวม
ทั้งสิ้น 534,080 ล้านบาท เติบโตราวร้อยละ 13.95 แบ่งเป็นเบี้ยประกัน
ชีวิต 377,505 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.78 และเบี้ยประกัน
วินาศภัย 156,575 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.01 แนวโน้มตลาด
ในปี 2555 จะเป็นของประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ตั้งแต่ไตรมาส  2 เป็นต้นไป
จะมีรถยนต์ใหม่ออกสู่ตลาดมาก หลังจากที่บริษัทค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นได้รับ
ผลกระทบจากสึนามิในประเทศญีป่ นุ่ จนถึงน้�ำ ท่วมในประเทศไทยทำ�ให้การ
ผลิตต้องหยุดชะงักไป และปัจจัยที่ทำ�ให้ประชาชนตอบสนองการซื้อรถอีก
ประการคืออัตราดอกเบี้ยในตลาดไม่มีโอกาสปรับขึ้นอีกทำ�ให้สินเชื่อเช่า
ซื้อมีต้นทุนไม่สูงมาก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการซื้อขาย ส่วนเบี้ยประกันภัย
ทรัพย์สินมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน อันเนื่องมาจากต้นทุนการประกันภัยต่อ
ทีม่ กี ารปรับตัวสูงขึน้ หลายเท่าตัว อีกทัง้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องระมัดระวัง
การรับประกันมากขึน้ การควบคุมคุณภาพของงานให้ดขี นึ้ เพราะถูกบริษัท
รับประกันภัยต่อบังคับ มิฉะนั้นจะไม่สามารถประกันภัยต่อออกไปได้      
อีกทั้งแนวโน้มในการทำ�ประกันภัยร่วมจะมีมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการรับประกันภัย ส่วนการลงทุนคาดว่าไม่ต่างจากปี 2554 มากนัก
ในปี 2555 คปภ. ยังคงเดินตามกรอบแผนการพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 2 ระยะ 5 ปี ซึ่งในปี 2555 จะมุ่งไปที่การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยมากกว่าการกำ�กับ เพราะการกำ�กับมีตัวยืนคือกฎเกณฑ์ต่างๆ
ทีม่ มี าตรฐานสากลอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะเกณฑ์การดำ�รงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่มีความเข้มข้นในการกำ�กับมาก
ยิ่งขึ้นจะเป็นแรงกดดันสำ�คัญ ส่งผลทำ�ให้มีการควบรวมกันมากยิ่งขึ้น     
อันเนือ่ งมาจากความเสียหายจากน้�ำ ท่วมครัง้ นีท้ �ำ ให้บริษัทประกันวินาศภัย
ภายในประเทศถูกกระทบมากหากเงินกองทุนต่ำ�กว่าร้อยละ 100 หรือ   
ร้อยละ 150 แม้ คปภ. มีมาตรการผ่อนปรนเกณฑ์กำ�กับให้ 6 เดือนก็ตาม
ดังนัน้ ในปี 2555 บริษัทประกันภัยต้องดำ�เนินธุรกิจอย่างระมัดระวังมากยิง่ ขึน้
โครงการสำ�คัญในปี 2555 ที่ทาง คปภ. จะผลักดันและส่งเสริมคือ           
แบบประกันภัยรายย่อยเบี้ยประกันภัยราคาถูก (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงสินค้าประกันภัยราคาเป็นธรรมและสะดวก

country, these events cost many lives and destruction of assets.
These series of ominous events impacted the Non-life insurance
industry both directly and indirectly. Directly, the general insurance
industry was faced with the largest flood related claims in the
country’s history as well as unavoidable increase in reinsurance
premiums. Indirectly, the business interruption to the auto industry
both Thailand and Japan meant that supply of car, which correlates
with auto insurance premium, was scared. Moreover, consumers
reduced their spending or had to redirect their resources to rebuild
their homes. Nonetheless, these catastrophes also created new
opportunities for the insurance industry. It can be expected that
people will realize the importance and necessity of procuring
insurance protections before the unexpected happens.
According to the statistics published by the Office of Insurance
Commission (OIC), in 2011 the insurance industry expanded by
12.28% with total premium of 468,729 million Baht. Premium from
life insurance was 328,894 million Baht, a growth rate of 11.03%.
The premium collected by the non-life insurance industry was
139,835 million Baht, an increase of 11.87% year on year. The   
industry’s total premium constitutes 4.44% of 2011 GDP, an increase
from 4.17% of 2010 but nonetheless the premium remains lower
than 6% target set by the Second Insurance Development blueprint.
In 2012, it has been anticipated that the total insurance    
premium will be 534,080 million Baht, equivalent to a growth rate
of 13.95%. Premium from life insurance will be 377,505 million
Baht, a growth rate of 14.78%. The premium collected by the   
non-life insurance industry is expected to be 156,575 million Baht
or an increase of 12.01% year on year. Motor insurance is likely
to play a leading role in shaping the total premium for 2012.        
In particular, the second quarter will see an influx of new Japanese
cars after the factories affected by the tsunami in Japan and floods
in Thailand resume production. Moreover, it is unlikely that the
already low interest rate will be increased; therefore cost of
capital for financing cars and transaction costs involved with trading
will remain relatively inexpensive. Insurance premium will        
substantially increase. This is because the cost of reinsurance has
been increased many folds. Underwriting will become more     
stringent, both voluntarily and imposed by reinsurers, in order to
increase the quality of the portfolio and ease of reinsuring.      
Consolidation in the industry and increased co-insurance projects
are expected to become more pervasive while no material
changes to the investment side of the business are expected     
during 2012.
In 2012, the OIC will continue to follow its five-year Second
Insurance Development blueprint. The main focus for 2012 will be
promotion and development of the industry rather than              
regulatory enforcement since the current regulatory framework is
of international standard already. In particular, the enforcement
of Risk Based Capital (RBC) has been tremendously successful in
forging a more consolidated and fundamentally sound                    
industry. Domestic insurance companies with reserve of less than
100% or even 150% will be materially threatened by the flood
related claims even with the OIC have approved a six months grace
period. Therefore, insurance companies will have to operate with
extra diligence going forward in 2012. This year, important projects
that the OIC aims to promote and support are retail insurance and
micro insurance schemes that would enable the populous to have
access to equitable and efficient insurance products.
รายงานประจำ�ปี 2554
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ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

1. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
บริษัทฯมีความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจรับประกันภัยจาก

1. Risks Relating to Underwriting
Risks relating to underwriting

1. ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก ทั้งจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย      
ภัยก่อการร้าย หรือโจรกรรม และอาจนำ�มาซึง่ ความเสียหายรุนแรงต่อชีวติ
ร่างกาย และทรัพย์สินที่บริษัทฯรับประกันภัยไว้

1. Increase in claims incurred. The effect from external forces
whether physical or geographical factors, natural perils, disasters,
accident, terrorism and burglary may bring disaster to lives and
damage to property insured.

2. ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากการ  
รับประกันภัย โดยเน้นเจาะตลาดเฉพาะภัยบางประเภท อาจทำ�ให้รายได้
ของบริษัทฯต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์นนั้ ซึง่ อาจมีตน้ ทุนหรือค่าเสียหายโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เช่นการประกันรถยนต์ และอาจส่งผลกระทบต่อ    
รายได้หรือกำ�ไรของบริษัทฯ

2. Unbalanced composition of portfolio. The company has its
main income from one particular class of business that it may rely
on the product that may have a high acquisition cost or rather high
claims ratio than average, such as motor insurance. It may impact
the company’s income or profit.

แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯมีมาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า  ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของ
ภัยที่จะรับประกันภัยอย่างเข้มงวด
2. กระจายความสีย่ งภัย โดยการทำ�ประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า 
และแบบเฉพาะราย (Treaty Reinsurance and Facultative Reinsurance)
ไว้กับบริษัทประกันภัยที่มั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น
บริษัทฯยังได้ซื้อการประกันต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss
Insurance) ซึง่ จะช่วยควบคุมความเสีย่ งภัยทีบ่ ริษัทฯรับไว้เอง เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯเกิดความผันผวน
และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง กรณีเกิดมหันตภัย
3. บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ ให้กระจายการรับเสี่ยงภัยไปในทุก
ประเภทภัย ด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพตลาด โดยใช้หลัก
วิชาการ ข้อมูลทางสถิติที่ทันสมัย และวิสัยทัศน์ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อมุ่งเน้นเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกำ�ไร
และมีแนวโน้มการเติบโตดี
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บมจ. นวกิจประกันภัย

Risk Management Policy
The Company Adopts Measures to Deal with the Above
Mentioned Risks as Follows:
1. It implements strict risk selection criteria, client groups, and
type of business.
2. It reinsures to spread risk exposure by placing treaty and
facultative reinsurance with local and overseas financial secured
companies. In addition it also purchases excess of loss reinsurance
to reduce exposure to catastrophe losses and to protect its         
operation and financial status.
3. It manages composition of the portfolio by writing all
classes of business and monitors for the portfolio mix according to
market situation. Technical knowledge and up to date statistics
are used to plan marketing strategies with vision to penetrate
target markets by introducing products that are profitable and
have high potential to expand.

2. ความเสีย่ งจากการแข่งขันและการเปิดเสรีธรุ กิจประกันภัย
การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยส่งผลทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศไทยมีการเแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จากการที่บริษั ทประกันภัย   
ต่างประเทศซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาร่วมทุนกับบริษั ทประกันภัยของคนไทยมากขึ้น
ทำ�ให้บริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการรับประกันภัยได้สูงขึ้น ตลอดจน
มีอำ�นาจในการแข่งขัน ทั้งด้านราคา  เชิงกลยุทธ์ และคุณภาพในการ       
ให้บริการ ส่งผลให้บริษั ทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย   
ต้องอยู่ในภาวะแข่งขันอย่างรุนแรง
แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯมีมาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้น โดย
1. ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยการหาช่องทางการตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และความต้องการของลูกค้า  ให้สามารถตอบรับกับสภาพตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ดำ�เนินการควบรวมกิจการกับบริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาด
เล็กของคนไทย เป็นการขยายฐานลูกค้า  และเพิ่มขนาดเงินกองทุนให้
สามารถรับเสี่ยงภัยได้มากขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้ต้นทุนการดำ�เนินงานอยู่ในระดับที่ต่ำ� และ
สามารถแข่งขันได้

3. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ ในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่�ำ ทำ�ให้อ�ำ นาจซือ้ ลดลง ผูเ้ อาประกันภัยของบริษัทฯซึง่ ประกอบ
ด้วย ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
อาจลดความคุ้มครอง ยกเลิกความคุ้มครอง หรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ทั้ง
จากสาเหตุการลดอัตราการผลิต ลดการส่งออก หรือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯมีมาตรการป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยวิเคราะห์สาเหตุ
ในการแสดงเจตจำ�นงของผู้เอาประกันภัย ชี้แจงให้ทราบและเข้าใจถึง     
ผลเสียในการไม่ท�ำ ประกันคุม้ ครองทรัพย์สนิ รวมทัง้ เสนอให้ปรับทุนประกันภัย
หรือเปลี่ยนประเภทความคุ้มครองอื่นแทน ตามความเหมาะสมของช่วง
เวลา และความต้องการของผู้เอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม
นอกเหนือจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ ยังมี
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำ�อันไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัย ที่มุ่งหวัง
ผลประโยชน์จากการทำ�ประกันภัย ทำ�ให้บริษั ทฯต้องเสี่ยงต่อการจ่าย     
ค่าสินไหมทดแทนจำ�นวนสูงเกินความเป็นจริง

2. Risks Relating to Competition and Liberalization
of Insurance Industry
The liberalization of insurance industry will result in an increase
of fierce competition among insurance companies. Foreign        
insurance companies, which have strong capital base, modern
technology and new products, will help their local joint venture
companies in increasing their underwriting capacity in terms of
rating competitiveness, strategies and services. Medium and
smaller Thai companies will face strong competition.
Risk Management Policy
The Company has the following measures to deal with the
above mentioned risks:
1. Adjustment of its competition strategy by looking for new
and highly potential marketing channels and develop new products
to effectively respond to changes in customers’ need, economy
and social condition.
2. Merging with other small and medium sized local companies
in order to increase customer base and shareholders’ fund to   
increase its retention capacity. Moreover, it will reduce operating
cost by sharing resources with subsidiaries to reduce cost in order
to gain advantages on competition.

3. Risk Relating to Economic Situations
The economy is a significant factor in conducting business.
During recession, the company’s clients; consisting of direct     
customers, companies, public organizations, may reduce or cancel
or not renew their policies due to reduction of production, reduce
in export volume and expense cut. These have some effects on the
underwriting operation.
Risk Management Policy
The Company deals with the impact of economy by analyzing
reasons of clients’ intention and informs them of disadvantages of
not having their property insured. Otherwise, it also recommends
them to adjust sum insured or consider alternative coverage that
suits their needs.

4. Risks Relating to Morality
Apart from damages or losses from natural perils and disasters
but the Company also faces with fraudulent claims from clients
who want to make profit from insurance. In this respect, it may
have to pay for a higher settlement than the fair amount.

รายงานประจำ�ปี 2554
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แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง

Risk Management Policy

บริษั ทฯมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณา      
คัดเลือกลักษณะกลุม่ ลูกค้า รวมทัง้ ลักษณะธุรกิจและลักษณะภัย การเพิม่
ความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจรับประกันภัย การพิจารณาประวัติ ฐานะ
การเงิน หรือผลการดำ�เนินงานของผู้เอาประกันภัย การปรับอัตราเบี้ย
ประกันภัยให้สมดุลกับความเสี่ยงภัย ตลอดจนกำ�หนดความรับผิดชอบ  
ส่วนแรก (Excess) ให้ผเู้ อาประกันภัยมีสว่ นรับเสีย่ งภัยเอง หรือหากมีกรณี
บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงภัยค่อนข้างสูง บริษัทฯอาจปฏิเสธการรับประกันภัย

The Company takes cautious care in selecting customers, their
business and nature of risks. Strict underwriting consideration is
on their profile, financial status and operating results. It adjusts
and charges premium according to exposures as well as imposes
self-insured in which clients must participate in the first loss    
(excess). In case of risks with very high exposure, the Company
may refuse to write them.

5. ความเสี่ยงจากการลงทุน

5. Risks Relating to Investment

บริษัทฯมีสินทรัพย์อยู่ในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50
ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษั ทฯ ดังนั้นบริษั ทฯจึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ดังนี้

Over 50% of the total assets are invested in securities. There
is exposure from the investment as follows:

5.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผู้ออกตราสาร ที่บริษั ทฯลงทุนไม่มี
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ได้ตามกำ�หนด
แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯพิจารณาการลงทุนโดยดูจากการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
หรือ Credit Rating ของผู้ออกตราสาร ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือโดยสถาบันภายนอกที่มีมาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH โดยกำ�หนด
นโยบายที่ จ ะลงทุ น เฉพาะตราสารที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ระดั บ             
Investment Grade ขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ภายหลังจากการลงทุนแล้ว จะต้อง
มีการติดตามข่าวสารการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่บริษัทฯ
ลงทุนอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาถึงแนวโน้มธุรกิจของ
บริษัทฯทีอ่ อกตราสาร และกำ�หนดให้มกี ารติดตามทบทวนวงเงินลงทุนรวม
ในแต่ละรายทีเ่ หมาะสม ภายใต้นโยบายการลงทุนของบริษัทฯอย่างสม่�ำ เสมอ
5.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน
จากความผันผวนของด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคาหลัก
ทรัพย์ จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง
แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษั ทฯมีการบริหารความเสี่ยง โดยการกระจายการลงทุนใน          
หลักทรัพย์หลายประเภท และกระจายการลงทุนหลายประเภทธุรกิจ เพื่อ
ลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวมของบริษัทฯ โดยมีการติดตาม
และวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารทีล่ งทุน อันเนือ่ งมาจากปัจจัย
ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งและสม่�ำ เสมอ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะ
สมกับสภาวะการณ์ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในประเภท          
หลักทรัพย์เก็งกำ�ไร ที่มีความเสี่ยงของความผันผวนของราคาสูง โดยให้
น้ำ�หนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และมีผลตอบแทนที่แน่นอน
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5.1 Credit Risk
Credit risk is the risk of loss due to a debtor’s failure to
meet contractual debt obligation.
Risk Management Policy
The Company makes selection of investment base on
credit rating of issuers of fixed income securities, assigned by
reliable outside credit rating agencies such as TRIS and FITCH. It
is the company policy to invest in fixed income securities of at
least “Investment Grade” quality. All invested fixed income       
securities will be periodically monitored for an adjustment of the
debtors’ credit rating and relevant information will be gathered to
review business potential of the issuers. It also regularly monitors
and reviews the limit for investment to ensure adequate investment
limit of individual line is maintained at all time.
5.2 Market Risk
It is a decrease in value of securities from fluctuation in      
exchange rating, interest rating and security prices as well as from
external factors such as economic, social and political situation.
Risk Management Policy
The company manages investment risk by diversifying          
portfolio and spread investment funding to include various line of
investment as well as categories of business in order to reduce
fluctuation in aggregate value of investment. It closely watches
and regularly assesses factors that may cause fluctuation to value
of investment instruments in order to make a proper investment
transaction according to situation. It has policy not to invest in
speculative securities that price fluctuation is high but concentrates
on blue-chip securities and ones that have steady yield.

บริษัทฯมีคณะกรรมการลงทุนที่จะพิจารณาและกำ�หนดนโยบายการ
ลงทุน การกำ�หนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทหลักทรัพย์และใน
แต่ละหลักทรัพย์ ซึ่งเพิ่มเติมจากข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดผลกระทบของความ
เสี่ยงที่บริษัทฯจะสูญเสียเงินลงทุน และมีการพิจารณาและทบทวนสัดส่วน
การลงทุนอย่างสม่ำ�เสมอ

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
คือความเสี่ยงอันเกิดจากการมีเงินลงทุนและสินทรัพย์ที่ ไม่สามารถ
ทำ�การซื้อขายในจำ�นวน ราคา  และเวลาที่ต้องการได้ อาจทำ�ให้บริษัทฯ
ประสบกับสภาพขาดเงินสดที่จะนำ�มาชำ�ระหนี้สิน และภาระผูกพันให้ได้
ตามจำ�นวนหรือตรงตามเวลา ผลเสียหายทีเ่ กิดขึน้ มีทงั้ ความเสียหายในรูป
ตัวเงินและความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่นของลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และอุตสาหกรรม
แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
1. บริษัทฯมีนโยบายบริหารสภาพคล่องจากกิจกรรมการลงทุน โดย
พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐหรือ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน ทีม่ คี วามเสีย่ งด้านเครดิตต่�ำ การลงทุนแบบกระจาย
การลงทุนและกำ�หนดสัดส่วนการลงทุน ระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับระยะเวลาการชำ�ระหนี้สินและภาระผูกพันของ  บริษัทฯ
การบริหารสภาพคล่องจากการดำ�เนินงานและจัดการ โดยคำ�นึงถึงโครงสร้าง
อายุคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ให้อยู่ในระดับของปริมาณ และระยะ
เวลาทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกบริษัทฯ เพือ่ ประโยชน์
ทัง้ ด้านสภาพคล่อง ผลตอบแทน และต้นทุนทางธุรกิจ อันได้แก่ การบริหาร
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ และการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าสินทรัพย์
2. บริษัทฯมีนโยบายการดำ�รงเงินกองทุนในส่วนของทุนที่มาจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น ให้ครอบคลุมภาระหนี้สิน และให้มีสัดส่วนที่เพียงพอต่อความ
เสีย่ งทางธุรกิจและจากการดำ�เนินงาน และถึงแม้วา่ บริษัทฯจะมีสภาพคล่อง
จากแหล่งภายในบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจกรรมการลงทุน และการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯเอง ซึ่งมีอยู่ในระดับสูงมากแล้วก็ตาม บริษัทฯยัง
จัดให้มีแหล่งสำ�รองสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไว้เป็นแผนรองสำ�หรับ
ภาวะฉุกเฉิน
3. การกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลำ�ดับชั้นการรายงานของ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสภาพคล่องอย่างชัดเจน และกำ�หนดให้มีระบบ
การรายงานข้อมูลที่สามารถที่จะเตือนภัยให้ผู้บริหารทราบหากมีกิจกรรม
ใดที่ฝ่าฝืนนโยบาย หรือตัวชี้ค่าใดมีระดับเข้าใกล้ขีดจำ�กัดซึ่งได้กำ�หนดไว้
โดยกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว ทันกาล และถูกต้องแม่นยำ�

The Company has an investment committee who considers and
sets up investment policy. The committee also sets limits on the
amount to line investment and individual security, in addition to
the Office of Insurance Commission (OIC)’s rule of practice                  
promulgated under the Non-Life Insurance Act B.E. 2535, in order
to reduce exposure from the loss of investment funding. The      
committee considers and reviews structure of portfolio mix on a
regular basis.

6. Liquidity Risk
It is the risk that a given security or asset cannot be traded
quickly enough at the required quantity, price and time to enable
the company to have cash to pay loans or meet its obligations as
they become due. Liquidity is critical to insurance operation as it
can create damages in terms of monetary as well as non-monetary
damages such as reputation, image, and credibility to clients,
business partners, public and industry.
Risk Management Policy
1. The Company establishes policy to manage liquidity risk on
investment operation by making investment on securities that are
liquid such as fixed income securities from government sector or
private sector that has good credit rating. It also spreads out   
investment funding and balances the portfolio with taking into
account time horizons and fund needs to pay loans and meet
obligations. Liquidity risk on operation and management deals
with the remaining useful life of assets and liabilities was taken
into consideration and anticipated quantity and duration          
properly needed in circumstances whether inside and outside the           
company for liquidity, yield and cost. It concerns managing       
account receivable, account payable, remaining useful life of   
assets and changes in value of assets.
2. It is the Company policy to maintain adequate shareholders’
equity to meet its liabilities and have an appropriate ratio to
handle exposure from business and operation risks. Though the
company has high liquidity from sources within the company, which
are investment and operations it still needs other funding sources
for its contingency plans for handling liquidity crisis.
3. Responsibilities and line of report to those who manage
liquidity risk are clearly defined as well as establish reporting
system to generate an early warning report to executives for
transactions that are not conform to the company’ policy or
promptly, timely and accurately report warning signs to key risk
indicators.

7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

7. Operational Risk

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำ�เนินงานที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนของวิธี
การที่ได้ดำ�เนินการ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่บริษัทฯกำ�หนด อันเนื่องจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยขาดคุณสมบัติ ไม่มีความสามารถ มีการทุจริต

The risk to the Company those errors made in the course of
conducting its business, lack of compliance with defined procedures.
The operational risk also arises from incompetent staff, fraud, or

รายงานประจำ�ปี 2554
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หรือเทคโนโลยี เครือ่ งมืออุปกรณ์เกิดเหตุขดั ข้อง มีการกำ�หนดกระบวนการ
วิธีการปฏิบัติงาน และแบบวิธีที่ไม่ถูกต้อง อันนำ�มาซึ่งความเสียหายทั้งใน
รูปตัวเงินและความเสียหายที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น เสียชือ่ เสียง เสียเวลา 
เป็นต้น
แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
1. การสนับสนุนและสร้างค่านิยมต่อการทำ�งาน ทีค่ �ำ นึงถึงหลักธรรมภิบาล
อย่างต่อเนือ่ ง บริษัทฯได้มกี ารส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีย่ ดึ หลักธรรมมาภิบาล
มาตลอด
2. การกำ�หนดแนวทางและรูปแบบในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี (Best Practice)
เป็นคู่มือให้ผู้บริหารและพนักงาน การกำ�หนดคู่มือวิธีปฏิบัติงาน อำ�นาจ
ดำ�เนินการ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การปรับปรุงอย่างสม่ำ�เสมอ
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมต่อการบริหารความเสี่ยงใน
องค์กรและต่อการปฏิบตั งิ านอย่างซือ่ สัตย์ มีจริยธรรม คำ�นึงความถูกต้อง
ความรอบคอบ

technology and equipment failures, inadequate procedures,    
processes and methods that resulted in losses in monetary and
non-monetary terms i.e. reputation, waste of time, etc.
Risk Management Policy
1. Endorse and establish code of work ethics based on good
governance on a continuous basis. The Company has always
adopted principles of good governance to its operation.
2. Adopt guidelines of best practices for the employees and
executives. Work manual, authority to exercise power and          
responsibilities are clearly defined in writing and periodically
revised.
3. Build up a culture that values corporate risk management
and work integrity and ethics.

8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

8. Technology Risk

ความเสี่ยงในความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ และความ
เสีย่ งของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ระบบข้อมูลสารสนเทศจัดว่ามีความสำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจบริษัทฯเป็นอย่างมาก ทั้งข้อมูลสถิติต่างๆ และข้อมูล
สำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกค้าของบริษัทฯ ทีน่ �ำ มาใช้ในการพิจารณารับประกันภัย
ในการให้บริการลูกค้า และใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการจัดทำ�แผนการ
ตลาดของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงของการที่ข้อมูลดังกล่าว
อาจเกิดมีการสูญหาย หรือรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกหรือคู่แข่งขัน ซึ่งส่ง
ผลกระทบทางลบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงจาก
การหยุดธุรกิจอันเนือ่ งมาจากการเกิดพิบตั ภิ ยั กับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ
บริษัทฯ ทำ�ให้ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการดำ�เนินธุรกิจได้ หรือ
ข้อมูลสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด

Information system is important in its operations so are       
statistics and information of clients that are used in underwriting,
rendering of services and planing of marketing strategies. If such
information were lost or leaked to outsiders or competitors, the
company will suffer negative image. The operation will be          
interrupted if after a disaster occurred the central computer unit
is lost or damaged, causing system failure or losing part of or all
of its data.

แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
บริษัทฯมีมาตรการรองรับความเสีย่ งโดยการสร้างระบบป้องกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล โดยจัดให้มีระบบสำ�รองข้อมูล และมาตรการรองรับ
ความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะ   
เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯได้กำ�หนดแนวทางปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
อาจกระทบต่อการดำ�เนินงาน โดยได้จดั ทำ�แผนการรองรับเพือ่ ให้การดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan) รวมถึงได้ท�ำ การทดสอบ
แผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากนี้บริษั ทฯมีข้อกำ�หนด
ระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและระบบข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือรั่วไหลของข้อมูล
โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ด้าน Software ด้านระบบความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลได้จัด
ให้มีระบบตรวจสอบระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟร์วอลล์ และ
การติดตั้งแพทช์ของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในระบบ
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Risk Management Policy
There is an effective information security solutions to protect     
electronic information and contingency plan for central computer
unit. There is a back-up system in preparation for emergency
disaster. A contingency business continuity plan has been designed
and tested on a yearly basis in preparation for disaster. In addition
procedures and regulations have been clearly defined and practiced
in respect of security of data and system as follows:
1. In respect of software security and data, the Company installs
a program to check and detect computer viruses, firewall and the
patch programs from each particular program producers to get rid
of the bugs and errors in the computer system. The two sets of
backup data have been kept daily, monthly and yearly at a secured

และจัดให้มีระบบสำ�รองข้อมูล (Backup Data) เป็นประจำ�ในประเภท
ข้อมูลรายวัน รายเดือน และรายปี โดยได้มีระบบการเก็บข้อมูลสำ�รองไว้
ในที่ปลอดภัย 2 ชุด ที่อยู่ภายนอกอาคารที่ตั้งของบริษัทฯ เพื่อรองรับเหตุ
ฉุกเฉินอันอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Traffic Data) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
2. ด้าน Hardware และระบบเครือข่าย ได้จัดให้มีการใช้บริการศูนย์
คอมพิวเตอร์สำ�รอง (Backup Site) ของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ และระบบ
เครือข่ายบริษัท UIH เพื่อเป็นศูนย์สำ�รองกรณีเกิดภัยพิบัติ อันอาจเกิดขึ้น
โดยมีการกำ�หนดให้มีการทดสอบศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รองหนึ่งครั้งทุกปี
โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้ท�ำ การสำ�รองไว้เป็นประจำ�ในการทดสอบ การทดสอบจะ
ครอบคลุมทุกระบบงานทั้งระบบ Hardware ระบบ Software ระบบข้อมูล
รวมถึงระบบเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงไปยังทุกสาขาของบริษัทฯผ่านระบบ
เครือข่ายออนไลน์ทบี่ ริษัทฯใช้บริการเช่าวงจรจากบริษัท UIH เพือ่ ใช้รองรับ
ในกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมจากระบบออนไลน์ปกติที่เชื่อมต่อไปยังสาขาของ
บริษัทฯ
3. ด้านกายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จดั ให้มรี ะบบสำ�รองไฟ (UPS)
ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินระยะสั้นรวมทั้งระบบสำ�รองไฟจากเครื่องผลิตไฟฟ้า 
(Generator) ในกรณีที่ ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟดับเป็นระยะเวลานาน        
มีระบบป้องกันไฟไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิงที่ ไม่ส่งผลกระทบกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดให้มีระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าห้อง และมีการ
บันทึกการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ วิศวกรระบบของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
ที่เข้ามาตรวจสอบการทำ�งานของระบบ Hardware และ Software เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
4. ด้านระบบบริหารบุคคล การกำ�หนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนใน
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล เพื่อป้องกัน
การสูญหายหรือรั่วไหล เช่น การกำ�หนดสิทธิ์ผู้ใช้งานส่งเมล์ออกนอก
บริษัทฯ การกำ�หนดขนาดของเมล์ที่จะสามารถส่งออกนอกบริษัทฯ การมี
รายงานตรวจสอบการส่งเมล์ออกนอกบริษั ทฯ เป็นต้น โดยประกาศให้
พนักงานทั่วไปได้รับทราบและจัดอบรมให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ พร้อมกับ
การปฐมนิเทศน์เพื่อให้เข้าใจในแนวนโยบายดังกล่าว
5. ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ บริษัทฯได้จดั ให้มกี ารตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำ�งาน   
ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 บริษัทฯจัดให้มี
การตรวจสอบระบบโดยผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งตรวจสอบครอบคลุมทั้ง
ด้าน Hardware และ Software ตามหลักการและมาตรฐานสากล และได้
ทำ�การปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้อง ตามคำ�แนะนำ�ของผู้ตรวจสอบ    
ดังกล่าว เพือ่ ให้สามารถใช้ระบบงานสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีความถูกต้องสูง

outside locations in preparation for emergency disaster. It also
keeps record of traffic data as required by Computer Related Crimes
Act B.E. 2550.
2. In respect of hardware and network, the Company has a
contingency plan to use an outside backup site at Metro Systems
Corporation and backup network of United Information Highway
Company Limited if disaster occurred. Testing at the backup site
is done on a yearly basis, using backup data to test hardware,
software and data including the backup network to connect with
branch offices.
3. In respect of physical security of the central computer unit,
the company provides a backup power system (UPS) to use for an
emergency in such a period of time including backup power   
system from Generator in the case of a electrical fault from
power station for a long period of time. Also, the Company       
provides fire protection system and fire extinguishers which are
ineffective with the electronic system, installs a program to check
fingerprint and keeps record of officers, products’ system engineers
whom have been granted authority to check hardware and software
in order to prevent unauthorized persons to get access to the
central unit.
4. In respect of personnel security, the Company establishes
clearly defined procedures and implement practices regarding
security of data and system to prevent lost of or leaks of data e.g.
identify those who can access to send mail out of the office, set
size limit to sent mail, report of sent mail, etc. All employees and
new recruited employees are informed of the procedures and the
company’s policy toward security at every orientation.
5. The Company has done computer audit to make                   
improvements to procedures and work processes. During 2009 the
outside computer auditor had done both hardware and software
audit in accordance to standard procedures. The Company had
revised and developed the system according to the auditor’s   
recommendation, in order to ensure efficiency, control and        
accuracy of the IT system.

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริษั ทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯอย่างต่อเนือ่ ง และนำ�ไปสูแ่ นวปฏิบตั อิ นั เป็นเลิศ เพือ่ สร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พจิ ารณา
ปรั บ ปรุ ง นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ และให้มีการจัดทำ�คู่มือขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้
กำ�หนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 82/2554 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2554 ได้พจิ ารณาอนุมตั คิ มู่ อื “การกำ�กับดูแลกิจการ” และคูม่ อื “จริยธรรม
ทางธุรกิจ” เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมกับ
เผยแพร่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.navakij.co.th หมวด
“ข้อมูลนักลงทุน” หัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้นักลงทุน หรือ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้
ปี 2554 บริษัทฯได้รับการประเมินผลตามโครงการสำ�รวจการกำ�กับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies 2011) ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด สรุปได้ดังนี้

ก. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย
หรือโอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษั ทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 จนถึงก่อนกำ�หนดวันประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2554 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุ
ขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.navakij.co.th หมวด
“ข้อมูลนักลงทุน” ส่วนของ “ข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้น” ภายใต้หัวข้อ            
“การประชุมผู้ถือหุ้น”
2. บริษัทฯนำ�หนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไปเผยแพร่ไว้ที่
www.navakij.co.th หมวด “ข้อมูลนักลงทุน” ส่วนของ “ข้อมูลสำ�หรับ  
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The Board of Directors continues to improve the corporate
governance and other best practices that lead to all round excellence
of the Company. In order to ensure confidence by all stakeholders,
the Board has executed considerable revisions to the previous
version of the corporate governance and code of conduct       
manuals. The new manuals will be applicable to both executives
and employees in guiding key principals and implementation of
responsibilities.
At the Board of Directors’ meeting no. 82/2011 held on           
10 November 2011, had considered and approved the handbooks
of Corporate Governance and Code of Conduct to be published.
Both manuals are to be adhered to and strictly observed by all   
employees in the organization. Web version, available for download,
may be found on the Company’s website www.navakij.co.th       
under Investor Relations section.
The Thai Institute of Directors awarded the Company with   
“Very Good” scoring in the Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2011. The Company complies with five areas of      
corporate governance as outlined below.

A. Rights of Shareholders

Beside of the fundamental rights of the shareholder such as
the rights to purchase, dispose, and transfer shares, the Company
has also incorporated the following mechanisms to enhance  
shareholders’ ability to exercise their rights.
1. Between 15 November 2011 and the AGM, the Company
gave the opportunity and encouraged shareholders to submit, to
the Board of Directors questions and queries, regarding the AGM
2011 agenda. Shareholders were notified of this possibility via the
Stock Exchange of Thailand (SET) news feed. Detailed procedures
were clearly delineated on the Company’s website www.navakij.co.th
under Investor Relations/Shareholders Information/AGM 2011.
2. Measures for greater participation in shareholder meetings
documents for shareholder meetings such as agenda, minutes,
invitation letter are now available in Thai and English and may be
downloaded by following www.navakij.co.th under Investor       
Relations and Shareholder Information tabs. Shareholders will be

ผูถ้ อื หุน้ ” ภายใต้หวั ข้อ “การประชุมผูถ้ อื หุน้ ” เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูล
ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน (โพสต์วันที่ 24 มีนาคม 2554) โดยแจ้ง
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. บริษัทฯแจ้งกฎเกณฑ์ วิธีการ และเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมให้ขอ้ มูลสำ�หรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม
4. บริษัทฯได้ให้ความสำ�คัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด บริษัทฯจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�
ปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด 14 คน ซึ่งประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ผู้แทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จำ�กัด และที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำ�นักงานทนายความ
สะพานเหลือง จำ�กัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
5. วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษั ทฯได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงและการนับ
คะแนนเสียง สำ�หรับวาระการเลือกตั้งกรรมการได้ดำ�เนินการให้ผู้ถือหุ้น
ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล
6. บริษัทฯไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�
ปี 2554 อีกทัง้ ยังให้สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คำ�ถามในทีป่ ระชุม
ก่อนลงมติใดๆ ซึง่ รายละเอียดได้มกี ารบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจำ�ปี 2554
7. คณะกรรมการบริษั ทได้จัดให้มีการจัดทำ�รายงานการประชุมให้  
แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจาก  
วันประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได้ โดยไม่จ�ำ เป็น
ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

ข. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
ในปี 2554 บริษัทฯได้รบั ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจำ�ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ สำ�นักงาน        
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)              
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2554 บริษัทฯได้เปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่
พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน
2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ของเรื่องดังกล่าว
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.navakij.co.th หมวด “ข้อมูลนักลงทุน”
ส่วนของ “ข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้น” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”
2. บริษั ทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบอำ�นาจให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

able to access all neccessity information regarding sharheolder
meetings at least thirty days before the scheduled date and will
also be able to submit querries and questions to the Board of
Directors in advance. Notification of availability of information will
be provided via SET news feed.
3. Invitation letter to shareholder meetings will now have rules,
procedures, notification of any required documents for the meeting.
The Company will ensure that sufficient information required to
make informed decisions by the shareholders are provided.
4. The Company recognises the importance and gratefully
respect the shareholder’s rights. By following the guidelines       
prescribed by the law, the Company’s sharheolders’ annual      
general meeting held on 28 April 2011 consisted of eight of the
total number of fourteen Board members, both the Chairman of
the Board and Chairpersons of all subcommittees were present.
Moreover, the Company’s top management as well as                   
representatives from the appointed external auditors, Ernst & Young,  
and legal consultants were also present for the AGM 2011.
5. The Company took particular effort and diligence in explaining
the procedures for casting and counting votes for each agenda in
the AGM to all shareholders on an individual basis.
6. The Company did not add or amend material information
on the AGM 2011 agenda without prior notification to the shareholders.
Moreover, opportunities to question and express opinions were
granted prior to voting on every issue. Please consult the meeting
minutes for details.
7. The Board of Directors arranged for the meeting minutes to
be completed and published within fourteen days following the
date of the AGM 2011. The minutes were available to all to audit
and comments without having to wait for the follwoing shareholder
meeting.

B. Equal Treatment of Shareholders

The Board’s policy is to treat all shareholders equally. whether
it is the majority shareholder, minority sharheolder, institutional
investors, or foreign shareholders. This ensures egalitarian environment
for all our stakeholders.
For the fifth consecutive year, the Company has been       
evaluated with “Excellent” mark in the evaluation of the annual
general meeting of shareholders by Thai Investors’ Association in
conjunction with the Securties and Exchange Commission (SEC).
1. For the shareholder AGM 2011, the Company provided an
opportunity for its shareholders to propose issues agenda to be
considered during the AGM. The shareholders were also urged to
suggest potential candidates for the new members of the Board.
These new shareholder activities were made available between
15 November 2010 and 31 December 2010 and were publicize
through SET news feed as well as on the Company’s website.
2. A power of attorney form was attached to the shareholder
invitation to AGM letter. This form enabled the shareholder, who
may not attend the actual AGM, to utilize his/her vote on every
pending issue. It also enables the shareholder to give the power
of attorney to anyone else including but not limited to independent
board members, and members of the audit committee external on

รายงานประจำ�ปี 2554
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เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทัง้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย
3. บริษัทฯใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว
และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
4. บริษัทฯได้จดั ทำ� Investor Relationship Web Page (IR) ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับบริษัทฯ
และติดต่อสอบถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็น ผ่านช่องทางของ IR Web
Page
5. คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดข้อห้ามไม่ให้มกี ารใช้โอกาสหรือข้อมูล
ที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์สว่ นตน
หรือทำ�ธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล
ภายในแก่บคุ คลอืน่ เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ นีก้ รรมการ
และผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และบรรจุเป็นวาระเพือ่ รายงาน
ให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
พ.ศ. 2551 เป็นประจำ�ทุกปี รวมถึงให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ให้ทปี่ ระชุมได้รบั ทราบเป็น
วาระประจำ�

ค. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษั ทฯดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิทธิและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำ�หนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ใช้เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ซึง่ ครอบคลุมหลักปฏิบตั ทิ สี่ �ำ คัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การต่อต้านการทุจริตและห้ามการ
จ่ายสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบตั ติ อ่ ข้อมูลและทรัพย์สนิ
การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม การติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และการรับข้อร้องเรียน รายละเอียดได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งมีการดำ�เนินการดังนี้
1. มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้บริหารและพนักงานบริษั ทใน
การให้คา่ ตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และ
มีการให้ผลประโยชน์อื่น ในปีนี้มีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น (KPI)
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการปรับขึ้นค่าตอบแทนพนักงาน
2. ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีต้ ามเงือ่ นไข หรือข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด
สุจริต และเป็นธรรม โดยบริษัทฯมีนโยบายด้านการเงินที่ชัดเจน และแจ้ง
ให้คู่ค้าทุกรายได้ทราบถึงระยะเวลาในการวางบิล และการชำ�ระเงินของ  
บริษัทฯ
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any or every issues. This form was also made available on the
Company’s website.
3. Registration for the shareholder AGM 2011 and vote counting
were conducted electronically to increase efficiency and              
accuracy for the shareholders.
4. The Company created Investor Relationship Web Page (IR)
as part of the Company’s main website so that shareholders may
update information about the Company with ease. Shareholders
may get in touch or leave comments about all aspects of the
Company via the webpage.
5. The Board of Directors prohibits the use of information      
and/or opportunities acquired as a Director, executive, or         
employee for personal interests (such as insider trading), to aid
related, competing businesses, or to provide such information to
third parties for the purpose of trading the shares of the Company.
To this end, the directors and executive officers are required to
report their security holdings under Section 59 of the Securities
and Exchange Act B.E. 2551, this report is also filed in the             
committee’s report acknowledgement and approval in every    
meeting.
6. The Board of Directors and Executives must report their vest
interests in the Company in accordance with Section 89/14 of the
Securities and Exchange Act B.E. 2551 on an annual basis. This
report must also include changes to security holdings and must be
reported on a periodical basis for acknowledgement in the AGM.

C. Roles of the Stakeholders
The Company operates with careful consideration to the rights
of all stakeholders and continfually strive to achieve fairness for
them. In writing, our ideals are reresented in the Ethics handbook  
with which the Directors, executives and every employees are
encouraged to ahere to. The handbook offers guidelines for what
the Company regard as best pratises which include: responsibility
to shareholders and stakeholders, fraud protection, bribery          
supression, eliminate conflict of interest, Practice on data and
well-being, disociation from violation of human rights, health and
environmental conservation, monitoring and ensuring compliance
with business ehtics standards, and accomdation of complaints.  
A summary of the listed issues is provided below; full details of
which can be found on the Company’s website.
1. Equal treatment between executives and employees regarding
compensations and appropriate benefits in accordance with the
law. This year the Company implement changes to its measures
for Key Performance Indices such that they serve as better proxy
for actual performances that would enable reasonable increase in
compensations.
2. We strictly adhere to the terms established with our creditors.
All terms are formulated based on good faith coupled with transparent
financial policy. All billing and payment terms of payment are

3. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เอาใจใส่ในการบริการ
และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า
4. ปฏิบัติกับคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต ไม่ทำ�ลาย      
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
5. รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งปลูกจิต
สำ�นึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
6. กำ�หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบน กำ�หนด
แนวปฏิบัติและมีการสื่อสารให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่
ติดต่อกับบริษัทฯได้รับทราบ พร้อมทั้งมีนโยบายในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ยึดหลัก 5 ประการ ได้แก่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มุ่งผล
สัมฤทธิ์ สำ�นึกในความรับผิดชอบ โปร่งใส และซื่อสัตย์
7. สนับสนุนและให้ความร่วมมือทีด่ กี บั ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามโครงการ “ตลาดหุ้นร่วมใจ
ช่วยภัยน้�ำ ท่วม” โดยร่วมกันบรรจุถงุ ยังชีพเพือ่ แจกจ่ายช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัย พร้อมลงพื้นที่ ในการมอบถุงยังชีพแก่        
ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุน   
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้�ำ ท่วม พร้อมทัง้ บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านสภากาชาดไทย
บริจาคเงินเพือ่ จัดซือ้ ถังน้�ำ สแตนเลสร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย เป็นต้น
8. บริษัทฯกำ�หนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการกำ�กับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจจากพนักงานผ่านเลขานุการบริษัท
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ จึงกำ�หนด
กลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็น
เกี่ยวกับการทำ�ผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านอีเมล์ประธาน
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้โดยตรง ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนของข้อมูลนักลงทุน หัวข้อ
“สอบถามข้อมูล เสนอแนะ และร้องเรียน” โดยในปี 2554 ไม่มีข้อ         
ร้องเรียนแต่อย่างใด

ง. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษัทฯ ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นจริง และ
ทันต่อเหตุการณ์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และหน่วยงาน
กำ�กับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. งบการเงินของบริษัทฯได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วาม
เป็นอิสระ มีความรู้ความชำ�นาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนด
โดยบริษัทฯมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี
เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

made clear to all our business partners.
3. Equal treatment to all clients, retail and institutional. We
focus on top quality service and are responsible for our clients
including but not limited to issues circumventing confidentiality.
4. Maintain healthy competitiveness and integrity within the
general insurance industry by never defaming other insurance
companies and harness others intellectual properties.
5. Responsible for the environment, communities, and society
by instilling a sense of responsibility and urgency to help society
and the environment with our employees.
6. Enforce anti-corruption policy and prohibit payment of bribes
by setting conditions and educating everyone involve in the value
chain to acknowledge such conditions. Within the Company, we
aim to foster a corporate culture that is based on selfless service,
result oriented, sense of responsibility, transparency, and integrity.
7. Support and collaborate with the government and other
appointed agencies in socially benefitting activities. For example,
collaborated with SET on packing and distributing survival bags
for the flooded victims in 2011, donations were made to Her
Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn and the Thai Red Cross to
help flood victims throughout the country.
8. The Company has facilitated a formal complain channel for
our employees regarding issues corporate governance and business
ethics. The corporate secretariat division has been put in charge
of this matter.
9. The Board of Directors aims to promote cooperation between
the Company and its stakeholders. In order to enhance the       
performance of the Company,  mechanisms have been laid down
to safeguard those who alert the Board regarding any legal       
misconducts, financial discrepancies, and internal governance
problems associated with the Company. Regarding these issues,
anyone may email the Chairman of the Executive Committee and/or  
the members of the audit committee directly. Details of procedures
may be found on the Company’s website under “Inquiries,         
Suggestions, and Compaints”. No complaint was received throughout
the year 2011.

D. Disclosure of Information and Transparency
The Company has disclosed its important financial and        
non-financial information in a truthful, correct, and timely manner
in accordance with the rules of the SEC, SET, and other regulatory
bodies as follows:
1. Financial statements of the company have been audited
by an experienced, knowledgeable and accredited independent
auditor. The Company has a policy to change auditors every 5 year
period to ensure that they remain truly independent.
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2. บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี การ
ทำ�รายการเกี่ยวโยง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม เพือ่ แสดงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและความโปร่งใส
3. บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ: งบการเงินรายไตรมาส ภายใน
45 วัน รายงานประจำ�ปี ภายใน 110 วัน และรายงานแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ภายในเดือนมีนาคม นับแต่วันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี (31 ธันวาคม) โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน โดยไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต.
และไม่ถูกขึ้นเครื่องหมายใดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. บริษัทฯเปิดเผยการทำ�รายการทีน่ ยั สำ�คัญ หรือ เป็นการทำ�รายการ
เกีย่ วโยง ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในวันทำ�การถัดไปนับจากวันทีค่ ณะกรรมการมีมติ หรือ วันทำ�รายการ
5. บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผุ้ถือหุ้นในลักษณะสื่อ
วิดที ศั น์และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม สามารถรับทราบเหตุการณ์ ผลการดำ�เนินการวันประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯในรูปแบบคลิปไฟล์
6. บริษัทฯได้เปิดเผยรายชือ่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง รายละเอียดตามหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ และประวัตขิ องกรรมการแต่ละท่านรายละเอียดตาม
หัวข้อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ผลประกอบการของบริษั ทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำ�นาจ
อนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
รายละเอียดค่าตอบแทนปี 2554 ที่บริษั ทฯได้จ่ายให้แก่กรรมการและ       
ผู้บริหารตามรายละเอียดข้อ 8.5 ค่าตอบแทน
8. คุณภาพของรายงานทางการเงิน
รายละเอียดตามหัวข้อ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำ�ปี 2554
9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทฯให้ความสำ�คัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดย
บริษัทฯมีแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ (Shareholder Relations) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียม
กัน โดยเฉพาะข้อมูลสำ�คัญทีจ่ ะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
และสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่าง     
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษั ทฯในที่สุด โดย
บริษัทฯมีการกำ�หนดให้ 3 บุคคลเป็นผู้ทำ�หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลของ
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2. The Company’s Audit Committee is responsible for reviewing
the reliability and accuracy of financial reports of the auditor,
related transactions, and attend audit meetings. The Company
Executives do not, under any circumstances, participate in these
audit meetings as to achieve maximum independence and     
transparency.
3. The Company’s disclosure of information: quarterly financial
statements within 45 days, annual report within 110 days from the
end of the accounting period (31 December), and annual statement
(Form 56-1) within March. The information are regularly submitted
to both the SEC and SET for the benefit of our shareholders and
investors. The Company has neither a history of having to amend
its reports as sanctioned by the SEC not a history of being flagged
by the SET.
4. The Company disclosed all significant transactions or       
related transactions to the public via the SET news feed within next
business day after the date of Board resolution of transaction.
5. The Company arranged for the shareholder meeting to be
video recorded and distributed on the Company’s website such
that shareholders who were not able to attend would be able to
conveniently follow up on the results of the meeting.
6. The Company disclosed the names, term of office, roles and
responsibilities, of its Board members and all sub-committee
members as well as detailed management structure.
7. Remuneration of directors and management
In determining the remuneration of the Directors, the Board
of Directors takes into consideration the current industry standard,
operation results, and the responsibilities of its Directors. The final
remuneration package for the Directors will have to be approved
at the AGM. Remuneration for the Executives follows the principles
and policies set forth by the Board; it shares correlation with the
Company’s overall performance as well as individual performance.
Details of 2011 remuneration to directors and executives can be
found in section 8.5 Remuneration.
8. Quality of financial report
Detail as per Report of the Board of directors’ Responsibility in the Financial Statements toward in Annual Report for the
year 2011.
9. Investor relations
The Company places great emphasis on the relationship it
forges with the investors. Shareholder Relations unit was set up so
that shareholders, investors, analysts, news reporters, and any
interested party alike may have access to the Company’s information
in a correct, complete, transparent, and up to date. In particular,
the unit provides important information which may impact the
Company’s share price which should be used to make informed
investment decisions. It is the Company’s beleive that the ability

บริษัทฯสู่สาธารณชน ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อำ�นวยการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของข่าวสาร
ที่ได้เผยแพร่ออกไป
บริษัทฯได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตาม
แนวทางและกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด ผ่านช่อง
ทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารและการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้ง     
สำ�นักข่าวไทยและต่างประเทศเข้าพบและสัมภาษณ์ การมีช่องทางการ
สื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯผ่าน IR Webpage ได้
ทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2664 7777 ต่อ 7715, 1906 และ 1905
และสอบถามได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.navakij.co.th รวม
ถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ซึง่ มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ
IR อย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งในส่วนของงบการเงิน รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1
เอกสารประกอบการนำ�เสนอข้อมูลบริษัทฯและอื่นๆ

จ. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการกำ�หนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคน
กับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการ เพื่อตรวจสอบ
ถ่วงดุลการทำ�งานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่และ
ความรับผิดชอบออกจากกัน
- คณะกรรมการมีกรรมการทีเ่ ป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร
และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ จำ�นวน 5 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า   
1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำ�กว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
โดยบริษั ทฯได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
บริษัทฯในปัจจุบนั มีกรรมการทัง้ หมด 14 คน ซึง่ เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการอิสระ 5 คน โดย
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่ได้พิจารณาจำ�กัดจำ�นวนวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง เนื่องจากการสรรหากรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทฯค่อนข้างยาก
2. นโยบายเกี่ยวกับจำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ
ปี 2554 กรรมการของบริษั ทฯดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษั ท      
จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่ประธานกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนรวม 6 บริษัท ซึ่งได้รายงานให้บริษัทฯ
รับทราบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำ�หนด โดยเลขานุการบริษัทได้นำ�เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการรับทราบและพิจารณารายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถดูได้จากหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทฯว่างลง กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอชื่อบุคคลผ่านคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

to make informed judgements will be reflected in the true equity
value of the Company. Three persons directly involved in the
Shareholder Relations unit are: the Chairman of the Board, the
Chairman of the Executive Committee, and the President.             
To safeguard against the possibility of errors in releasing corporate
information, the Company follows guidelines and regulations laid
down by the SEC and SET. New information are disclosed via
various channels of the SET, the Company’s always up to date
Investor Relations webpage, telephone +662 664 7777 ext. 7715,
1906, and 1905. The Company also provides opportunities for
invertviews by Thai and foreign journalists.

E. Responsibilities of the Board of Directors
1. Structure and Composition of the Board
- The Board agreed that the Chairman must be a different
person to the Chairman of the Executive Committee and the
President to enable independent performance of the executives’
checks and balances. And that the duties and responsibilities of
each role are clearly defined.
- The Board of Directors are truly independent from the     
Company’s management and have no business relationship or
other relationships that could influence the independent judgment
of no less than one in five person which is no fewer than one in
three of the total number of directors but not fewer than three
persons.
- The Board is comprised of knowledgeable and well              
respected individuals whom together form an appropriate Board
composition given the size of the Company. The Company         
currently have 14 Board Members: three executives, six non - executives,
and five independent directors. Each member holds a three year
post. Because it is difficult to find people with caliber and understanding
of the insurance industry, there is no limit to how many posts the
current member may hold.
2. Policy on How Many Boards May a Director Sit On
In 2011, the Company’s Directors are permitted to be on
the board of directors of no more than 5 listed companies with the
exception of the Chairman who may sit on up to six listed company
boards. Membership on the board at any listed companies must
be reported to the Company Secretary who is responsible for
presenting to Board for acknowledgement and appropriability
considerations.  Further details may be found in Board of Directors
and the Executives section.
3. Roles and Responsibilities
- When Director position becomes vacant. Each remaining
Director may nominate an individual, through the Remuneration
and Nomination Committee, for appointment approval by the
Board of Directors.
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- คณะกรรมการบริษัทมีสว่ นร่วมในการพิจารณาแก้ไขร่วมกับฝ่าย
บริหาร ในเรื่องของแผนงาน และโครงการที่อยู่ในงบประมาณและแผน
ธุรกิจประจำ�ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษั ทติดตาม กำ�กับดูแล ผลการดำ�เนินงาน
ทางการเงินของบริษัทฯที่ไม่เป็นไปตามงบประมาณและแผนธุรกิจ โดย
ผ่านคณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำ�นวน 5 คณะ
เพื่อช่วยดูแล รับผิดชอบเฉพาะเรื่องและกลั่นกรองในเรื่องต่างๆ ก่อนนำ�
เสนอคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร โดยได้มกี ารกำ�หนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดตามหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ ซึ่งแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับ       
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มกี �ำ หนดประชุมคณะกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ ในการประชุมแต่ละครัง้
มีการกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อ
พิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้
กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคน
สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการ
เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุม
จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลัง
จากทีผ่ า่ นการรับรองจากทีป่ ระชุมจะถูกจัดเก็บไว้ทตี่ เู้ อกสารสำ�นักงานใหญ่
ชั้น 27 อาคารสาธรนคร สำ�หรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร (Non-Executive
Director) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่ วกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการ
ทราบถึงผลการประชุม โดยในปี 2554 ยังไม่มีการจัดประชุมดังกล่าว
เนื่องจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี
- ในปี 2554 บริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการลงทุน      
2 ครัง้ ประชุมคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 3 ครัง้ ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 3 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการบริหาร
43 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
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- The Board of Directors collaborates with the management
when considering amendments to plans and projects in the
budget, and the annual business strategy which have already been
approved by the Board.
- The Board of Directors follows up and monitors the            
Company’s financial operations that do not follow the budget or
business plans that have been approved by the Board.
4. Other Committees
The Board of Directors appointed 5 sub-committees to aid
and screen specific matters prior to presenting them to the Board.
The sum committees are: Audit Committee, Remuneration and  
Nomination Committee, Risk Management Committee, Investment
Committee, and the Executive Board. Written charter of each
committee details the rules and principles which the committee
members, having been appointed by the Board, must abide by.
Details of the charters are provided in the Management Structure
section.
5. Board of Directors Meetings
- The Board scheduled its meetings one year in advance
and notifies each director individually. The agenda and supporting
documents for each meeting were comprehensive with issues for
acknowledgment and for consideration. The meeting agenda were
sent at least seven days prior to the schedule meeting date to
ensure that the directors have sufficient time to assimilate all the
information. Active participation and expression of opinions were
encouraged in every meeting with the Chairman acting as the
moderator. The Company Secretary was responsible for taking the
meeting minutes; the Board approved minutes are stored in the
Company’s headquarter and are available for inspection by      
directors and related parties.
- Non-executive directors meet amongst themselves, without
the management, once a year to discuss interesting issues related
to the management. Outcomes of such meetings are to be         
reported to the Chairman of the Executive Committee and the
President. Due to the flooding in 2011, the meeting have yet to
take place.
- During 2011, there were 5 Board of Directors meetings,
11 audit committee meetings, 2 investment committee meetings,
and 3 Remuneration and Nomination committee meetings. 3 Risk
management meetings and 43 Executive Committee meetings.
Details of attendance for each meeting are available in the     
Management Structure section.

การเข้าร่วมประชุม / Meeting Attendance
กรรมการ
บริษัท

รายชื่อ
Name

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี
Mr. Suchin Wanglee
2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
Mr. Nipol T. Jeerawong

3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
Mr. Pitiphong Bisalputra

4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
Professor Hiran Radeesri
5. นายประมนต์ สุธีวงศ์
Mr. Pramon Sutivong

6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
Mr. Kiet Srichomkwan

7. นายชาน ซู ลี
Mr. Chan Soo Lee

กรรมการ
ตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง
Title

กรรมการ กรรมการ
กำ�หนด
บริหาร
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
และสรรหา

กรรมการ
ลงทุน

กรรมการ
บริหาร

The Board of The Audit
The
The
The Risk
The
Directors Committee Remuneration Management Investment Executive
and
Committee Committee Board
Nomination
Committee
ประธานกรรมการ / ทีป่ รึกษาคณะกรรมการลงทุน
5/5
2/2
39/43
/ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
Chairman of the Board / Advisor to the Investment
Committee and the Executive Board
5/5
3/3
2/2
42/43
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการบริหาร
Director / Chairman of the Risk Management
and the Investment Committee and the     
Executive Board
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
5/5
3/3
2/2
43/43
กรรมการลงทุน / กรรมการบริหาร
Director / Member of the Risk Management
and the Investment Committee and the     
Executive Board
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
11/11
Independent Director / Chairman of the   
Audit Committee
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
5/5
11/11
3/3
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
Independent Director / Member of the
Audit Committee / Chairman of the
Remuneration and Nomination Committee
5/5
11/11
3/3
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
Independent Director / Member of the
Audit and the Remuneration and Nomination     
Committee
กรรมการอิสระ
2/5
Independent Director

กรรมการอิสระ / กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน  
8. นายพรพงษ์ พรประภา
Mr. Phornpong Phornprapha และสรรหา
Independent Director / Member of the       
Remuneration and Nomination Committee
9. นายทำ�นุ หวั่งหลี
กรรมการ
Mr. Thamnu Wanglee
Director

0/5

-

3/3

-

-

-

5/5

-

-

-

-

-

10. นายสุพจน์ หวั่งหลี
Mr. Suphot Wanglee

0/5

-

1/3

-

-

-

11. นายวุฒิชัย หวั่งหลี
Mr. Vuttichai Wanglee

กรรมการ / กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
Director / Member of the Remuneration and
Nomination Committee
กรรมการ
Director

5/5

-

-

-

-

-

12. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
Ms. Jittinan Wanglee

กรรมการ
Director

4/5

-

-

-

-

-
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การเข้าร่วมประชุม / Meeting Attendance
กรรมการ
บริษัท

รายชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Title

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการ
กำ�หนด
บริหาร
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
และสรรหา

กรรมการ
ลงทุน

กรรมการ
บริหาร

The Board of The Audit
The
The
The Risk
The
Directors Committee Remuneration Management Investment Executive
and
Committee Committee Board
Nomination
Committee
2/5
-

13. นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ
Mr. Tetsutaro  Hiraoka

กรรมการ
Director

14. นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล
Ms. Sukanya  Pantapatkul

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
Director / Member of the Risk Management
Committee
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
Member of the Risk Management Committee
and the Executive Board
กรรมการบริหาร
Member of the Executive Board

5/5

-

-

3/3

-

-

-

-

-

3/3

-

43/43

-

-

-

-

-

41/43

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
Member of the Risk Management and the
Investment Committee

-

-

-

3/3

2/2

-

15. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
Ms. Anukul  Thitikulrat
16. นางนลินา โพธารามิก
Mrs. Nalina  Bodharamik
17. นางสาวชุติธร หวั่งหลี
Ms. Chutithorn  Wanglee

หมายเหตุ / Note :
- นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
Mr. Tetsutaro Hiraoka has appointed as a director since 12 May 2011.
- นายมิโนรุ ซาซาดะ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง
Mr. Minoru Sasada, director, resigned on 1 May 2011, he attended a meeting of the board of directors.
6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
- คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณารายการทีอ่ าจมีการขัดแย้งของ
ผลประโยชน์และรายการเกี่ยวโยง โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นสำ�คัญ และพิจารณาความจำ�เป็นของการทำ�รายการดังกล่าว ราคา
เงื่อนไขของรายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการทางค้าโดยปกติ เสมือน
หนึ่งทำ�กับบุคคลภายนอก
- บริษัทฯมีการเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
และรายการเกีย่ วโยงทีเ่ ข้าเกณฑ์ตอ้ งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษั ท กรรมการ และ/หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วม     
ในการพิจารณาและหรือลงมติในรายการดังกล่าว
- บริษั ทฯจัดทำ�รายงานและเปิดเผยข้อมูลของรายการเกี่ยวโยง
หรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ/
หรือ จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติก่อนดำ�เนินการ
- บริษัทฯเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผลและ
ความจำ�เป็นของการทำ�รายการเกีย่ วโยง หรือรายการทีม่ คี วามขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ในรายงานประจำ�ปี และในรายงานแบบ 56-1
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6. Conflicts of Interest
- The Board always considers the conflict of interest and    
connected transactions with taking into consideration the benefits
of the company and necessity of such transactions, terms and price
are in accordance with normal business practice as if made with
outsiders.
- The Company proposed transactions which are conflict of
interest and connected transactions to the audit committee for
consider prior propose to the board of director and report to the
SET. The directors and/or those who have an interest in the    
transaction do not participate in the discussion, decision making
and/or vote on such transaction.
- The Company reports and disclosed information on               
onnected or conflict of interest transactions to shareholders and/or
organizing shareholders meeting to seek their approval before
taking any action.
- The Company discloses details of connected or conflict of
interest transactions with regard to the amount of transactions,
contractual party, reasons and necessity in the annual report and
Form 56-1.

7. ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
• ระบบการควบคุมภายใน
- บริษัทฯได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินงานของคณะกรรมการ    
ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน ตลอดจนวงเงินทีส่ ามารถอนุมตั ไิ ด้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยกำ�หนดตามลำ�ดับชัน้ เพือ่ เกิดความคล่องตัวและเพิม่
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท�ำ หน้าที่ในการ
ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้และป้องกันการอนุมัติในส่วนที่เกินอำ�นาจ
- บริษัทฯมีสำ�นักตรวจสอบภายในเพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบด้าน
การเงินและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ รวมถึงการ
ประเมินความพอเพียงของระบบตรวจสอบภายใน โดยให้สำ�นักตรวจสอบ
ภายในอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแล และมีหน้าที่จัดทำ�รายงานตรงต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯได้แต่งตัง้ ให้ผสู้ อบบัญชีจาก สำ�นักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง
จำ�กัด เป็นผู้ประเมินการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการ
ลงทุน รวมทัง้ ด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและสัมพันธ์กนั โดยจัดทำ�รายงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ          
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
• การบริหารความเสี่ยง
- บริษัทฯมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำ�หนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอด
จนอำ�นาจในการดำ�เนินงานต่างๆ ได้มกี ารกำ�หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรและ
มีก ารปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงาน บริษั ทฯได้แต่งตั้ง             
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อ
ทำ�หน้าที่ประเมิน จัดการกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีประธาน
กรรมการบริหารเป็นประธาน และผูบ้ ริหารเป็นสมาชิก เพือ่ ทีจ่ ะได้เกิดแรง
สนับสนุนและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษั ทฯมีการจัดทำ�คู่มือแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่าง    
ต่อเนื่อง (BCP - Business Continuity Plan) และจัดให้มีการทดสอบแผน
ฉุกเฉิน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รองที่บริษัทฯเช่าอยู่เป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้
บริษัทฯยังได้จัดทำ�นโยบายการบริหารความเสี่ยงและสรุปแผนธุรกิจ 3 ปี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ คปภ.
8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการประเมินทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคล
เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำ�กับดูแลให้มีการกำ�หนด และ/หรือดำ�เนินการ
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำ�ไปปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษั ทกำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำ�เนินการด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ขณะ
เดียวกันก็มนี โยบายทีจ่ ะเสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการ

7. Internal Control and Risk Management
• Internal Control System
- The Company stipulates explicitly, in writing, the     
powers and responsibilities of the board of directors, executives, and
officers, including the scope that the executive officers can approve,
for convenience and efficiency in running the operation. A program
has been implemented to check for authorized access and to
prevent authorization in excess of the user’s authorized power.
- The Company established the office of internal audit to    
examine financial transactions and operation of other divisions as
well as evaluation of sufficiency for the company’s internal control
system. The office of internal audit is under and reports directly to
the executive board and the audit committee.
- The Company also employs outside auditors from Ernst
and Young Offices Limited to evaluate its internal control and             
investment procedures including other related subjects. The report
is submitted to the executive board and the Office of Insurance
Commission (OIC) within March.
• Risk Management
- It is the policy that all units must operate in conforming
to applicable regulations and relevant laws. The Company identifies
in writing its policy and operation processes including assigning
authority thereof then periodically makes necessary adjustments
as well. It also established a risk management committee to assess
and manage risk management process. The chairman of the     
executive board chairs the committee and its other members are
executive officers to secure strong supports and efficient              
capability to manage risks.
- The Company has created a manual for business continuity
plan (BCP) and provided a practical testing of BCP at the rented
computer facility and the outcome was satisfactory. In addition it
also made risk management policy and a 3-year plan in compliance
with the OIC regulations.
8. Board of Directors Self-Evaluation
Every year, the Board performs self and collective evaluations
in order to re-assess the sufficiency and effectiveness of their
initiations and oversights. Results are used to support the management
in developing a more efficient management organization.
9. Development of Directors and Executives
• Director Induction program.
The Board initiated an induction program that is mandatory
for all new Directors. The program aims to build an understanding
of: the insurance business, how the Company operates, what is
required and expected as a Director. Moreover, it aims to encourage
creative thinking and knowledge sharing amongst Board members
with respect to corporate governance, current affairs in the industry,
รายงานประจำ�ปี 2554
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ทุกคนทั้งในแง่การกำ�กับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพของกรรมการ ทัง้ นี้ ประธานกรรมการเป็นผูท้ �ำ การปฐมนิเทศ
ให้แก่กรรมการที่เข้าใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ส่งให้แก่กรรมการใหม่ ประกอบด้วย
- คู่มือกรรมการของบริษัทฯ
- หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
- ข้อบังคับบริษัท
- รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
• การพัฒนาความรู้คณะกรรมการ
บริษัทฯส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการ
บริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือองค์กร
อิสระต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรที่กรรมการเข้า
อบรมในปี 2554 มีดังนี้
ชื่อกรรมการ / Name

technology and innovation etc. The Chairman leads the induction
program with the Company Secretary being responsible for preparing
the following materials for the attendees,
- The Company’s Directors Handbook
- The Principles of Good Corporate Governance for       
Listed Companies
- The Company Articles of Association
- The Company’s Annual Report
• Knowledge development.
The Board encourages its Directors, executives, and     
company secretary to attending training courses organized by
various established institutions in order to broaden their knowledge
and perspective that may become useful in their roles within the  
Company. In 2011, courses attended were:

หลักสูตร / Course

สถาบันที่จัดอบรม / Institution

นายสุจินต์ หวั่งหลี
Mr. Suchin Wanglee

ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)
The Urban Development & Administration Training Course
for the Executive Administrator (BMA 1)

สถาบันพัฒนาเมือง
Urban Green Development Institute

นายวุฒิชัย หวั่งหลี
Mr. Vuttichai Wanglee
นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
Mr. Nipol T. Jeerawong
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
Mr. Pitiphong Bisalputra

Director Accreditation Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Thai Institute of Directors Association
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Capital Market Academy
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
The National Defence College Association of Thailand

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13
Capital Market Academy Leader Program Class 13th
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
Advanced Security Management Program

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

Supervision on Inside Trading

บริษัทฯมีขนั้ ตอนในการดูแลผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

The Company has procedures to supervise executives from
using inside information for own interest as follows:
1. Directors and executives must submit their reports to the
company. The Company will make an annual confirmation of
report accuracy for the purpose to use it to check transactions with
the company and connected transactions as follows:
- Must report their interest in the company include the
interest of the related persons to the company within 30 days upon
being appointed as director/executive of other company or any
significant changes in their interest.
- Must make and submit the first report (Form 59-1) of their
holding in the company and a report of changes in the holdings
(form 59-2). A copy of the report must be sent to the company on
the same day the report was submitted to SEC and SET.

1. กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำ�แบบรายงานต่างๆ
ส่งให้บริษั ทฯ โดยบริษั ทฯจะทำ�การยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ปีละ     
1 ครั้ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการทำ�ธุรกรรมกับบริษัทฯ รวมถึง
การทำ�รายการเกี่ยวโยง ดังนี้
- จัดทำ�รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ/ผูบ้ ริหาร และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง แจ้งให้บริษัทฯทราบ ภายใน 30 วันที่มีการไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น
ที่มีนัย
- จัดทำ�และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1)
และรายงานการเปลีย่ นแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ตามแบบของ  ก.ล.ต.
ว่าด้วยรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำ�เนารายงานให้แก่บริษัทฯในวัน
เดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บมจ. นวกิจประกันภัย

การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯของกรรมการและผู้บริหาร ไม่ปรากฏ
ว่ามีรายการทีเ่ ป็นนัยสำ�คัญในช่วง 1 เดือนก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยงบการเงิน
โดยในระหว่างปี 2554 มีการขายหลักทรัพย์บริษั ทฯเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น    
3,500 หุ้น
2. กำ�หนดเรือ่ งการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯไว้ในประกาศ
ของบริษัทฯ ในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอด
จนให้พนักงานลงนามในสัญญาปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล เพื่อป้องกันพนักงานนำ�ข้อมูลของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือนำ�ข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ โดยผู้ที่ละเมิด
ข้อบังคับดังกล่าวจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ซึง่ ได้ระบุบทลงโทษทาง
วินยั ไว้ในเอกสารคูม่ อื พนักงานอย่างชัดเจน โดยกำ�หนดโทษทางวินยั สูงสุด
คือการไล่ออกโดยไม่จ่ายเงินชดเชย
3. บริษัทฯมีบุคลากรดูแลรับผิดชอบเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในต่างๆ และเตือนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านระมัดระวังการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ
หากจำ�เป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ จะมีการกำ�หนดบุคคลเป็นการเฉพาะ
เพื่อทำ�หน้าที่เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น
4. บริษัทฯมีการเก็บรักษาข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศก่อน
นำ�ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเก็บรักษา
ความลับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

During the year 2011, there is a disposition of securities by the
director and executive totaling 3,500 shares and there is no      
significantly trading during the 1 month prior to the disclosure of
financial statements.
2. The Company makes regulations in its code of conduct on
safeguarding confidential information and all employees sign an
agreement to comply with the policy on confidential data and
prevent them from using the company’s information for their  
personal benefit or using it without proper authorization. The
disciplinary penalties for violations are clearly stated in the      
employee’s manual. The maximum penalty being fired without
any compensation.
3. The Company assigns respective officers to attend to  respective
subjects and supervises concerned persons to take good care of
data. The assigned officers will disclose information, if necessary.
4. The Company keeps financial information and others secure
before submitting them to SET. The executive officers and assigned
officers must take good care of such information and must not
disclose them.

รายงานประจำ�ปี 2554
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บริการห่วงใย ใส่ ใจต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ตระหนักถึงความสำ�คัญและสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯเป็นธุรกิจการให้บริการ ไม่มผี ลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายในการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับรัฐในโครงการต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ
4. ปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในปี 2554 บริษัทฯได้ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาสุขลักษณะให้กบั
เยาวชน
• “โครงการห้องสมุดยิม้ ” ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ระบบ
ไฟฟ้ า  และทาสี ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นสหกรณ์ นิ ค มกสิ ก รรมทุ่ ง สง
จ. นครศรีธรรมราช จำ�นวนเงิน 40,000 บาท
• สนับสนุน “โครงการกระดาษหน้าที่สาม” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการมอบกระดาษ และอุปกรณ์
สำ�หรับจัดทำ�หนังสือ สื่อการเรียนการสอน แก่เยาวชนผู้พิการทางสายตา
• มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่
ขาดแคลน จำ�นวนเงิน 172,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ�เป็น
หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ภายใต้โครงการ นวกิจเติมรอยยิ้ม
เต็มความสุข ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือในด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่อนาคตของชาติ

The Navakij Insurance Public Company Limited operates under
the ideology of doing business with integrity. The Company      
recognizes the importance and equal rights of all its stakeholders.
This includes our commitment to social and environmental         
responsibility.
Despite being a predominantly service industry with no direct
impact on the environment, the Company has laid down the     
following policies that cater for societal and environmental       
well-being:
1. Operate a business model that benefits the economy and
society at large.
2. Operate within the legislative framework and cooperate
with the Government in projects that are of benefit to the society.
3. Provide philanthropic support for the underprivileged and
victims of natural disasters.
4. Cultivate a corporate culture that is not only aware but
actively contribute to social and environmental well-being.
Highlights of the Company’s social responsibility activities
during 2011 include:

Educational Supports and Healthcare Development
in Children

• “Smile Library Project” renovated, redecorated, updated
electrical systems, repainted the library of Sahakorn Nikom        
Kasikumtungsong Primary School, Nakorn Sri Thammarat Province
worth 40,000 Baht.
• Supported “Third Page Project” by donating papers and
stationary for visually impaired children in association with the
Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of
H.M. The Queen.
• Scholarships worth 172,000 Baht was awarded to                  
underprivileged children. Consumables, books and teaching    
materials were also donated under the “Navakij Filling Smile,  
Filling Happiness Project” to the Dhammanurak Foundation.

รายงานประจำ�ปี 2554
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นวกิจประกันภัย จัดโครงการ “คัดแยก ลดขยะ
รักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ
พร้อมมอบถังแยกขยะแก่เด็กนักเรียนและ
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี

ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Highlights of the Company’s Environmental
responsibility Activities During 2011 Include:

• “โครงการ นวกิจร่วมใจ...ฉลาดใช้พลังงาน” (ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน)

• Employee Energy Conservation Project (from 2008 to present)

- ปรับปรุงและสร้างลักษณะนิสัยของตนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด
และรู้คุณค่าของพลังงาน
- ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานโดยร่วมมือกันใช้พลังงาน
อย่างประหยัด
- ประชาสัมพันธ์เพือ่ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน ให้มจี ติ สำ�นึก
ร่วมกันประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด
- การสร้างจิตสำ�นึกการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่ วสารข้อมูลทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง และตระหนักถึงคุณค่า
และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำ�รงชีวิต
- การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ให้มากขึ้น เพื่อลดการเดินทาง       
ลดการใช้พลังงาน
• “โครงการ คัดแยก ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนคำ�นึงถึงความสำ�คัญของการรักษา      
สิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกและนำ�ขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ พร้อม
ทั้งมอบถังแยกขยะแก่โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ จ. อุดรธานี
• การประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน
ปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงาน
ของบริษัทฯ เช่น
- ให้นำ�กระดาษที่ใช้งานหน้าเดียวมาใช้ซ้ำ�
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักเที่ยงและเลิกงาน 15 นาที
- ดับไฟฟ้าช่วงพักเทีย่ ง และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทกุ ครัง้ ที่ไม่ใช้งาน
- ช่วยชาติประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน โดยจะจัดทำ�บัตร
เติมน้ำ�มันเฉพาะน้ำ�มันแก๊สโซฮอลให้กับรถยนต์ของบริษัทฯ
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- Modify and instill awareness and value of energy.
- Aware of energy problems and collaborate to save energy.
- Publicize  the above and promote the most efficient use of
energy.
- Publicize updated information about how changes in the
environment will impact us and help realize the value conserving
natural and environmental resources.
- Increase use of technology for communication to replace
commuting.
• Reduce and Separate Garbage Project
Campaign for children and youth to care for the environment
by separating waste and reuse of waste where appropriate. Waste
baskets were donated to Mariepitak Udonthani School in Udon
Thani Province.
• Energy Conservation and Reduction to Global Warming
Employee awareness of energy saving policy of the Company as
- Use recycle paper on both sides.
- Turn off main air-conditioning system fifteen minutes before
lunch break and ending of office hour.
- Turn off main lighting during lunch and turning off computer
screens when not in use.
- All company cars use gasohol as opposed to petrol.

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านสาธารณสุข
• สนับสนุนการจัดงานและร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติวันจักรี และ
การจัดการแข่งขัน “กรุงเทพฯ ไตรกีฬาและทวิกฬี า ครัง้ ที่ 3” เพือ่ สนับสนุน
ให้พนักงานและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี และเป็นการส่งเสริมด้าน   
การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยรายได้จากการจัดงานมอบให้มูลนิธิ        
ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูประถัมภ์
• สนับสนุนแข่งขันวิง่ ลานสกามาราธอน 54 ครัง้ ที่ 7 จ. นครศรีธรรมราช
เพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสขุ ภาพทีด่ ี สนับสนุนการท่องเทีย่ วและกีฬาใน
จ.นครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จัก
ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
• สนับสนุนการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญ
พระคณาจารย์ เพื่ออนุรักษ์พุทธศิลป์ไทย ส่งเสริมกล่อมเกลาจิตใจให้
ประชาชนร่วมกันศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนา
กิจกรรมส่งเสริมการทำ�ความดี
บริษัทฯได้รว่ มกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ
รับบริจาคโลหิต ณ อาคารสาธรนคร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ ทุก        
3 เดือน มาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปที่อยู่ใน
อาคาร และบริเวณใกล้เคียงให้รว่ มบริจาคโลหิต เพือ่ นำ�ไปจ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ย
ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

Rural and Societal Development
Public Health
• Sponsored Walk-Run and Bangkok Triathlon to encourage
employees and the general public to have healthier lives, to
promote the sport as well as tourism. Proceeds were donated to
the Ratchapracha Samasai Foundation under Royal Patronage.
• Sponsored Lanska Marathon 2011 in Nakhonsritammarat to
promote healthy lifestyles and tourism for the province.

Cultural / Heritage Sponsorship
• Sponsored Buddhist amulet restoration contest to conserve
Buddhist art and promote inquisitiveness about what Buddhism
has to offer.
Benevolent Activities
The Company has join force with the National Blood Centre,
Thai Red Cross Society to facilitate blood donation at the
Company’s Headquarter every three months. This collaboration
has taken place since 2000 and have enabled employees and the
public to conveniently give blood.

นวกิจประกันภัย และพนักงาน
มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวและพนักงาน
บริษัท นิปปอนโคอะ ซึ่งประสบภัยจาก
เหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น

ด้านอื่นๆ

Other Activities

• การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ

• Donations for victims of various natural disasters.

- บริษัทฯร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวพนักงาน บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ประสบภัย
จากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น

- The Company’s executives and employees donated money
to aid Nippon Koa Insurance employees and their family who were
affected by the earthquake and tsunami in Japan.

รายงานประจำ�ปี 2554
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราช
วโรกาส ให้คณะผู้บริหาร นวกิจประกันภัย ถวายเงินสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม

นวกิจประกันภัย ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต 2554

- บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดย
บริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าของ
บริษัทฯในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รบั ผลกระทบและความเสียหายจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว

- The Company donated cash and other necessities to aid the
flood victims in the south of Thailand. The donation was done in
conjunction with the Thai Red Cross. The Company also helped
our clients who were affected particularly in Suratthani province.

- มหาอุทกภัยในประเทศไทย
• ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย บริจาคเงินเพือ่ จัดซือ้ ถังน้�ำ สแตนเลส
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ใน 4 จังหวัดภาคกลาง
ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
• ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำ�นวนเงิน 1 ล้าน
บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งบริจาคเงินช่วยเหลือ
โดยบริจาคผ่านสภากาชาดไทย จำ�นวนเงิน 1 แสนบาท
• ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรจุถุงยังชีพจำ�นวน
30,000 ถุง เพือ่ แจกจ่ายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมลงพืน้
ที่ในการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ. ปทุมธานี
• เข้าร่วม “โครงการประกันภัยข้าวนาปี” ปีการผลิต 2554 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในเรื่องปัญหาภัยธรรมชาติและ
เป็นการคุ้มครองความเสียหายจากการปลูกข้าวนาปีเพิ่มเติมจากส่วนที่   
รัฐชดเชยขั้นต่ำ�
• สนับสนุน “โครงการชนแล้วแยก” ของสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อลด
ปัญหาด้านการจราจร และลดความสูญเสียทางด้านเวลาของผู้ขับขี่รถที่มี
ประกันภัย
• มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถยนต์ฮอนด้าเฉีย่ วชนรถตูโ้ ดยสารบนทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ จำ�นวน
เงินรวม 1,700,000 บาท
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- Major Catastrophes in Thailand
• The Company, together with the General Insurance             
Association, raise money to purchase stainless water
containers for the flood victims in four provinces namely: Lopburi,
Singburi, Angtong and Phranakorn Sri Ayudhaya.
• Donated 1 million Baht to Princess Maha Chakri Sirindhorn,
to money was to be used to help flood victims according to the
Princess’s command. Another 100,000 Baht was also donated to
the Thai Red Cross.
• The Company, together with the Stock Exchange of Thailand,
packed 30,000 survival bags to be distributed to those in need.
Some went to join the actual distribution in Pathumthani province.
• Joined the 2011 Crop Insurance Program which aims to reduce
farmers’ problems associated with natural disasters and cover the
state minimum payment for damaged crops.
• Supported the General Insurance Association’s “Crash and
Separate” to reduce traffic and minimize time delays for the    
insured.
• Provided additional 1,700,000 Baht to the wounded and relatives
of the deceased from the Honda / Minivan Toll Way accident.

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
Board of Directors and Management

นายสุจินต์ หวั่งหลี
Mr. Suchin Wanglee

นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
Mr. Nipol T. Jeerawong

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
Mr. Pitiphong Bisalputra

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
Professor Hiran Radeesri
รายงานประจำ�ปี 2554
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นายประมนต์ สุธีวงศ์
Mr. Pramon Sutivong

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
Mr. Kiet Srichomkwan

นายชาน ซู ลี
Mr. Chan Soo lee

นายพรพงษ์ พรประภา
Mr. Phornpong Phornprapha

นายทำ�นุ หวั่งหลี
Mr. Thamnu Wanglee

นายสุพจน์ หวั่งหลี
Mr. Suphot Wanglee

นายวุฒิชัย หวั่งหลี
Mr. Vuttichai Wanglee

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี
Miss Jittinan Wanglee

นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ
Mr. Tetsutaro Hiraoka

นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล
Miss Sukanya Pantapatkul

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์
Miss Anukul Thitikulrat

นางนลินา โพธารามิก
Mrs. Nalina Bodharamik
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นายทาคายูคิ ซาวาซากิ
Mr. Takayuki Sawazaki

นายอดุล พัฒนะภูมิ
Mr. Adul Pattanaphum

นางสาวสุมาลี ศักยพันธ์
Miss Sumalee Sakayaphun

นางสาวชุติธร หวั่งหลี
Miss Chutithorn Wanglee

นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร
Mrs. Vipada Srithimasathaporn

นางสาวจารุวรรณ จับจำ�รูญ
Miss Charuwan Chabchamrun

นายวัลลภ กันฉาย
Mr. Vanlop Kanchai

นายบรรเทา ราชมณี
Mr. Bunthou Ratmane

นายชัยโรจน์ กัลยาณลาภ
Mr. Chairoj Kalayanalarp

นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร
Miss Phatarawipha Wongpetch

นางสาวสมศรี สุระกิจจากร
Miss Somsri Surakitjakorn

นายนุวัฒน์ ศิลาพัฒน์
Mr. Nuwat Silapat
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ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

นายสุจินต์ หวั่งหลี*
75 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า   2544 - ปัจจุบัน
Northrop Institute of
• ประธานกรรมการ
2534 - ปัจจุบัน
Technology, USA
2525 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะ กรรมการ
บริหาร
2521 - ปัจจุบัน
•
หลั
ก
สู
ต
ร
Role
of
the
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2513 - ปัจจุบัน
Chairman Program (IOD)
ลงทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง      2550 - ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัทฯ
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2549 - ปัจจุบัน
ร้อยละ 9.95     
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง         2532 - ปัจจุบัน
ด้านการค้าและการพาณิชย์    2553 - ปัจจุบัน
สถาบันวิทยาการการค้า
2553 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2512 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2511 - ปัจจุบัน
2531 - 2553
2514 - 2553
2550 - 2552
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ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท

บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. รังสิตพลาซ่า 
บจ. สาธรธานี
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. นวกิจประกันภัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ

บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. เสริมสุข
บมจ. วโรปกรณ์
บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
บมจ. โรงแรมราชดำ�ริ
บจ. อาควา อินฟินิท
บจ. หวั่งหลีพัฒนา 
บจ. นุชพล

กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม

บจ. เดอะ เพ็ท
บจ. หวั่งหลี
บจ. ไทยเพชรบูรณ์
สมาคมประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัย

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
Board of Directors and Management

Name / Position

Age

Education / Training

Mr. Suchin Wanglee*
75 • Bachelor Degree in
Electrical Enginneering,
• Chairman
Northrop Institute of
• Advisor to the           
Technology, USA
Executive Board
• Role of the Chairman
• Advisor to the            
Program (IOD)
Investment       
•
Capital
Market Academy
Committee
Leader Program, Capital
Market
Academy
Shares held 9.95%
• Top Executive Program in
Commerce and Trade,     
Commerce Academy

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Organization

2001 - Present Chairman
1991 - Present Chairman
1982 - Present Chairman

The Navakij Insurance Plc.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.

1978 - Present Chairman
1970 - Present Chairman

Thai Reinsurance Plc.
The Falcon Insurance Plc.

2007 - Present Advisor to the Executive Board The Navakij Insurance Plc.
2006 - Present Advisor to the Investment Committee
1989 - Present Vice Chairman
2010 - Present Independent Director/ Member
of the Audit Committee
2010 - Present Independent Director
1994 - Present Independent Director
1969 - Present Independent Director
2005 - Present Director
2007 - Present Authorized Director
2006 - Present Authorized Director

Serm Suk Plc.
Varopakorn Plc.
Thai-German Ceramics Industry Plc.
Rajadamri Hotel Plc.
Aqua Infinite Co., Ltd.
Wanglee Pattana Co., Ltd.

1990 - Present
1988 - Present
1968 - Present
1988 - 2010
1971 - 2010
2007 - 2009

Nuchapon Co., Ltd.
The Pet Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Thai-Petchaboon Co., Ltd.
The General Insurance Association
The General Insurance Association

Authorized Director
Authorized Director
Authorized Director
Director
Director
Chairman

The Navakij Insurance Plc.
Thai Metal Drums MFG. Plc.
BTS Group Holding Plc.
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

นายนิพล ตั้งจีรวงษ์*
60 • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์             2526 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
• Mini MBA มหาวิทยาลัย
• ประธานกรรมการบริหาร
2549 - ปัจจุบัน
ธรรมศาสตร์
• ประธานกรรมการบริหาร
• ปริญญาบัตร                 2549 - ปัจจุบัน
ความเสี่ยง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2549 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการลงทุน
• หลักสูตร Director       
Certification  Program
(IOD)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
• หลักสูตร Director        
ร้อยละ 0.48     
Certification Refresher
Program (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง    
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร* 47 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ         2553 - ปัจจุบัน
University of Hartford,
2545 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
USA
2550 - ปัจจุบัน
• กรรมการผู้อำ�นวยการ
•
หลั
ก
สู
ต
ร
Director
• กรรมการบริหาร
2544 - ปัจจุบัน
Certification Program
• กรรมการบริหารความ
2551 - ปัจจุบัน
(IOD)
เสี่ยง
• หลักสูตร Successful
2551 - ปัจจุบัน
• กรรมการลงทุน
Formulation  & Execution
2550 - ปัจจุบัน
of Strategy (IOD)
2540 - ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัทฯ   
2536 - ปัจจุบัน
ร้อยละ 0.31
2533 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี* 82 • ดุษฎีบัณกิตติมศักดิ์          
ทางการบัญชี          
• กรรมการอิสระ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประธานกรรมการตรวจ
• หลักสูตร Director
สอบ
Certification  Program
(IOD)
การถือหุ้นในบริษัทฯ   
ร้อยละ 0.00

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
บมจ. นวกิจประกันภัย
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ. นวกิจประกันภัย
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. นวกิจประกันภัย
ประธานกรรมการลงทุน
ที่ปรึกษา

บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการลงทุน
กรรมการผู้อำ�นวยการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ

สมาคมประกันวินาศภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. ธนพิศาล
บจ. ประไพและบุตร
บจ. รังสิตร่วมพัฒนา 
บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)
บจ. ธำ�รงทรัพย์

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2545 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
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บมจ. นวกิจประกันภัย

บริษัท

บมจ. อีซี่บาย
บมจ. ไทยคม
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. ดุสิตธานี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ศูนย์ส่งเสริมการกำ�กับดูแล
กิจการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บจ. เอื้อรดี

Board of Directors and Management
Name / Position

Age

Education / Training

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Organization

Director
Chairman of the Risk
Management Committee
Chairman of the Executive Board
Chairman of the Investment
Committee
Advisor

The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.

2010 - Present Authorized Director
2002 - Present Director
2007 - Present Member of the Risk Management
Committee
2001 - Present Member of the Executive Board
2008 - Present Member of the Investment
Committee
2008 - Present President
2007 - Present Authorized Director
1997 - Present Authorized Director
1993 - Present Authorized Director
1990 - Present Authorized Director
1987 - Present Authorized Director

The General Insurance Association
The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.

1983 - Present
Mr. Nipol T. Jeerawong* 60 • Bachelor Degree in
Statistics, Thammasat
• Director
2009 - Present
University
• Chairman of the Risk
• Mini MBA,                    2006 - Present
Management
Thammasat University
Committee
2006 - Present
• Diploma, The National
• Chairman of the
Defence College
Investment Committee
2006 - Present
• Director Certification
Program (IOD)
• Director Certification
Shares held 0.48%
Refresher Program (IOD)
• Capital Market Academy
Leader Program, Capital
Market Academy
Mr. Pitiphong Bisalputra* 47 • Master Degree in Business
Administration, University
• Director
of Hartford, USA
• President
• Director Certification
Program (IOD)
• Member of the
Executive Board
• Successful Formulation &  
Execution of Strategy
• Member of the Risk
(IOD)
Management
Committee
• Member of the
Investment Committee
Shares held 0.30%

Professor Hiran Radeesri* 82 • Honorary Doctorate in         2005 - Present Chairman of the Audit Committee
Accounting,                 
• Independent Director
2001 - Present Chairman of the Audit Committee
Thammasat University
1999 - Present Independent Director/
• Chairman of the Audit
• Director Certification
Chairman of the Audit Committee
Committee
Program (IOD)
1999 - Present Chairman of the Audit Committee
Shares held 0.00%
2009 - Present Honorary Chairman
2002 - Present Chairman
1999 - Present Authorized Director

The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
The Falcon Insurance Plc.

The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
Thanapisal Co., Ltd.
Praphai and Sons Co., Ltd.
Rangsit Ruampatana Co., Ltd.
Thanasarn Sombat (Thai) Co., Ltd.
Thamrongsup Co., Ltd.
Easy Buy Plc.
Thai Com Plc.
The Navakij Insurance Plc.
Dusit Thani Plc.
The Thai Institute of Directors
Association
Corporate Governance
Center, The Stock Exchange
of Thailand
Aueradee Co., Ltd.
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2542 - ปัจจุบัน
นายประมนต์ สุธีวงศ์*
72 • ปริญญาโท          
วิศวกรรมเครื่องกล          
• กรรมการอิสระ
University of Kansas, USA 2542 - ปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบ
• หลักสูตร Role of the
2553 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการกำ�หนด
Chairman Program (IOD)
ค่าตอบแทนและสรรหา
2552 - ปัจจุบัน
• หลักสูตร                   
Director Accreditation
Program (IOD)
การถือหุ้นในบริษัทฯ   
2550 - ปัจจุบัน
ร้อยละ 0.35
• หลักสูตร Role of the
Compensation Committee  
(IOD)
2550 - ปัจจุบัน

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ*
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหา

2552 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
74 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ                  2546 - ปัจจุบัน
Western New Mexico
2545 - ปัจจุบัน
University, USA

การถือหุ้นในบริษัทฯ   
ร้อยละ 0.12

58
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• หลักสูตร Director        
Certification Program
(IOD)
• หลักสูตร Director        
Accreditation Program
(IOD)
• หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director
(IOD)
• หลักสูตร Audit Committee
Program (IOD)
• หลักสูตร Improving the
Quality of Financial
Reporting (IOD)
• หลักสูตร Monitoring the
Quality of Financial
Reporting (IOD)
• หลักสูตร Monitoring the
Internal Audit Function
(IOD)
• หลักสูตร Monitoring Fraud
Risk Management (IOD)
• หลักสูตร Monitoring the
System of Internal Control
& Risk Management (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้าและการพาณิชย์
สถาบันวิทยาการการค้า

2520 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

บริษัท

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
บจ. สยามคอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน บมจ. นวกิจประกันภัย

ประธานกิตติมศักดิ์

หอการค้าไทย
และสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาคเอกชน
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการสรรหาบริษัท
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. นวกิจประกันภัย
กรรมการอิสระ
บมจ. นวกิจประกันภัย
ประธานกรรมการ
บจ. อลีนกิจสยาม
ประธานกรรมการ
บจ. โตโยต้าเพชรบูรณ์
ผู้จำ�หน่ายโตโยต้า
ประธานกรรมการ
บจ. เบญจะรุ่งเรือง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและ บมจ. นวกิจประกันภัย
สรรหา
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
บจ. เป็นสุข
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
บจ. สวนเพชรบูรณ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
บจ. ซิลเวอร์ บีช รีสอร์ท
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
บจ. ดินประสิทธิ์
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
บจ. ไทยเพชรบูรณ์

Board of Directors and Management
Name / Position

Age

Education / Training

Mr. Pramon Sutivong* 72 • Master Degree in        
Mechanical Engineering,
• Independent Director
University of Kansas, USA
• Member of the Audit
Committee
• Role of the Chairman
Program (IOD)
• Chairman of the       
Remuneration and
• Director Accreditation
Nomination      
Program (IOD)
Committee
• Role of the Compensation
Committee (IOD)
Shares held 0.35%

Mr. Kiet Srichomkwan* 74 • Bachelor Degree in
Business Administration,
• Independent Director
Western New Mexico
University, USA
• Member of the Audit
Committee
• Director Certification
Program (IOD)
• Member of the
• Director Accreditation
Remuneration and
Program (IOD)
Nomination      
• Finance for Non-Finance
Committee
Director (IOD)
• Audit Committee Program
(IOD)
Shares held 0.12%
• Improving the Quality of
Financial Reporting (IOD)
• Monitoring the Quality of
Financial Reporting (IOD)
• Monitoring the Internal
Audit Function (IOD)
• Monitoring Fraud Risk
Management (IOD)
• Monitoring the System of
Internal Control & Risk
Management (IOD)
• Role of the Chairman
Program (IOD)
• Top Executive Program in
Commerce and Trade,
Commerce Academy

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Organization

1999 - Present Chairman
1999 - Present Chairman
2010 - Present Chairman of the Remuneration
and Nomination Committee
2009 - Present Honorary Chairman
2007 - President
2007 - Present
2009 - Present
1999 - Present
1994 - Present
2003 - Present
2002 - Present
1977 - Present
1999 - Present
2010 - President
1995 - Present
1990 - Present
1987 - Present
1988 - Present
1988 - Present

Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
Siam Compressor Industry Co., Ltd.
The Navakij Insurance Plc.

The Thai Chamber of
Commerce and Board of
Trade of Thailand
Chairman
National Anti Corruption
Strategy Mobilization in Private
Sector Sub-Committee
Advisor of Sub-Committee New Listing, The Stock
Exchange of Thailand
Director
The Siam Cement Plc.
Member of the Audit Committee The Navakij Insurance Plc.
Independent Director
The Navakij Insurance Plc.
Chairman
Alinkij Siam Co., Ltd.
Toyota Petchaboon Toyota's
Chairman
Dealer Co., Ltd.
Chairman
Benja Rungrueng Co., Ltd.
Independent Director/
The Navakij Insurance Plc.
Member of the Audit Committee
Member of the Remuneration The Navakij Insurance Plc.
and Nomination Committee
Authorized Director
Pen Sook Co., Ltd.
Authorized Director
Suan Petchaboon Co., Ltd.
Silver Beach Resort Co., Ltd.
Authorized Director
Authorized Director
Din Prasit Co., Ltd.
Authorized Director
Thai Petchaboon Co., Ltd.
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

นายชาน ซู ลี*
• กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.00
นายพรพงษ์ พรประภา*
• กรรมการอิสระ
• กรรมการกำ�หนดค่า
ตอบแทนและสรรหา
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.00

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

51 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 2546 - ปัจจุบัน
และคอมพิวเตอร์           2538 - ปัจจุบัน
National University of
2547 - ปัจจุบัน
Singapore, Singapore
2536 - ปัจจุบัน
2549 - 2553

ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

บริษัท

บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. หวั่งหลี
TGL Development Pte. Ltd.
Tan Guan Lee Co., Ltd.
Splott Pte. Ltd.

61 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
2539 - ปัจจุบัน ประธาน/ กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ บจ. สยามชิตะ
California State University,   2538 - ปัจจุบัน ประธาน/ กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ บจ. สยามฮิตาชิออโตโมทีฟ
USA
โปรดักซ์
2538 - ปัจจุบัน ประธาน/ กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ บจ. สยามคาลโซนิค
2529 - ปัจจุบัน ประธาน/ กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ บจ. สยามอะไหล่
2527 - ปัจจุบัน ประธาน/ กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ บจ. สยามริกเก้นอินดัสเตรี้ยล
2512 - ปัจจุบัน ประธาน/ กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอร์เรชั่น
2539 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์/
บจ. เควายบี (ประเทศไทย)
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
2537 - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์/
บจ. เอ็กเซตี้ (ประเทศไทย)
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
2548 - ปัจจุบัน รองประธานกิตติมศักดิ์/
บจ. สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและ บมจ. นวกิจประกันภัย
สรรหา

นายทำ�นุ หวั่งหลี*
• กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 1.14
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2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2536 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
74 • อนุปริญญา E.M.I. Electronic ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ/
College, England
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
• หลักสูตร Director         2519 - ปัจจุบัน กรรมการ
Accreditation Program
ปัจจุบัน
กรรมการ
(IOD)
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ

บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. สยามกลการ
บจ. ธนาทิพย์
บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. พลาพัชร
บจ. หวั่งหลี

Board of Directors and Management
Name / Position

Age

Education / Training

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Organization

Mr. Chan Soo Lee*
51 • Bachelor Degree in
Electronic & Computer,
• Independent Director
National University of
Singapore, Singapore
Shares held 0.00%

2003 - Present
1995 - Present
2004 - Present
1993 - Present
2006 - 2010

Mr. Phornpong
61 • Bachelor Degree in
Phornprapha*
Business Administration,
California State University,
• Independent Director
USA
• Member of the
Remuneration and
Nomination       
Committee

1996 - Present President/ Authorized Director Siam Chita Co., Ltd.
1995 - Present President/ Authorized Director Siam Hitachi Automotive
Product Co., Ltd.

Shares held 0.00%

1996 - Present Honorary Chairman/
Authorized Director

KYB (Thailand) Co., Ltd.

1994 - Present Honorary Chairman/
Authorized Director
2005 - Present Vice Honorary Chairman/
Authorized Director

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.

1995 - Present
1986 - Present
1984 - Present
1969 - Present

Independent Director
Authorized Director
Managing Director
Managing Director
Director

The Navakij Insurance Plc.
Wanglee Co., Ltd.
TGL Development Pte. Ltd.
Tan Guan Lee Co., Ltd.
Splott Pte. Ltd.

President/ Authorized Director
President/ Authorized Director
President/ Authorized Director
President/ Authorized Director

Siam Calsonic Co., Ltd.
Siam Autopart Co., Ltd.
Siam Riken Industrial Co., Ltd.
Siam International Corp., Ltd.

Siam NGK Spark Plug Co., Ltd.

2010 - Present Member of the Remuneration The Navakij Insurance Plc.
and Nomination Committee
2007 - Present Independent Director
The Navakij Insurance Plc.

Mr. Thamnu Wanglee*
• Director
Shares held 1.14%

1993 - Present Senior Executive Vice President/
Authorized Director
74 • Diploma, E.M.I. Electronic Present
Chairman/ Authorized Director
College, England          1976 - Present Director
• Director Accreditation
Present
Director
Program (IOD)
Present
Authorized Director

Siam Motors Co., Ltd.
Thanatip Co., Ltd.
The Navakij Insurance Plc.
Plapat Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

นายสุพจน์ หวั่งหลี*
• กรรมการ
• กรรมการกำ�หนดค่า   
ตอบแทนและสรรหา
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 1.10

นายวุฒิชัย หวั่งหลี*
• กรรมการ

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บจ. สิทธินันท์
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. โดล (ไทยแลนด์)
บจ. ล็อกเล่ย์ เทรดดิ้ง
บจ. สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช
บจ. บ้านสวนหมาก
บจ. พจนกิจ
บจ. สาธรธานี
บจ. วิสุทธิพาณิชย์
บจ. พิพัฒนสิน
บจ. ศุภอรุณ
บจ. ฐาวรา
บจ. ธนาการผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช
บจ. พูลผล

70 • ปริญญาตรี          
วิศวกรรมอุตสาหการ   
Boston University, USA

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ อี �ำ นาจฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ อี �ำ นาจฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ อี �ำ นาจฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ อี �ำ นาจฯ

บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. เจ้าพระยารีสอร์ท
บจ. ชัยทิพย์
บจ. หวั่งหลี
บจ. บ้านสาธรเหนือ
บจ. หวั่งหลีพัฒนา

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ

บมจ. นวกิจประกันภัย
บจ. รังสิตพลาซ่า
บจ. รังสิตพลาซ่า
บจ. จิตติพัฒน์

2512 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2512 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี* 39 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ              2546 - ปัจจุบัน
Babson College, USA
• กรรมการ
2549 - ปัจจุบัน
• หลักสูตร Director         2554 - ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
Accreditation Program
ปัจจุบัน
ร้อยละ 0.68
(IOD)

51 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์     2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
Chuo University, Japan 2554 - ปัจจุบัน Managing Director

การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.00
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บริษัท

71 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
Washington University, USA 2520 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ปัจจุบัน
กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ อี �ำ นาจฯ
ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ อี �ำ นาจฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 1.78

นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ*
• กรรมการ

ตำ�แหน่ง

บมจ. นวกิจประกันภัย

2553 - 2554

Managing Director

บมจ. นวกิจประกันภัย
Nipponkoa Management
Service (Singapore) Pte. Ltd.
Nipponkoa Insurance        
Co., (Asia) Ltd.

Board of Directors and Management
Name / Position

Age

Education / Training

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Mr. Suphot Wanglee*
• Director
• Member of the
Remuneration and
Nomination      
Committee

Organization

71 • Bachelor Degree in
Present
Chairman / Authorized Director
Chemical Engineering, 1977 - Present Director
Washington University,  
2010 - Present Member of the Remuneration
USA
and Nomination Committee
Present
Director
Present
Authorized Director
Present
Authorized Director
Shares held 1.10%
Present
Authorized Director
Present
Authorized Director
Present
Authorized Director
Present
Authorized Director
Present
Authorized Director
Present
Authorized Director
Present
Authorized Director
Present
Managing Director /
Authorized Director
Present
President / Authorized Director
Mr. Vuttichai Wanglee* 70 • Director Bachelor Degree 1969 - Present Director
in Industrial Engineering, Present
• Director
Director
Boston University, USA
1988 - Present Managing Director / Authorized Director
Shares held 1.78%
1969 - Present Managing Director / Authorized Director
Present
Managing Director / Authorized Director
Present
Managing Director / Authorized Director
Miss Jittinan Wanglee*
• Director
Shares held 0.68%
Mr. Tetsutaro Hiraoka*
• Director
Shares held 0.00%

39 • Master Degree in Business
Administration, Babson
College, USA
• Director Accreditation
Program (IOD)

2003 - Present
2006 - Present
2011 - Present
Present

Director
Authorized Director
Executive Vice President
Authorized Director

51 • Bachelor                   2011 - Present Director
Degree in Commerce,
Chuo University, Japan 2012 - Present Managing Director
2010 - 2011

Managing Director

Sitthinan Co., Ltd.
The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
Dole (Thailand) Co., Ltd.
Loxley Trading Co., Ltd.
Siam Modified Starch Co., Ltd.
Baansuanmaak Co., Ltd.
Photchanakit Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
Visudhi Panich Co., Ltd.
Pipatanasin Co., Ltd.
Supa Arun Co., Ltd.
Thavara Co., Ltd.
Thanakorn Vegetable Oil
Products Co., Ltd.
Poon Phol Co., Ltd.
The Navakij Insuranc Plc.
Chao Phaya Resort Co., Ltd.
Chaitip Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Baan Sathorn Nua Co., Ltd.
Wanglee Pattana Co., Ltd.
The Navakij Insurance Plc.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Jittipat Co., Ltd.
The Navakij Insurance Plc.
Nipponkoa Management
Service (Singapore) Pte. Ltd.
Nipponkoa Insurance        
Co., (Asia) Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

นางสาวสุกัญญา
ปัณฑพรรธน์กุล*

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ

บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย

49 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการเงิน

บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย

• กรรมการบริหาร   
ความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• ผู้ช่วยกรรมการ        
ผู้อำ�นวยการ
• ผู้อำ�นวยการ         
ฝ่ายการเงิน
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นางนลินา โพธารามิก*
41 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ         2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
University of West Florida, 2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
• กรรมการบริหาร
USA
• ผู้ช่วยกรรมการ           
ผู้อำ�นวยการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นายทาคายูคิ ซาวาซากิ* 47 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
Waseda University, Japan
• ผู้ช่วยกรรมการ         
ผู้อำ�นวยการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
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บริษัท

53 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• กรรมการ
• กรรมการ        
บริหารความเสี่ยง
• ผู้ช่วยกรรมการ        
ผู้อำ�นวยการ
• ผู้อำ�นวยการ        
สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ
• เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นางสาวอนุกูล
ฐิติกุลรัตน์*

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย

บมจ. นวกิจประกันภัย

Board of Directors and Management
Name / Position

Age

Education / Training

Miss Sukanya Pantapatkul* 53 • Bachelor Degree in
Economics, Thammasat
• Director
University
• Member of the Risk
Management
Committee
• Senior Vice President
• Vice President -    
Office of President
• Company Secretary
and Secretary to the
Board

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Organization

2010 - Present Director
2009 - Present Member of the Risk Management
Committee
2008 - Present Senior Vice President
2006 - Present Vice President Office of President

The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.

Shares held 0.00%
Miss Anukul Thitikulrat* 49 • Master Degree in Business 2010 - Present
Administration,           2009 - Present
• Member of the Risk
Chulalongkorn University
Management
Committee
2004 - Present
• Member of the
2002 - Present
Executive Board
• Senior Vice President
• Vice President -     
Finance Dept.

Member of the Executive Board
Member of the Risk Management
Committee
Senior Vice President
Vice President - Finance Dept.

The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.
The Navakij Insurance Plc.

Shares held 0.00%
Mrs. Nalina Bodharamik* 41 • Master Degree in Business 2010 - Present Member of the Executive Board The Navakij Insurance Plc.
Administration, University 2009 - Present Senior Vice President
• Member of the
The Navakij Insurance Plc.
of West Florida, USA
Executive Board
• Senior Vice President
Shares held 0.00%
Mr. Takayuki Sawazaki* 47 • Bachelor Degree in
Economics, Waseda
• Senior Vice President
University, Japan
Shares held 0.00%

2009 - Present Senior Vice President

The Navakij Insurance Plc.

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

นายอดุล พัฒนภูมิ*
52 • ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยกรรมการ        
ผู้อำ�นวยการ
• ผู้อำ�นวยการ        
ฝ่ายการตลาด
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.00
นางสาวสุมาลี ศักยพันธ์
• ผู้อำ�นวยการ        
ฝ่ายรับประกัน

55 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัท

2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
2543 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำ นวยการ ฝ่ายการตลาด

บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย

ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายรับประกัน

บมจ. นวกิจประกันภัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจฯ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
รองผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการเงิน

บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
บจ. สหชาติเอ็นเตอร์ไพรส์
บจ. วาย เจ
บจ. ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์
บจ. สาธรธานี
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.00
นางสาวชุติธร หวั่งหลี
• กรรมการบริหารความ
เสี่ยง
• กรรมการลงทุน
• ผู้อำ�นวยการ        
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
• รองผู้อำ�นวยการ    
ฝ่ายการเงิน
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.11
นางวิภาดา ศรีธิมาสภาพร
• ผู้อำ�นวยการ       
สำ�นักตรวจสอบภายใน

37 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ         ปัจจุบัน
The George Washington   ปัจจุบัน
University, USA
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
56 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.00
นางสาวจารุวรรณ จับจำ�รูญ 41 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้อำ�นวยการ        
ฝ่ายธุรการ
การถือหุ้นในบริษัทฯ    
ร้อยละ 0.00
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บมจ. นวกิจประกันภัย

2552 - ปัจจุบัน ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักตรวจสอบภายใน บมจ. นวกิจประกันภัย

2552 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายธุรการ

บมจ. นวกิจประกันภัย

Board of Directors and Management
Name / Position

Age

Education / Training

Mr. Adul Pattanaphum* 52 • Master Degree in Public
Administration,        
• Senior Vice President
Thammasat University
• Vice President -  
Marketing Dept.

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Organization

2009 - Present Senior Vice President
The Navakij Insurance Plc.
2000 - Present Vice President - Marketing Dept. The Navakij Insurance Plc.

Shares held 0.00%
Miss Sumalee Sakayaphun 55 • Bachelor Degree in
Present
Economics,            
• Vice President -    
Ramkhamhaeng University
Underwriting Dept.

Vice President Underwriting Dept.

The Navakij Insurance Plc.

Shares held 0.00%
Miss Chutithorn Wanglee 37 • Master Degree in Business Present
Administration, The George Present
• Member of the Risk
Washington University, USA
Management
Present
Committee
Present
• Member of the
2010 - Present
Investment Committee
2009 - Present
• Vice President - Asset         
Management Dept.
2009 - Present
• Assistant Vice
President - Finance
2009 - Present
Dept.
Shares held 0.11%
Mrs. Vipada
Srithimasathaporn
• Vice President -    
Office of Internal Audit

Director
The Falcon Insurance Plc.
Director
Sahachart Enterprises Co., Ltd.
Director
YJ Co., Ltd.
Director
Shopping Center Co., Ltd.
Authorized Director
Sathorn Thani Co., Ltd.
Member of the Risk Management The Navakij Insurance Plc.
Committee
Member of the Investment    The Navakij Insurance Plc.
Committee
Vice President The Navakij Insurance Plc.
Asset Management Dept.
2009 - Present Assistant Vice President The Navakij Insurance Plc.
Finance Dept.
56 • Master Degree in Business 2009 - Present Vice President The Navakij Insurance Plc.
Administration, Burapha
Office of Internal Audit
University

Shares held 0.00%
Miss Charuwan
Chabchamrun

41 • Bachelor Degree in Arts, 2009 - Present Vice President Chulalongkorn University
Administration Dept.

The Navakij Insurance Plc.

• Vice President -    
Administration Dept.
Shares held 0.00%
รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

นายวัลลภ กันฉาย*
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายสินไหมทดแทน

อายุ
(ปี)

การศึกษา / การอบรม

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษัท

49 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ. นวกิจประกันภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นายบรรเทา ราชมณี
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจการสาขา

49 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการสาขา

บมจ. นวกิจประกันภัย

50 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการสาขา

บมจ. นวกิจประกันภัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นายชัยโรจน์ กัลยาณลาภ
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจการสาขา
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นางสาวภัทรวิภา วงศ์เพชร 43 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาองค์กร

บมจ. นวกิจประกันภัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นางสาวสมศรี สุระกิจจากร 50 • ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บมจ. นวกิจประกันภัย

45 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายระบบข้อมูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บมจ. นวกิจประกันภัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
นายนุวัฒน์ ศิลาพัฒน์
• ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายระบบข้อมูล
การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 0.00
หมายเหตุ:   * กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ณ 31 ธันวาคม 2554
จำ�นวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2554 นับรวมบุคคลตามมาตรา 258
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บมจ. นวกิจประกันภัย

Board of Directors and Management
Name / Position

Age

Education / Training

Work Experience in the Last Five Years
Period

Position

Mr. Vanlop Kanchai
49 • Master Degree in
2010 - Present Vice President Public
Administration,
Claims Management Dept.
• Vice President Chulalongkorn University
Claims Management
Dept.

Organization

The Navakij Insurance Plc.

Shares held 0.00%
Mr. Banthou Ratmane
• Vice President Branch Operations
Dept.

49 • Bachelor Degree in
2010 - Present Vice President Political, Ramkhamhaeng
Branch Operations Dept.
University

The Navakij Insurance Plc.

50 • Bachelor Degree in Law, 2010 - Present Vice President Ramkhamhaeng University
Branch Operations Dept.

The Navakij Insurance Plc.

Shares held 0.00%
Mr. Chairoj Kalayanalarp
• Vice President Branch Operations
Dept.
Shares held 0.00%
Miss Phatarawipha
Wongpetch
• Vice President -  
Organization
Development Dept.

43 • Master Degree in Public 2010 - Present Vice President - Organization The Navakij Insurance Plc.
Administration, National
Development Dept.
Institute of  Development
Administration

Shares held 0.00%
Miss Somsri Surakitjakorn 50 • Bachelor Degree in
Marketing, Assumption
• Vice President Business Administration
Business           
College
Development Dept.
Shares held 0.00%
Mr. Nuwat Silapat
• Vice President -   
Information System
Dept.

2010 - Present Vice President Business Development Dept.

45 • Bachelor Degree in
2011 - Present Vice President Industrial Computer
Information System Dept.
Technology,              
King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang

The Navakij Insurance Plc.

The Navakij Insurance Plc.

Shares held 0.00%
Remark: * The Company’s Directors and Management as of 31 December 2011 as defined by SEC
Shareholding as of 31 December 2011, classified according to definition of related person under Clause 258.
รายงานประจำ�ปี 2554
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
Shareholding of the Board of Directors and Management
หุ้นสามัญ (หุ้น) / Ordinary Share (Units)
รายชื่อ / Name
1. นายสุจินต์ หวั่งหลี
Mr. Suchin Wanglee
2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
Mr. Nipol T. Jeerawong
3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
Mr. Pitiphong Bisalputra
4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
Prof. Hiran Radeesri
5. นายประมนต์ สุธีวงศ์  
Mr. Pramon Sutivong
6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
Mr. Kiet Srichomkwan
7. นายชาน ซูลี
Mr. Chan Soo Lee
8. นายพรพงษ์ พรประภา
Mr. Phornpong Phornprapha
9. นายทำ�นุ หวั่งหลี
Mr. Thamnu Wanglee
10. นายสุพจน์ หวั่งหลี
Mr. Suphot Wanglee
11. นายวุฒิชัย หวั่งหลี
Mr. Vuttichai Wanglee
12. น.ส. จิตตินันท์ หวั่งหลี
Miss Jittinan Wanglee
13. นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ*
Mr. Tetsutaro Hiraoka
14. น.ส. สุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล
Miss Sukanya Pantapatkul
15. น.ส. อนุกูล ฐิติกุลรัตน์
Miss Anukul Thitikulrat
16. นางนลินา โพธารามิก
Mrs. Nalina Bodharamik
17. นายทาคายูคิ ซาวาซากิ
Mr. Takayuki Sawazaki
18. นายอดุล พัฒนภูมิ
Mr. Adul Pattanaphum

31 ธันวาคม 2554
31 December 2011

31 ธันวาคม 2553
31 December 2010

2,983,971

2,983,971

142,868

146,368

(3,500)

89,897

89,897

-

-

-

-

105,000

105,000

-

35,823

35,823

-

-

-

-

242

242

-

342,020

342,020

-

329,055

329,055

-

535,103

535,103

-

204,590

204,590

-

-

-

-

559

559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ / Note:
- นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ แทนนายมิโนรุ ซาซาดะ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
Mr. Tetsutaro Hiraoka was appointed as a director in place of Mr. Minoru Sasada, effective from 12 May 2011 onwards.
- ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
From report of securities held by the company’s directors and management as of 31 December 2011.
- นับรวมการถือหุ้นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
Shareholding amount included shares held by spouse and minor child.
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บมจ. นวกิจประกันภัย

เพิ่ม / (ลด)
+ / (-)

ค่าตอบแทน คณะกรรมการและผู้บริหาร
Remuneration of the Board of Directors and Management
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพ้ จิ ารณา
กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามขั้นตอน
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่า
บำ�เหน็จกรรมการประจำ�ปี  2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม โดยพิจารณา
ถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ โดยเปรียบ
เทียบกับบริษั ทอื่นที่มีขนาด และลักษณะของธุรกิจที่ ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นองค์ประกอบ
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพ้ จิ ารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ เพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำ�หนดอย่าง
เหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั งิ าน และสอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายด้วย
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำ�นวยการจะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมในการกำ�หนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำ�ปีของ    
ผู้บริหารระดับผู้อำ�นวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ

The remuneration of directors’ policy has been clearly and       
transparently established by the board of directors, with the                
remuneration and nomination committee considering the policy for
such directors and top management. The final policy will then be
proposed to the board of directors for consideration before presenting
to the shareholders meeting for consideration and approval:
1. The Remuneration of Directors’ Policy and Payment Criteria
The remuneration of directors determined by the board of directors,
divided into yearly bonus and meeting allowance with regard to       
the tasks, responsibilities and performance of directors, compared to
other companies of comparable size and nature of business including
dividends paid to shareholders as a component.
2. The Remuneration of Management’s Policy and Payment Criteria
The remuneration and nomination committee will consider and
review the remuneration of chairman of the executive board and
president and propose to the board of directors for consideration and
approval. Such remuneration will be appropriately fixed based on the                
remuneration structure of the company, including his/her performance
and consistency with the duties and responsibilities assigned.
The chairman of the executive board and the president will      
consider the suitability of determining remunerations and adjusting
yearly merit increase of the vice president, with consideration of
his/her performance and the company’s performance.

ค่าตอบแทนกรรมการ

Remuneration of Directors

1. ค่าเบี้ยประชุม
o คณะกรรมการบริษัท
ประธาน
30,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
กรรมการอื่นคนละ
20,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
o คณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
30,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
กรรมการอื่นคนละ
20,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
2) คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธาน
20,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
กรรมการอื่นคนละ
10,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
20,000 บาท/ครั้งที่ประชุม
กรรมการอื่นคนละ
10,000 บาท/ครั้งที่ประชุม

1. Meeting Allowances
o The Board of Directors
The chairman
30,000 Baht/Meeting
Other board members
20,000 Baht/Meeting
o The Committees
1) The audit committee
The chairman
30,000 Baht/Meeting
Other members
20,000 Baht/Meeting
2) The remuneration and nomination committee
The chairman
20,000 Baht/Meeting
Other members
10,000 Baht/Meeting
3) The risk management committee
The chairman
20,000 Baht/Meeting
Other members
10,000 Baht/Meeting
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2. ค่าตอบแทนที่เป็นบำ�เหน็จกรรมการ
ร้อยละ 3.5 ของเงินปันผล สำ�หรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับในอัตราส่วน 2.0 ของจำ�นวนที่
จ่ายให้กรรมการ
สรุปค่าตอบแทนทีก่ รรมการได้รบั เป็นรายบุคคลในปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

2. Bonus
The Company has a policy to pay directors’ bonus at                        
approximately 3.5% of dividend payment, payable to the chairman
and the chairman of the executive board at the rate of 2.0 times of
the board members rate.
Remuneration in cash for Board members for the year ending
31 December 2011 details are as follows:

เบี้ยประชุม (บาท) / Meeting Allowance (THB)

รายชื่อ / Name

1.

ค่าตอบแทนรวม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
(บาท) /
บำ�เหน็จ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ กำ�หนดค่าตอบแทน
บริหาร
กรรมการ
(บาท)
ตรวจสอบ
/
และสรรหา
/
Total
บริษัท /
ความเสี่ยง / / Bonus (THB)
Remuneration
The
Risk
The
Audit
The
Remuneration
The Board of
(THB)
Committee and Nomination Management
Directors
Committee
Committee
150,000
460,000
610,000(1)

นายสุจินต์ หวั่งหลี
Mr. Suchin Wanglee
2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์
100,000
Mr. Nipol T. Jeerawong
3. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
100,000
Mr. Pitiphong Bisalputra
4. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
100,000
330,000
Prof. Hiran Radeesri
5. นายประมนต์ สุธีวงศ์  
100,000
220,000
60,000
Mr. Pramon Sutivong
6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
100,000
220,000
30,000
Mr. Kiet Srichomkwan
7. นายชาน ซู ลี
40,000
Mr. Chan Soo Lee
8. นายพรพงษ์ พรประภา
30,000
Mr. Phornpong Phornprapha
9. นายทำ�นุ หวั่งหลี
100,000
Mr. Thamnu Wanglee
10. นายสุพจน์ หวั่งหลี
10,000
Mr. Suphot Wanglee
11. นายวุฒิชัย หวั่งหลี
100,000
Mr. Vuttichai Wanglee
12. น.ส. จิตตินันท์ หวั่งหลี
80,000
Miss Jittinan Wanglee
40,000
13. นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ(2)
Mr. Tetsutaro Hiraoka
14. น.ส. สุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล
100,000
Miss Sukanya Pantapatkul
15. น.ส. อนุกูล ฐิติกุลรัตน์
Miss Anukul Thitikulrat
16. น.ส. ชุติธร หวั่งหลี
Miss Chutithorn Wanglee
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี
Director who had no longer be a director but duly received remuneration in year 2011
1. นายมิโนรุ ซาซาดะ
20,000
Mr. Minoru Sasada
รวม / Total
1,130,000
770,000
130,000

60,000

460,000

620,000

30,000

230,000

360,000

-

230,000

660,000

-

230,000

610,000

-

230,000

580,000

-

230,000

270,000

-

230,000

260,000

-

230,000

330,000

-

230,000

240,000

-

230,000

330,000

-

230,000

310,000

-

-

40,000

30,000

230,000

360,000

30,000

-

30,000

30,000

-

30,000

-

230,000

250,000

180,000

3,680,000

5,890,000

หมายเหตุ:
Note:
(1)
Excluding the remuneration totaling 495,000 Baht per month of                      
(1) ยังไม่รวมค่าตอบแทนทีน่ ายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี ทำ�หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
Mr. Suchin Wanglee who served as advisor to the executive board and
ซึ่งได้รับค่าตอบแทนประจำ�เดือนละ 495,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นตามสิทธิที่
other benefits, which employees are entitled to receive according to the
พนักงานพึงได้รับตามระเบียบการดำ�เนินงานของบริษั ทฯ โดยให้รับในอัตราเทียบ
Company regulation in a rate equivalent to that the chairman of the          
เท่ากับตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งปี 8,217,000 บาท
executive board, totaling 8,271,000 Baht in a year.
(2) นายเทสึทะโร ฮิราโอกะ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ แทนนายมิโนรุ ซาซาดะ ตั้งแต่      (2) Mr. Tetsutaro Hiraoka was appointed as a director in place of Mr. Minoru Sasada,
effective from 12 May 2011 onwards.
วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
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บมจ. นวกิจประกันภัย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

Remuneration of the Company’s Executives

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
หน่วย : บาท
Unit : THB
เงินเดือนรวม
Total salaries
โบนัสรวม
Total bonuses
รวม
Total

จำ�นวนราย
Number of Executives

2554
2011

จำ�นวนราย
Number of Executives

2553
2011

8

20,682,000

8

20,277,600

8

5,927,000

8

5,688,600

26,609,000

ค่าตอบแทนอื่น

25,966,200

Other Remuneration

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ในรอบปี 2554 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพให้แก่ผบู้ ริหาร
ของบริษัทฯ ดังนี้
หน่วย : บาท
Unit : THB
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
Contributions to the provident fund

The remuneration in cash for the company’s executives in the form of
salary and bonus.

จำ�นวนราย
Number of Executives
6

Contributions to the Provident Fund
The Company paid the following contributions to its executives
2554
2011
899,100

จำ�นวนราย
Number of Executives
7

2553
2011
923,880
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Major Shareholders
บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่ง
The Company’s registered capital was 300 million Baht, dividing
into
30 million ordinary shares, each has a par value of 10 Baht and
เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นบริษัท
fully paid-up. The Company is a listed company in the Stock Exchange
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
of Thailand.
The Company has no issue other securities unless ordinary share
บริษัทฯไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นใดที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ อีกทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้น
and the major shareholders have no shareholding agreement on any
ใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผล issue affected on the issuance and sale of securities or the Company’s
กระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ operating.
The top 10 major shareholders as at the latest closing date of
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
share registration book on 11 March 2011.
11 มีนาคม 2554
ลำ�ดับ
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
Name
Nomura Securities Company Limited Client A/C: Nipponkoa Insurance Company Limited
นายสุจินต์  หวั่งหลี
Mr. Suchin  Wanglee
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด
The United Indemnity Company Limited
บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำ�กัด
Thanasarn Sombat (Thai) Company Limited
บริษัท สยามกลการ จำ�กัด
Siam Motors Company Limited
นายณฐพล  ศรีจอมขวัญ
Mr. Nataphol  Srichomkwan
นายสุกิจ  หวั่งหลี
Mr. Sukit  Wanglee
นายสุพจน์  หวั่งหลี
Mr. Suphot  Wanglee
นายภุชงค์  หวั่งหลี
Mr. Poodchong  Wanglee
Mr. Chan Cedric Tin Luen

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
No. of Shares

บมจ. นวกิจประกันภัย

3,000,000

10.00

2,983,971

9.95

1,853,239

6.18

1,284,497
4.28
Note : Classified according to definition of related person
under clause 258 1,210,000
4.03

หมายเหตุ : นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
Note : Classified according to definition of related persons under clause 258.
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ร้อยละ
Percentage of Holdings

913,384

3.04

718,195

2.39

662,544

2.21

659,442

2.20

619,513

2.07

The major shareholders who have significant influences on the
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบาย
Company’s management policy or operation.
การจัดการ หรือการดำ�เนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำ�คัญ
จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ   
ผู้ถือหุ้นลำ�ดับที่ 1 ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯร้อยละ 10 ได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ
บริษัท 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นลำ�ดับที่ 2 และลำ�ดับที่ 8 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการที่
มีอำ�นาจลงนาม บุคคลที่กล่าวข้างต้นมิได้มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ   
กำ�หนดนโยบายการจัดการ หรือการดำ�เนินงานของบริษัทฯอย่างมีนยั สำ�คัญแต่
อย่างใด บริษั ทฯมีโครงสร้างกรรมการที่มีการถ่วงดุลอำ�นาจ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน การพิจารณาอนุมัติจะถือมติเสียงข้างมากของที่ประชุม
กรรมการในการกำ�หนดนโยบายหรือการจัดการ

The first shareholder in the list of top-ten major shareholders holds
10% interest and has assigned one director to represents its interest.
The second and the eight shareholders are directors who are authorized
to sign for the Company. All of the above mentioned directors have
no significant dominance effects over the management policy or
operation. The Board has its structure that balance of power which
consists of 5 independent directors, 6 non-executive directors and 3
executive-directors. Decision and approval of resolutions on            
management policy or operation are made by a majority of the board
members.
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รายการระหว่างกัน
Related Transactions

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

Related Transactions

บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลมิให้
มีรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตามในกรณีรายการเกี่ยวโยงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต บริษัทฯจะดำ�เนินการตามขั้นตอนที่กำ�หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมทัง้ จะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นก่อนดำ�เนินการ
บริษัทฯมีรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็นการถือหุ้น หรือมี
กรรมการร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นรายการตามเงือ่ นไขทางการค้า
ซึง่ เป็นไปตามปรกติธรุ กิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยได้เปิดเผยรายการ
สรุปอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 สำ�หรับรายการที่เกี่ยวโยง
กันอันไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจประกันภัยและได้รับความเห็นชอบ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ         
ประกันภัยมีรายละเอียดดังนี้
1. การขายห้องชุดสำ�นักงานของบริษัทฯ เลขที่ 90/53 ชั้น 18 อาคาร
สาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คิดเป็นพื้นที่
289 ตารางเมตร ให้กับ บริษัท พูลผล จำ�กัด ในราคา 16,770,000 บาท
โดยใช้ราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 แห่ง คือ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น
แอนด์เอเจนซี่ จำ�กัด และบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
เป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดราคาขาย มูลค่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.77
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน เนื่องจากนายสุพจน์ หวั่งหลี กรรมการบริษัท ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการผู้จัดการและถือหุ้นในบริษัท พูลผล จำ�กัด คิดเป็นร้อยละ 7.58
กรณีนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทจะเกินกว่าร้อยละ 10
เหตุผลที่ทำ�รายการดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯมิได้ใช้สอยห้องชุดสำ�นักงาน
ดังกล่าวเป็นสถานที่สำ�หรับประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯต้องจำ�หน่ายตามข้อ
กำ�หนดภายใต้มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
รายการข้างต้นได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมกรรมการ ครัง้ ที่ 81/2554 และ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
2. การซื้อห้องชุดสำ�นักงานของบริษัทฯ เลขที่ 100/47 ชั้น 25 อาคาร
สาธรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร คิดเป็น
พืน้ ที่ 788.50 ตารางเมตร กับบริษัท พิพฒ
ั นสิน จำ�กัด ในราคา 39,984,975
บาท โดยใช้ราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 แห่ง คือ บริษัท ยูเค
แวลูเอชัน่ แอนด์เอเจนซี่ จำ�กัด และบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์เซอร์วสิ
จำ�กัด เป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดราคาซื้อ มูลค่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ
1.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2554 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน เนื่องจากนายสุพจน์ หวั่งหลี กรรมการบริษัท ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการผู้จัดการและถือหุ้นในบริษัท พิพัฒนสิน จำ�กัด คิดเป็นร้อยละ
5.93 กรณีนบั รวมการถือหุน้ ของผูเ้ กีย่ วข้องและญาติสนิท จะเกินกว่าร้อยละ
10 เหตุผลที่ซื้อห้องชุดสำ�นักงานดังกล่าวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
บริษัทฯในอนาคตที่ได้มกี ารเพิม่ ส่วนงานใหม่ โดยห้องชุดสำ�นักงานดังกล่าว

The Company had a policy to comply with applicable regulatory laws and to avoid related transactions. However, it may have    
connected transactions in future. If so, the Company will proceed
regulatory of the Stock Exchange of Thailand (SET) and/or the
Securities and Exchange Commission (SEC) in every respect including
proposed to the Audit Committee for consideration prior to the of
such transaction.
The Company had related transactions with individual person
and business entities that are related by shareholding or joint
shareholders and/or directors. The related transactions are normal
business deal based on market terms and conditions. They are
disclosed in notes to the financial statement, under item 30.
During 2011, the Company had connected transactions that
has been a approved by the Office of Insurance Commission as    
follows:
1. The board of directors’ meeting no. 81/2554 approved the
sale of office space to Poonphol Company Limited, a unit of 289
square meters, located at the 18th Floor of Sathorn Thani 1 Building,
90/53 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, with the price of
16,770,000 Baht. The Company uses the medium price from two
independent appraisers, UK Valuation & Agency Company Limited
and Siam Appraisal and Services Company Limited as criteria to
determine a sale price. The size of transaction is equal to 0.77% of
net tangible assets of the company as of 30 June 2011 which
higher than 0.03% but lower than 3% of net tangible assets. This
transaction is considered to be the disposition of assets and the
connected transaction due to Mr. Suphot Wanglee, the company’s
director, is the managing director and holds of Poonphol Company
Limited share by 7.58%. The total shares including shareholding by
related party and his close relatives are more than 10%. The transaction reason is the company shall dispose immovable properties
which not used for the business of the Company within the prescribed
period to comply with Section 33 of the Non-life Insurance Act B.E.
2535 amended by the Non-life Insurance Act (No.2) B.E. 2551. The
transaction was disclosed to the SET on 11 November 2011.
2. The board of directors’ meeting no. 81/2554 approved the
purchase of an office space from Pipattanasin Company Limited, a
unit of 788.5 square meters, located at the 25th Floor of Sathorn
Nakorn Tower, 100/47 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, with
the price of 39,984,975 Baht. The Company uses the medium price
from two independent appraisers, UK Valuation & Agency           
Company Limited. and Siam Appraisal and Services Company
Limited. as criteria to determine a purchase price. The size of
transaction is equal to 1.83% of net tangible assets of the           
Company as of 30 June, 2011 which higher than 0.03% but lower
than 3% of net tangible assets. This transaction is considered to be
the acquisition of assets and the connected transaction due to     
Mr. Suphot Wanglee, the company’s director, is the managing   
director and holds of Pipattanasin Company Limited share by 5.93%.
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ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่าง
กัน

The total shares including shareholding by related party and           
his close relatives are more than 10%. The transaction reason is to
serve the prospective business growth of the Company due to an
organizing a new division of the Company and this asset also    
located at the same location of the present Company’s office, this
is resulted to convenient coordination between the Company’s staff.
The transaction was disclosed to the SET on 11 November 2011.

รายการระหว่างกันข้างต้นและที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนัน้ ไม่วา่ จะเป็นรายการทางด้านประกันภัยหรือด้านการ
ลงทุน กับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น
ไปตามสภาพตลาด เพื่อช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และเพื่อ
ประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงภัยของบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็นไป
ตามวิธีการค้าโดยปกติ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ปฏิบัติโดยทั่วไป
ของธุรกิจประกันภัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึง
ประกาศของ ก.ล.ต. โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำ�คัญ

The above mentioned related transactions are disclosed in the
auditor’s notes to financial statements. The transactions whether
underwriting or investment transactions with the subsidiaries or      
related companies, are normal market deals to support operations
and to distribute risks. It is a normal practice in insurance            
operation, subjected to general conditions and terms of the         
industry and regulations of the Office of Insurance Commission
(OIC) and notifications of SEC and realized on the best advantage
of the company

อยู่ภายในชั้นและอาคารเดียวกันกับที่ทำ�การปัจจุบันของบริษั ทฯ จะเอื้อ
อำ�นวยความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน รายการข้างต้น
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 81/2554 และเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

Necessity and Reasonableness of Related Transactions

or Procedures for Approval of Related
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่าง Measures
Transactions
กัน
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 68/2551 ได้อนุมัติหลักการในการทำ�
รายการระหว่างกันตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มอบอำ�นาจให้ฝ่ายบริหาร และ/
หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบอำ�นาจจากฝ่ายบริหารเป็นผูม้ อี �ำ นาจในการตกลงทำ�รายการ
ระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกรรมปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น รายการด้านการประกันภัย หรือด้านการลงทุน
ซึ่งธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึง
จะกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน รายการระหว่างกันที่
เป็นรายการด้านการประกันภัยหรือด้านการลงทุนทีด่ �ำ เนินการภายใต้เงือ่ นไข
ทางการค้าปรกติ บริษั ทฯมีการกำ�หนดอำ�นาจดำ�เนินการให้แก่เจ้าหน้าที่   
ที่เกี่ยวข้องโดยแยกเป็นแต่ละระดับชั้น รายการที่เกินอำ�นาจจะถูกนำ�เสนอ
ต่อผูบ้ ริหารในระดับทีส่ งู ขึน้ ถัดไปไปตามสายการปฏิบตั เิ พือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
รายการ สำ�หรับรายการที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะมีการเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ติ ามลำ�ดับ
โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรมของการทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และดูแลให้มีการเปิดเผยรายการให้ครบถ้วน
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวใช้พจิ ารณากับทุกรายการ และใช้ปฏิบตั กิ บั ทุกบริษัท
ที่มีธุรกิจกับบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีอำ�นาจหรือมีส่วนใน
การอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันนั้นๆ

The board of directors’ meeting No. 68/2551 had approved the
principles of related transactions in accordance with the Section
89/12 (1) of the Securities and Exchange Act (No. 4) B.E. 2551,
authorized the executives and/or the person authorized by the
executives the power to make related transactions that are normal
business transaction or support normal business under general
business terms such as insurance or investment transactions of
which must be a transaction with the same commercial terms as
those an ordinary person would agree with any unrelated          
counterparty under the similar circumstances. The Company defined
authorization to the company’s staff at each level for the insurance
and investment related transaction which are normal businesses,
those above their authorization, to their immediate line supervisors
for approval. Other transactions beside above will be proposed to
the audit committee for consideration and express their opinions
on reasonable and fairness of the transaction and supervise the
company to disclose information completely, before proposing to
the board of directors for approval respectively.
The procedures apply to every transaction and apply on        
related business with the Company. The persons who have any
interest cannot approve those related transactions.

Policy or Tendency of Related Transactions Process
นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต in the Future
แนวโน้มการทำ�รายการในระหว่างกันยังคงมีอยู่ในอนาคต เนื่องจาก
นโยบายของหน่วยราชการที่ต้องการให้บริษั ทประกันภัยทำ�ประกันภัยต่อ
กับบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อของไทย และสนับสนุนให้บริษัท
ประกันภัยรวมตัวกันทำ�ประกันต่อผ่านและรับประกันช่วงต่อคืนจาก บริษัท
ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน) นอกจากส่วนหนึ่งเป็นการทำ�ตามข้อ
ตกลงกัน ระหว่ า งบริษั ทประกัน ภัยที่จะทำ�ประกัน ภัยต่อกับ บริษั ท              
ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในการเก็บสถิติและ
ข้อมูลของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
นอกจากนีห้ ากมีรายการระหว่างกันอืน่ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงทีอ่ าจเกิด
ขึน้ ในอนาคต บริษัทฯยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส ตามประกาศของ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนและคปภ. ทั้งนี้บริษัทฯกำ�หนดให้กรรมการ
และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายทุกคนจัดทำ�รายงานการมี          
ส่วนได้เสียเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ เป็นข้อมูลใช้ส�ำ หรับตรวจสอบการทำ�รายการ
ระหว่างกัน

The related transactions will continue in the future due to the
controlling authority’s policy requiring insurance companies to place
reinsurance with Thai companies and encouraging insurance  
companies to form reinsurance pools to cede and accept             
retrocession from Thai Reinsurance Public Company Limited.     
Another factor is the agreement to place business with Thai        
Reinsurance Public Company Limited to keep data and statistics of
the insurance business in Thai.
In the future, if there is any related or connected transaction,
the Company will consider the appropriateness and transparency
in disclosing information and will follow the applicable procedures
of the Notification of Capital Market Supervisory Board and the
OIC. The Company assigned the company’s board of directors and
executives who hold up a position of vice president to do their
report on their interest annually to support the Company for       
inspecting related transaction.
รายงานประจำ�ปี 2554
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ข้อมูลทั่วไป
The Company’s General Information

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย
สถาบันการเงินหลัก

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800
โทรสาร 0 2359 1259
: นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172)
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182)
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516)
นางสาวรัตนา จาละ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734)
บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
ชั้น 33 อาคารสำ�นักงานเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0790
: บริษัท สำ�นักงานทนายความสะพานเหลือง จำ�กัด
222/10 ซอยศรีนคร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2678 0001-5 โทรสาร 0 2678 0006-7
: ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2231 4333
โทรสาร 0 2231 5507-8

รายละเอียดของบริษัทฯและสำ�นักงานสาขา
ทุนจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นสามัญ

300
30

สำ�นักงานใหญ่
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ล้านบาท ทุนชำ�ระแล้ว
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นต่อหน่วย

300
10

ล้านบาท
บาท

ชั้น 25-27 อาคารสาธรนคร
เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2664 7777
โทรสาร 0 2636 7999
www.navakij.co.th

References
Registrar

: Thailand Securities Depository Company Limited
62 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 0 2229 2800
Fax. 0 2359 1259
: Mrs. Nonglak Pumnoi (C.P.A. Registration No. 4172)
Mr. Sophon Permsirivallop (C.P.A. Registration No. 3182)
Ms. Rungnapa Lertsuwankul (C.P.A. Registration No. 3516)
Ms. Rattana Jala (C.P.A. Registration No. 3734)
Ernst & Young Office Limited
33th Floor, Lake Rajada Office Complex,193/136-137 New Rajadapisek Road, Bangkok, Thailand
10110
Tel. 0 2264 0777
Fax. 0 2264 0790
: Sapan Leung Law Office Limited
222/10 Soi Srinakorn, Nang Linchee Road, Khet Yannawa, Bangkok, Thailand 10120
Tel. 0 2678 0001-5
Fax. 0 2678 0006-7
: Bangkok Bank Public Company Limited
333 Silom Raod, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
Tel. 0 2231 4333
Fax. 0 2231 5507-8

Auditor

Law Consultant
Principal Financial Institution

Details of the Company and its Branches
Authorized registered capital
Number of shares
Head Office

300
30

million Baht
million Shares

Paid-up capital
Par value per share

300
10

million Baht
Baht

25th-27th Floor, Sathorn Nakorn Building, 100/48-55, 90/3-6 North Sathorn Road,
Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
Tel. 0 2664 7777
Fax. 0 2636 7999
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ภาคกลาง
สาขารังสิต
สาขาราชพฤกษ์

: ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G ห้อง 87/1
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2958 0750-4
โทรสาร 0 2958 0756
: เลขที่ 103/63 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำ�บลบางกร่าง อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2664 7711
โทรสาร 0 2237 2677

สาขาพระราม 9

: เลขที่ 9/6 ซอย 7 เสรี 7 ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2300 5562-4
โทรสาร 0 2300 5609

สาขาพระราม 3

: อาคารฮั่งเส็งฮวด ชั้น 6 เลขที่ 191/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2689 0165-70
โทรสาร 0 2689 0171

สาขาสุวรรณภูมิ

: เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 อาคาร 301 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชั้นที่ 4 ห้อง 432 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำ�บลราชาเทวะ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0 2134 4030-2, 0 2535 5443
โทรสาร 0 2134 4033
: เลขที่ 560 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลพระประโทน อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 0060-3
โทรสาร 0 3427 0064

สาขานครปฐม
สาขาย่อยสระบุรี

: เลขที่ 356/1 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์  0 3623 1751-2, 0 3623 1512-3 โทรสาร 0 3623 1707

สาขาย่อยปราณบุรี

: เลขที่ 498/4 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลวังก์พง อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 0 3262 3621-3, 0 3282 5758
โทรสาร 0 3262 3624

ภาคตะวันออก
สาขาพัทยา

: เลขที่ 120/12 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3848 9032-5
โทรสาร 0 3848 9036

ภาคเหนือ
สาขาเชียงใหม่

: เลขที่ 96 ถนนสามล้าน ตำ�บลพระสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ 0 5327 8254-5, 0 5327 8861
โทรสาร 0 5327 8216

สาขาพิจิตร

: เลขที่ 4/196-197 ถนนสระหลวง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0 5661 6560-2
โทรสาร 0 5661 6563

สาขาพิษณุโลก

: เลขที่ 462/11 ถนนพิชัยสงคราม ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5522 0873-6
โทรสาร 0 5522 0877

สาขานครสวรรค์

: เลขที่ 605/3-4 หมู่ 10 ถนนเอกมหาชัย ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5622 8658-60
โทรสาร 0 5622 8661

สาขาย่อยลำ�ปาง

: เลขที่ 177 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำ�ปาง-งาว ตำ�บลสบตุ๋ย อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52100
โทรศัพท์ 0 5421 9039-41
โทรสาร 0 5421 9042

สาขาย่อยเพชรบูรณ์

: เลขที่ 199/16-17 หมู่ที่ 2 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ตำ�บลสะเดียง อำ�เภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0 5672 5601-2
โทรสาร  0 5672 5603
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Central
Rangsit Branch Office
Ratchaphruek Branch Office
Rama 9 Branch Office
Rama 3 Branch Office
Suvarnabhumi Branch Office
Nakhonpathom Branch Office

: Future Park Rangsit, Ground Floor, Room G 87/1
94 Paholyothin Road, Tambol Prachathipat, Amphur Thanyaburi, Patumthani 12130
Tel. 0 2958 0750-4
Fax. 0 2958 0756
: 103/63 Moo 4, Ratchaphruek Road, Tambol Bangkrang, Amphur MuangNonthaburi, Nonthaburi
11000
Tel. 0 2664 7711
Fax. 0 2237 2677
: 9/6 Soi 7, Seri 7, New Rama 9 Road, Kwaeng Suanluang, Khet Suanluang, Bangkok 10250
Tel. 0 2300 5562-4
Fax. 0 2300 5609
: 6th Floor, Hung Seng Huat Building, 191/1 Rama 3 Road, Kwaeng Bang Kho Laem,
Khet Bang Kho Laem, Bangkok 10120
Tel. 0 2689 0165-70
Fax. 02 689 0171
: 999 Moo 7, Building 301, Free Zone, Suvarnabhumi Airport, 4th Floor, Room 432, Bangna-Trad
KM.15, Tambol Racha Thewa, Amphur Bangphli, Samut Prakan 10540
Tel. 0 2134 4030-2, 0 2535 5443
Fax. 0 2134 4033
: 560 Phetkasem Road, Tambol Phraprathon, Amphur Muang, Nakhonpathom 73000
Tel. 0 3427 0060-3
Fax. 0 3427 0064

Saraburi Sub-Branch

: 356/1 Phahonyothin Road, Tambol Pak Phrieo, Amphur Muang, Saraburi 18000
Tel. 0 3623 1751-2, 0 3623 1512-3
Fax. 0 3623 1707

Pranburi Sub-Branch

: 498/4 Moo 2, Phetkasem Road, Tambol Wangpong, Amphur Pranburi, Prachuap Khiri Khan 77120
Tel. 0 3262 3621-3, 0 3282 5758
Fax. 0 3262 3624

East
Pattaya Branch Office

: 120/12 Moo 6, Sukhumvit Road, Tambol Naklua, Amphur Banglamung, Chonburi 20150
Tel. 0 3848 9032-5
Fax. 0 3848 9036

North
Chiangmai Branch Office

: 96 Samlan Road, Tambol Phra-sing, Amphur Muang, Chiangmai 50200
Tel. 0 5327 8254-5, 0 5327 8861
Fax. 0 5327 8216

Pichit Branch Office

: 4/196-197 Saruang Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Pichit 66000
Tel. 0 5661 6560-2
Fax. 0 5661 6563

Phitsanulok Branch Office

: 462/11 Pichaisongkram Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Phitsanulok 65000
Tel. 0 5522 0873-6
Fax. 0 5522 0877

Nakhonsawan Branch Office

: 605/3-4 Moo 10, Ekmahachai Road, Tambol Nakhonsawantok, Amphur Muang, Nakhonsawan 60000
Tel. 0 5622 8658-60
Fax. 0 5622 8661

Lampang Sub-Branch

: 177 Super Highway Lampang-Ngua, Tambol Sobtui, Amphur Muang, Lampang 52100
Tel. 0 5421 9039-41
Fax. 0 5421 9042

Phetchabun Sub-Branch

: 199/16-17 Moo 2, Saraburi-Lomsak Road, Tambol Sadieng, Amphur Muang, Phetchabun 67000
Tel. 0 5672 5601-2
Fax. 0 5672 5603
รายงานประจำ�ปี 2554
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาขอนแก่น

: เลขที่ 110-110/1 ถนนศรีจันทร์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 5266-70, 0 4322 5115-6
โทรสาร 0 4322 3724

สาขานครราชสีมา

: เลขที่ 230/11-12 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4425 8515, 0 4425 5519
โทรสาร 0 4424 2451

สาขาอุบลราชธานี

: เลขที่ 283, 285, 287 ถนนอุปลีสาน ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4528 3404-7
โทรสาร 0 4528 3408

สาขามุกดาหาร

: เลขที่ 33/19-20 ถนนชยางกูร ข. ตำ�บลมุกดาหาร อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1485-7
โทรสาร 0 4263 1488

สาขาอุดรธานี

: เลขที่ 419/7-8 ถนนรอบเมือง ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 5878, 0 4232 6280-1
โทรสาร 0 4224 0584

สาขาร้อยเอ็ด

: เลขที่ 36/2-3 ถนนเทวาภิบาล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4352 5021, 0 4352 5600-1
โทรสาร 0 4352 5022

ภาคใต้
สาขาหาดใหญ่

: เลขที่ 14,16 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7423 0640-1, 0 7434 3063
โทรสาร 0 7422 0771

สาขานครศรีธรรมราช

: เลขที่ 187 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7532 2030-2
โทรสาร 0 7532 2033

สาขาสุราษฎร์ธานี

: เลขที่ 396/14-15 ถนนชนเกษม ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7728 9083-4, 0 7721 9102-3
โทรสาร 0 7728 9086

สาขาภูเก็ต

: เลขที่ 58/7-8 ถนนเทพกระษัตรี ตำ�บลรัษฎา อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7623 9671-3
โทรสาร 0 7623 9674

สาขาย่อยตรัง

: เลขที่ 100/115 หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำ�บลโคกหล่อ อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7550 2200-1
โทรสาร 0 7550 2202

สาขาย่อยกระบี่

: เลขที่ 434/50 ถนนอุตรกิจ ตำ�บลกระบี่ใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7562 4007-8
โทรสาร 0 7562 4009
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Northeastern
Khonkaen Branch Office

: 110-110/1 Srichan Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Khonkaen 40000
Tel. 0 4322 5266-70, 0 4322 5115-6
Fax. 0 4322 3724

Nakhonratchasima Branch Office : 230/11-12 Mittraphap-Nongkhai Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhonratchasima 30000
Tel. 0 4425 8515, 0 4425 5519
Fax. 0 4424 2451
Ubon Ratchatani Branch Office

: 283, 285, 287 Upaleesarn Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Ubon Ratchatani 34000
Tel. 0 4528 3404-7
Fax. 0 4528 3408

Mukdahan Branch Office

: 33/19-20 Chayangkul Kor Road, Tambol Mukdahan, Amphur Muang, Mukdahan 49000
Tel. 0 4263 1485-7
Fax. 0 4263 1488

Udontani Branch Office

: 419/7-8 Robmuang Road, Tambol Makkhang, Amphur Muang, Udontani 41000
Tel. 0 4224 5878, 0 4232 6280-1
Fax. 0 4224 0584

Roi-Ed Branch Office

: 36/2-3 Tewapibal Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Roi-Ed 45000
Tel. 0 4352 5021, 0 4352 5600-1
Fax. 0 4352 5022

Southern
Hat Yai Branch Office

: 14 Siamcitycenter 1 Road, Tambol Hat Yai, Amphur Hat Yai, Songkhla 90110
Tel. 0 7423 0640-1, 0 7434 3063
Fax. 0 7422 0771

Nakhonsrithammarat
Branch Office

: 187 Pathanakarnkukwang Road, Tambol Naimuang, Amphur Muang, Nakhonsrithammarat 80000
Tel. 0 7532 2030-2
Fax. 0 7532 2033

Surattani Branch Office

: 396/14-15 Chonkasem Road, Tambol Makhamtia, Amphur Muang, Surattani 84000
Tel. 0 7728 9083-4, 0 7721 9102-3
Fax. 0 7728 9086

Phuket Branch Office

: 58/7-8 Thepkrasatree Road, Tambol Rasada, Amphur Muang, Phuket 83000
Tel. 0 7623 9671-3
Fax. 0 7623 9674

Trang Sub-Branch

: 100/115 Moo 2, Trang–Paliand Road, Tambol Koakloi, Amphur Muang, Trang 92000
Tel. 0 7550 2200-1
Fax. 0 7550 2202

Krabi Sub-Branch

: 434/50 Utarakit Road, Tambol Krabi Yai, Amphur Muang, Krabi 81000
Tel. 0 7562 4007-8
Fax. 0 7562 4009

รายงานประจำ�ปี 2554
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Report of the Board of Director’s Responsibilities for Financial Statements
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการ
เงินเฉพาะบริษั ทของบริษั ท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าว  
จัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มี และดำ�รงไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการ
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่าง
มีสาระสำ�คัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษั ทมีความเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำ�ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ
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นิพล ตั้งจีรวงษ์
ประธานกรรมการบริหาร

The board of directors is responsible for the consolidated      
financial statements and the company financial statements of    
The Navakij Insurance Public Company Limited including financial
information presented in the annual report. The financial          
statements were stated in accordance with generally accepted
accounting principles, applying the appropriate accounting policies
and consistently adhered with careful discretion and best            
estimation in the preparation. Besides, significant information was
disclosed sufficiently in the notes accompanying the financial
statements for the benefit of shareholders and investors in a     
transparent manner.
The board of directors has provided and maintained the       
appropriate and efficient internal control system to reasonably
ensure that the accounting data are accurate, complete, and  
sufficient to maintain its assets and to prevent fraud and              
materially irregular operation.
The board of directors appointed the audit committee who
comprises of independent directors to oversee the quality of      
financial reports and internal control of the company. The audit
committee’s views regarding this issue is disclosed in this annual
report under the section of report of the audit committee.
The board of directors is of the opinion that the overall          
internal control system of the company is satisfactory and can bring
about confidence that the consolidated financial statements and
the company financial statements of the company for the year
ending 31 December 2011 are reliable and prepared in conformity
with generally accepted accounting principles and carried out
accurately in accordance with law and all relevant rules and
regulations.

Suchin Wanglee
Chairman of the Board

Nipol T. Jeerawong
Chairman of the Executive Board

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ 3
ท่าน คือ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน
บัญชีการเงินและการบริหารองค์กร

The audit committee consists of 3 independent directors      
including Professor Hiran Radeesri, the chairman, Mr. Pramon
Sutivong and Mr. Kiet Srichomkwan who are all the expert of    
accountancy, finance and organization management.
During 2011 the audit committee had 11 meetings and       
meeting attendance of the individual member is as follow:

ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 11 ครัง้ โดย
มีรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบดังนี้

ตำ�แหน่ง / Position

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
Attendance of the Meeting

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  
Professor Hiran Radeesri

ประธาน
Chairman

11/11

2. นายประมนต์ สุธีวงศ์
Mr. Pramon Sutivong

กรรมการ
Member

11/11

3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
Mr. Kiet Srichomkwan

กรรมการ
Member

11/11

รายชื่อ / Name

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้ก�ำ กับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2554 ดังนี้

The audit committee performs the duty pursuant to the charter
approved by the board. The Committee is pleased to report its
performance during 2011 as follow:

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงิน
ประจำ�ปี

Review of the Quarterly and Annual Financial
Statements

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหาร ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีมาร่วมประชุมชีแ้ จงตอบ
ข้อซักถามเกีย่ วกับการจัดทำ�งบการเงิน ตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีท่ีใช้ในปัจจุบนั เพือ่ ให้มน่ั ใจว่างบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชี
รายงานแสดงความเห็นถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ ข้อสังเกตต่างๆ ของผูส้ อบบัญชี       
ในการประชุมทุกครัง้ จะได้รบั การพิจารณาและนำ�มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัทฯอย่างเหมาะสมเสมอ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
กับผูส้ อบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครัง้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่างบการเงินของบริษัทฯ

The audit committee invited executive officers, vice president of
finance, vice president of the office of internal audit and outside
auditors to confer, discuss and answer questions on the preparation
of financial statements in accordance with applicable laws and
standard of accounting principle. The meeting was held to ensure
that the audited financial statement were accurate conforming to
accounting principles standard and disclosed information were
adequate, complete and reliable. Feedbacks and suggestions from
outside auditors were considered and applied to achieve optimum
รายงานประจำ�ปี 2554
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ได้จดั ทำ�ขึน้ โดยไม่มอี ปุ สรรคและผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายการเงิน และผูจ้ ดั การแผนกบัญชีให้การยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นระบบที่มีประสิทธิผล เชื่อมั่นว่าได้มีการรวบรวมและบันทึกรายการ
บัญชีครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน จากผลการ
สอบทานรายงานและคำ�ชี้แจงของผู้รับผิดชอบและผู้สอบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานงบการเงินของบริษัทฯได้จดั ทำ�ขึน้
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ใช้ในปัจจุบัน และตามแบบที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำ�หนด

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของสำ�นักตรวจสอบภายในอย่างสม่�ำ เสมอ
ซึ่งรายงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำ�ปี ซึ่งได้จัดทำ�ตามผลการประเมินความเสี่ยง และ
ให้ความเห็นชอบงบประมาณของสำ�นักตรวจสอบภายใน บริษั ทฯจัดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ในสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร   
ผู้สอบบัญชีภายนอกได้รายงานว่าระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯมี
ความเพียงพอ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภายนอกยังได้ทำ�การประเมินระบบ
การควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทประกันวินาศภัยตามข้อกำ�หนดของ คปภ. โดยผู้สอบบัญชีภายนอก
มีความเห็นว่า  บริษัทฯมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล
ระบบสารสนเทศ: ในปี 2554 บริษัทฯได้ปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าตรวจสอบตามแนวทาง
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
และจากผลการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษั ท  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯมีความ
เพียงพอและเหมาะสม

การสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศของทาง
ราชการและหน่วยงานกำ�กับดูแล
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และการจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ทัง้ ได้รบั การยืนยันจากผูบ้ ริหาร
ว่าบริษั ทฯและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษั ทฯ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก่อนทำ�รายการ จากรายงานคำ�ชี้แจงของผู้รับผิดชอบและผล
ของการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การตกลงเข้าทำ�รายการ
ของบริษัทฯมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจบริษัทฯ มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด และระเบียบต่างๆ ของหน่วย
กำ�กับดูแล
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benefit to the Company. The audit committee also held a separate
meeting with outside auditors once to ensure the financial statements
was prepared without any intervention and the auditors were independent.
The vice president of finance and the manager of accounting division
confirmed that the Company accounting system was effective and were
confident that collection and recording of transactions were complete,
conforming to accounting principles standard of the time. From            
reviewing the statements and explanation received from the responsible
officers and the outside auditors, the audit committee formed an opinion
that the financial statements were completely and accurately prepared
according to the general accepted accounting principles, accounting
standards of the time and in accordance with the regulation of the
Office of Insurance Commission (OIC).

Review and Assessment of the Internal Control
Systems
The audit committee reviewed and assessed the system through
reports of the office of internal audit and outside auditors on
regular basis. There are no significant deficiencies and the internal
control system is reasonably adequate and appropriate. The audit
committee reviewed and assessed the annual internal audit plan
which follow the risk assessment result and approved internal
audit department budget. The Company had set Office of Internal
Audit report directly to the executive board. In addition, the outside
auditors who evaluated the internal control system and the
procedure of investment in non-life insurance company as required
by the OIC, commented that the company’s internal control and
audit system was effective.
For IT system, the Company developed the internal control
system based on COBIT (Control Objectives for Information and
Related Technology) upon the recommendation of IT specialists
who reviewed the guidelines. From a review of the internal control
system conducted by the committee, it had an opinion that the
internal control system was adequate and appropriate.

Review of the Disclosure of Related Transactions
Information in Compliance with Applicable Rules
and Regulations
During 2011, the audit committee had reviewed the related
party transactions and the disposal of the company’s assets.         
It also received confirmation from executive officers on the            
compliance with laws and applicable regulations including      
guidelines of the Stock Exchange of Thailand (SET) before such
transactions. From the report and explanation of the responsible
executives as well as from result of a review of such explanation,
the audit committee agreed that the company transaction is    
reasonable and most advantageous for business, transparent and
reveal all business performance with accuracy and completeness,
following the laws and regulations of the government agency.

การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

บริษั ทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ
บริหารความเสี่ยงของบริษั ทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่    
สอบทานกับผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการจัดทำ�แผนการบริหาร
ความเสีย่ ง และมีการติดตามให้ได้ผลเพียงพอ และเสนอความเห็นให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุง เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและแนวทาง คปภ.

The risk management committee was formed and assigned to
formulate and manage risk management plan of the Company. The
audit committee assessed with company executives to ensure that the
plan was implemented effectively and to provide recommendations to
the board committee for adjustment in order to enhance the plan
efficiency and to comply with the regulation of OIC.

คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินตนเอง ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี

The Audit Committee Conducted a Self-Performance
Assessment, the Score which is Ranked “Good”.

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2555

Appointment of the Company’s Auditors for the
Year 2012

คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบ
บัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลเป็นที่พอใจ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีกับสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่กำ�หนด คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษั ท       
แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172
หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499
หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734  
แห่งบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
สำ�หรับปี 2555 พร้อมทัง้ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี  เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯยึดถือนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีเป็นสำ�คัญ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
มีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล ระบบบัญชีและการรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ  พร้อมทัง้ มีการติดตามและประเมินสถานการณ์
อย่างสม่ำ�เสมอ

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2555

The audit committee evaluated the auditors’ performance
during the past year, of which result is satisfactory. It also considered
their independence and qualifications and was of opinion that
they were conformed to criteria regulated by SEC. Therefore, the
audit committee recommended the board to appoint Mrs. Nongluk
Pumnoi, C.P.A. Registration No. 4172 or Miss Somjai Khunapasut
C.P.A. Registration No. 4499 or Miss Rachada Yongsawadvanich,
C.P.A. Registration No.4951 or Miss Rattana Jala, C.P.A. Registration
No. 3734, all from Ernst & Young Office Limited as the company’s
auditors for the year 2012 and submitted proposed compensation
for outside auditors to the annual general meeting of shareholders
for approval.
The audit committee forms an opinion that the Company
observed good governance principles in conducting its business,
with efficiency in risk management, accuracy and credibility of
financial statements and accountancy in Compliance to law and
regulations which related to its business. The Company also has
proper systems of internal controls and monitoring to assess
business situation on regular basis.

Professor Hiran Radeesri
Chairman of the Audit Committee
20 February 2012
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
Analysis and Discussion of Operation and Financial Results
สรุปผลการด�ำเนินงานปี 2554
ผลการด�ำเนินงานในปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553
บริษัทฯมีผลการด�ำเนินงานในปี 2554 ขาดทุนสุทธิ 197.16 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 172.45 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 9.74 เปรียบเทียบกับปีก่อนมีผลตอบแทนอยู่
ที่ร้อยละ 8.10 มีผลขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 6.57 บาท เทียบกับปีก่อนที่มีก�ำไร
สุทธิต่อหุ้น 5.75 บาท มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,153.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 192.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.84 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เป็นรายได้ 1,632.47 ล้านบาทในปี 2554 และ 1,406.14 ล้านบาทในปี
2553 เพิ่มขึ้น 226.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.10 มีรายได้จากการลงทุน
และส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 148.36 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 46.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.88
ในปี 2554 มีผลการด�ำเนินงานจากการรับประกันภัยขาดทุนจ�ำนวน
361.84 ล้านบบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุน 76.83 ล้านบาท
โดยมีผลขาดทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น  285.01 ล้านบาท มีคา่ สินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวน 1,405.57 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 562.86 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากมหาอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น  
255.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่จ�ำนวน 305.35 ล้านบาท ลดลง
50.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.46
ปัจจัยที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2554 มีดังต่อไปนี้
1. ผลการด�ำเนินงานจากการรับประกันภัย
ในปี 2554 มีเบี้ยประกันภัยภัยที่ถือเป็นรายได้รวม 1,632.47 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึง่ มีเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้จ�ำนวน 1,406.14
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.10 ค่าใช้จ่ายในการ
รับประกัน 2,154.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 518.94 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31.73 ผลการด�ำเนินงานจากการรับประกันภัย บริษัทฯมีผลขาดทุน
จากการรับประกันภัย 361.84 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 285.01 ล้านบาท
จากปี 2553
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย
1. ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนใน
ปี 2554 มีจ�ำนวนรวม 1,405.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 562.86 ล้านบาท จาก
ปี 2553 ที่จ�ำนวน 842.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าสินไหมทดแทนและ
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Operation Result in 2011
Comparison of Operating Result Between 2011 and 2010
The Company reported a net loss of 197.16 million Baht       
compared to last year report a net profit of 172.45 million Baht.  
A negative return on equity, 9.74% which was increased 8.10%
compared to last year, net loss per share was 6.57 Baht compared
to last year that it had earnings per share 5.75 Baht. The total
written premium was 2,153.2 million Baht which was increased
from last year 192.90 million Baht or 9.84%. In year 2011, earned
premium was 1,632.47 million Baht and 1,406.14 million Baht in
year 2010, increased 226.33 million Baht or 16.10%. The income
from investment and profit sharing (loss) from investment in       
associate company was 148.36 million Baht which was decreased
46.55 million Baht or 23.88%.
In year 2011, underwriting result was loss 361.84 million Baht
compared to last year it was 76.83 million Baht, increased 285.01
million Baht. Claim expenses and loss adjustment expenses           
were 1,405.57 million Baht which was increased from last year
562.86 million Baht resulted from severe flood situation in the last
quarter of the year 2011. The total operating expenses was 255.10
million Baht compared to last year was 305.35 million Baht,      
decreased 50.25 million Baht or 16.46%.
Major Factors Attributed to Operating Results in
2011 are as follows:
1. Underwriting Result
In year 2011, earned premium was 1,632.47 million Baht and
1,406.14 million Baht in year 2010, increased 226.33 million Baht
or 16.10%. The total underwriting expenses was 2,154.69 million Baht,
increased from last year 518.94 million Baht or 31.73%. Operation
of all classes of business made underwriting loss of 361.84 million
Baht which was increased from last year 285.01 million Baht.
Underwriting Expenses Consisted of:
1. Claim expenses and loss adjustment expenses in 2011 were
1,405.57 million Baht, increased from expenses in 2010 of 842.70
million Baht by 562.86 million Baht. The claim and the claims
operation ratio per earned premium was 86.10% which was       

ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้
ที่ร้อยละ 86.10 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 59.93 โดยมีสาเหตุมาจาก      
ค่าสินไหมทดแทนจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554
2. ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ ค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันมีจ�ำนวนรวม
481.81 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.37 ล้านบาท มาจากการเพิ่ม
ขึ้นของค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 2.82 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการ  
รับประกันเพิม่ ขึ้น 3.55 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผัน
ตามเบี้ยประกันภัยรับ เมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.34 แล้ว
เป็นการเพิ่มที่ต�่ำมาก โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของ
เบี้ยประกันภัยรับปี 2554 ที่เพิ่มจากปีก่อนที่ร้อยละ 9.84
3. เงินสมทบบริษั ทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในปี 2554 มี
จ�ำนวน 12.22 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนที่ไม่แตกต่างจากปี 2553 ซึ่งมีจ�ำนวน
12.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามจ�ำนวนเบี้ยประกันภัย
รับจากการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535
4. ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน ในปี 2554 การแสดงรายการในงบการเงิน
ได้จัดใหม่ตามข้อก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อการจัดท�ำและแสดงรายการของงบการเงิน
โดยก�ำหนดให้แสดงค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานอืน่ ที่ไม่ใช่คา่ ใช้จา่ ยในการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน เป็นรายการแสดงในส่วน
ของค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน เพือ่ การค�ำนวณผลการด�ำเนินงานจากการ
รับประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการในปี 2554 มีจ�ำนวนรวม 255.10
ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ 305.35 ล้านบาท ลดลง 50.25 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงคือ ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงจ�ำนวน 33.27 ล้านบาท และ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้เรียกคืนค่าสินไหมทดแทนลดลงจาก
ปีก่อน 23.37 ล้านบาท

increased from last year 59.93%, resulted from the claims            
expenses in the fourth quarter of 2011.
2. The cost of wage, commission and other underwriting    
expenses totaling 481.81 million Baht, increased from last year
6.37 million Baht due to increasing in wage and commission amount
of 2.82 million Baht and the other cost of underwriting increased
by 3.55 million Baht. This expense is variation to earned premium
which was increased by 1.34%, lower increasing compared to the
rate of earned premium increasing year 2011 which was increased
by 9.84%.
3. Contributions to the Road Accident Victims Protection
Company Limited in 2011 totaling 12.22 million Baht, similarly to
last year which was 12.26 million Baht. This expense is variation
to earned premium amount of motor in accordance with the
Protection for Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535.
4. Operating expenses: the Company had presented the 2011
financial statements comply with the new regulation of the       
notification the Office of Insurance Commission that specified to
display the other operating expenses which are not underwriting
and loss adjustment expenses in form of the operating expenses
to calculating of underwriting result. In 2011, the operating      
expenses was 255.10 million Baht, decreased from expense in 2010
of 305.35 million Baht by 50.25 million Baht. The reducing           
expenses are employee expenses by 33.27 million Baht and bad
debts and doubtful accounts from the claim expenses which was
decreased by 23.37 million Baht.

การประกันภัยทุกประเภท / Total Underwriting

ณ 31 ธันวาคม 2554 (As at 31 December 2011)

หนวย : ลานบาท Unit : million Baht

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
The Equity Method is Applied / The Company Only
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เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น
Gross written premiums

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
Net earned premium
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2553/2010
คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
Net claims and losses adjustment expenses

2552/2009
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
Profit (loss) from underwriting

รายงานประจำ�ปี 2554
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การประกันอัคคีภัย
ในปี 2554 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับ 491.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 28.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.17 มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
166.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.89
สาเหตุทลี่ ดลงมาจากการทีบ่ ริษัทฯเก็บความเสีย่ งภัยไว้เอง ในอัตราทีล่ ดลง
จากร้อยละ 37 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2554 มีรายได้ค่าจ้างและ
ค่าบ�ำเหน็จ 109.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.22 ล้านบาท มี            
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันรวม 645.15 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 459.69
ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สินไหมทดแทนที่เกิดมาจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2554

Fire Insurance
Fire premium was 491.15 million Baht, increased from last year
28.54 million Baht or 6.17%. Earned premium was 166.94 million Baht,
decreased 4.98 million Baht or 2.89% due to decreasing in retention
from 37% in 2010 to 34% in 2011. Commission and brokerages was
109.67 million Baht, increased from last year by 6.22 million Baht.
The total underwriting expenses was 645.15 million Baht, increased
from last year by 459.69 million Baht due to flooding claim        
expenses and loss adjustment expenses incurred in the fourth
quarter of 2011.

การประกันอัคคีภัย / Fire Insurance

ณ 31 ธันวาคม 2554 (As at 31 December 2011)

หนวย : ลานบาท Unit : million Baht

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
The Equity Method is Applied / The Company Only
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Net claims and losses adjustment expenses

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
Net earned premium

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
ในปี 2554 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับ 139.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.91
ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 53.82
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 มีรายได้      
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 23.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.84 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.42 มีคา่ ใช้จา่ ยในการรับประกันภัยรวม 40.59 ล้านบาท
ลดลง 0.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.63
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กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
Profit (loss) from underwriting

Marine and Transportation Insurance
The premium of marine and transportation was 139.47 million Baht,
increased by 2.91 million Baht from last year or 2.13%. Earned
premium was 53.82 million Baht, increased from last year by 1.58
million Baht or 3.0%. Commission and brokerages was 23.65 million
Baht, decreased by 0.84 million Baht from last year or 3.42%.      
The total underwriting expenses was 40.59 million Baht, decreased
by 0.67 million Baht or 1.63%.

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง / Marine and Transportation Insurance

ณ 31 ธันวาคม 2554 (As at 31 December 2011)

หนวย : ลานบาท Unit : million Baht

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
The Equity Method is Applied / The Company Only
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เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
Net earned premium

คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
Net claims and losses adjustment expenses

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
Profit (loss) from underwriting

การประกันภัยรถ
บริษั ทฯมีเบี้ยประกันภัยรับ 1,376.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
140.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.35 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,354.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.74
มีรายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 3.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท     
ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยมีจ�ำนวน 1,147.36 ล้านบาท   
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 94.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.95 ซึ่งต�่ำกว่าอัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ โดยเป็นผลมาจากการปรับอัตราเบีย้ ประกันภัยและการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น         
มาจากค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 10.75    
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จเพิ่มขึ้น 14.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.28

Motor Insurance
Written premium was 1,376.10 million Baht, increased from
last year by 140.28 million Baht or 11.35%. Earned premium was
1,354.35 million Baht, increased by 223.27 million Baht or 19.74%.
Commission and brokerages was 3.52 million Baht, increased by
0.47 million Baht. Underwriting expenses was 1,147.36 million Baht,
increased from last year by 94.26 million Baht or 8.95% which was
lower than a rise of revenue, resulted from an increase in          
premium rate and controlling expenses. An increase of underwriting
expenses was due to an increase of claim expenses and loss
adjusment expenses incurred by 80.58 million Baht from last year
or 10.75%. Commission and brokerages was increased by 14.08
million Baht or 6.28%.

การประกันภัยรถ / Motor Insurance

ณ 31 ธันวาคม 2554 (As at 31 December 2011)

หนวย : ลานบาท Unit : million Baht

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
The Equity Method is Applied / The Company Only
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เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น
Gross written premiums

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
Net earned premium
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2553/2010
คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
Net claims and losses adjustment expenses

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ในปี 2554 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยภัยรับ 35.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 3.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.99 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้ 17.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.93 มีรายได้
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 10.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.29 ล้านบาท
หรือร้อยละ 13.89 และมีคา่ ใช้จา่ ยในการรับประกันภัยรวม 13.71 ล้านบาท
ลดลง 0.39 ล้านบาท

2552/2009
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
Profit (loss) from underwriting

Personal Accident
Written premium was 35.95 million Baht, increased by 3.27
million Baht from last year or 9.99%. Earned premium was 17.71
million Baht, increased by 1.60 million Baht or 9.93%. Commission
and brokerages was 10.63 million Baht, increased by 1.29 million Baht
or 13.89% and the total underwriting expenses was 13.71 million
Baht, decreased by 0.39 million Baht.
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ในปี 2554 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยภัยรับจ�ำนวน 110.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 17.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.35 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เป็นรายได้ 39.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.86 ล้านบาท มีรายได้ค่า
จ้างและค่าบ�ำเหน็จ 10.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.30 ล้านบาท หรือร้อยละ
13.89 และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 52.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
44.68 ล้านบาท

Miscellaneous
Written premium was 110.54 million Baht, increased by 17.92
million Baht from last year or 19.35%. Earned premium was 39.66
million Baht, increased by 4.86 million Baht. Commission and
brokerages was 10.62 million Baht, increased by 1.30 million Baht
or 13.89% and the total underwriting expenses was 52.78 million Baht,
increased by 44.68 million Baht.

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด / Miscellaneous Insurance

ณ 31 ธันวาคม 2554 (As at 31 December 2011)

หนวย : ลานบาท Unit : million Baht

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
The Equity Method is Applied / The Company Only
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2554/2011
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น
Gross written premiums

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
Net earned premium

2553/2010
คาสินไหมทดแทนและคาจัดการสุทธิ
Net claims and losses adjustment expenses

2. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานในปี 2554 จ�ำนวน 255.10 ล้านบาท    
ลดลงจากปีก่อน 50.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.46 โดยมาจากการ      
ลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจ�ำนวน 33.27 ล้านบาท หรือร้อยละ
21.58 จากการลดผลตอบแทนเงินโบนัสพิเศษ สืบเนื่องจากผลการด�ำเนิน
งานที่ขาดทุนของปี 2554 การโอนกลับเป็นรายได้ของหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญ ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยรายการนีล้ ดลงจากปีกอ่ น 23.37 ล้านบาท และค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.22 ล้านบาท
3. ผลการด�ำเนินงานจากการลงทุนและรายได้อื่น
ในปี 2554 บริษัทฯมีผลการด�ำเนินงานจากการลงทุน 149.16 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีจ�ำนวน 182.47 ล้านบาท ลดลง 33.31 ล้านบาท
หรือร้อยละ 18.26 โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรับรวม 128.12
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.33 มีก�ำไรจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ 21.05 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 44.24 ล้านบาท
หรือร้อยละ 67.76 มีส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
โดยในปี 2554 มีส่วนแบ่งที่เป็นผลขาดทุน 0.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ปีก่อนซึ่งมีส่วนแบ่งก�ำไรที่ 12.43 ล้านบาท
ในปี 2554 บริษัทฯมีรายได้อื่นจ�ำนวน 20.93 ล้านบาท และ 55.71 ล้านบาท
ในปี 2553 โดยลดลง 34.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.43 มาจากการลด
ลงของรายได้จากค่าเช่าอาคารชุดสาธรธานีชนั้ 18 ที่ได้จ�ำหน่ายไปในปลาย
ปี 2553
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บมจ. นวกิจประกันภัย

22

36

27

2552/2009
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
Profit (loss) from underwriting

2. Operating Expense
Operating expenses was 255.10 million Baht, decreased by
50.25 million Baht from last year 16.46% due to decreasing in
employee expenses by 33.27 million Baht or 21.58% and reduced
of special bonus expenses resulted from the Company’s operating
performance year 2011 which had a net loss. Reversal of bad debts
and doubtful accounts resulted to decreasing in expenses by 23.37
million Baht and cost of public relations increased by 6.22 million
Baht.
3. Income from Investments / Other
Investment income totaled to 149.16 million Baht, decreased
from 182.47 million Baht last year by 33.31 million Baht or 18.26%.
Income from the interest and dividends was 128.12 million Baht,
increased by 10.93 million Baht from last year or 9.33%. Profit from
securities trading was 21.05 million Baht, decreased by 44.24  
million Baht from last year or 67.76%. Loss sharing from investment
in associate company was 0.80 million Baht, compared to last year
which had profit sharing at 12.43 million Baht.
Other income was 20.93 million Baht in 2011 and 55.71 million
Baht in 2010, decreased by 34.78 million Baht or 62.43% due to
decreasing in income from rental fee of building space at 18th floor
of Sathorn Thani 1 building which was sold at the end of a year
2010.

ฐานะทางการเงิน
1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 42,997.94
ล้านบาทและ 4,481.98 ล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้น 38,516.01 ล้านบาท
มีหนี้สินจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 41,183.69 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่
2,246.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,937.63 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นในจ�ำนวนที่
สูงทั้งสองด้านของสินทรัพย์และหนี้สินในปี 2554 มีสาเหตุหลักจากหนี้สิน
จากการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจาก       
มหาอุทกภัย ซึ่งแสดงอยู่ในรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยจ�ำนวน
37,288 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์มาจากส�ำรองประกันภัย
ส่วนที่เรียกคืนจากบริษั ทประกันภัยต่อกรณีมหาอุทกภัย ซึ่งแสดงอยู่ใน
รายการสินทรัพย์จากการประกันภัยเป็นจ�ำนวน 36,857 ล้านบาท
ในปี 2554 บริษัทฯได้มกี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบ
ก�ำหนด เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
สภาพคล่อง มีผลท�ำให้สินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนเผื่อขายในปี 2554 เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2553 จ�ำนวน 1,365.65 ล้านบาท และเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
ก�ำหนดในปี 2554 ลดลงจากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 1,316.79 ล้านบาท
2. คุณภาพของสินทรัพย์
2.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินสด และเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�ำนวน 2,932.20
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73
เงินสดและเงินฝากธนาคารมีจ�ำนวน 93.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
3.2 ล้านบาท
2.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ในปี 2554 มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสม มีจ�ำนวน 618.52 ล้านบาท และมีมูลค่าสุทธิหลังหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่มีอยู่ 384.52 ล้านบาทแล้ว มีจ�ำนวนสุทธิ 233.99
ล้านบาท ในระหว่างปีมีการซื้อเพิ่มและจ�ำหน่ายออก เป็นผลท�ำให้มูลค่า
ตามบัญชีเพิ่มขึ้น 54.75 ล้านบาท มาจากรายการซื้อเพิ่มอาคารชุด       
สาธรนครชั้น 25 เพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน และมีการจ�ำหน่ายอาคารชุด        
สาธรธานีชั้น 18 ในส่วนที่เหลือจากที่ ได้มีการจ�ำหน่ายไปส่วนหนึ่งแล้ว       
ในปี 2553 รวมเป็นจ�ำนวนสุทธิที่เพิ่มขึ้น 32.75 ล้านบาท มีการซื้อและ
จ�ำหน่ายออกยานพาหนะเพิ่มสุทธิ 9.26 ล้านบาท มีการปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงานสาขาและการซื้อเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งส�ำนักงาน        
รวมสุทธิ 12.74 ล้านบาท
2.3 เบี้ยประกันค้างรับ
ในปี 2554 เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 291.32 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 55.65 ล้านบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยค้างรับจากผู้เอาประกัน
และจากตัวแทนนายหน้ารวม 286.10 ล้านบาท และ 342.64 ล้านบาท   
ในปี 2553 ระยะการจัดเก็บ 53 วัน ลดลงจากปีก่อน 10 วัน หรือลดลง
ร้อยละ 15.87 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยต่อ 5.23 ล้าน
บาทในปี 2554 และ 4.33 ล้านบาทในปี 2553

Financial Status
1. Composition of Assets and Liabilities
As of 31 December 2011 the Company’s total assets was 42,997.94
million Baht and 4,481.98 million Baht in 2010, increased by
38,516.01 million Baht. Total liabilities was 41,183.69 million Baht,
increased from 2,246.06 million Baht last year by 38,937.63 million
Baht, mainly due to liabilities from loss reserve and outstanding
claim amounting to 37,288 million Baht and assets increasing due to
insurance reserve refundable from reinsurers from flooding loss
amount to 36,857 million Baht as described both in reinsurance
assets.
In 2011, the Company reclassifies investments from in           
held-to-maturity securities to available-for-sale securities for  
liquidity management, resulted to available-for-sale investments
decreased by 1,365.65 million Baht and held to-maturity investments
decreased by 1,316.79 million Baht compared to last year.
2. Assets Quality
2.1 Investment in Securities and Cash and Deposit at Financial
Institutions
As of 31 December 2011, the Company’s investment in
securities was 2,932.20 million Baht, increased by 49.75 million
Baht from last year or 1.73%. Cash and deposits at financial       
institutions were 93.17 million Baht, increased by 3.2 million Baht
from last year.
2.2 Premises and Equipment - Net
The book value of premises and equipment-net before
depreciation in 2011 was 618.52 million Baht. The accumulated
depreciation was 384.52 million Baht thus the net value of       
property, plant and equipment was 233.99 million Baht. The book
value increased by 54.75 million Baht resulting from the following
material transactions:
The Company invested on the purchase of the office space
on 25th floor of Sathorn Nakorn building to be use as the Company’s
office and sold off the office space (remaining units) on 18th floor
of Sathorn Thani building, totaling increased by 32.75 million Baht.
Increasing in buying and distribution of motor vehicles was 9.26
million Baht. The cost of branch office buildings improvement and
equipment and office furniture expenses totaling 12.74 million Baht.
2.3 Premium Due and Uncollected
In 2011, the premium due and uncollected was 291.32
million Baht, decreased by 55.65 million Baht from last year. Due
from insured and agent and brokers was totaling 286.10 million Baht
and 342.64 million Baht in 2010. Premium due date was 53 days,
decreased by 10 days from last year or 15.87%. Due from reinsurers
was 5.23 million Baht and 4.33 million Baht in 2010.
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2.4 สินทรัพย์อื่นๆ
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับจากคู่กรณีในปี 2554 มีจ�ำนวน 109.69
ล้านบาท เป็นจ�ำนวนก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 39.05 ล้านบาท
เป็นจ�ำนวนสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 70.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 7.88 ล้านบาท ในปี 2554 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง 11.25 ล้านบาท
จากปีก่อน
สินทรัพย์อื่นๆ ในปี 2554 มีจ�ำนวน 95.93 ล้านบาท เพิ่มจาก     
ปีก่อน 37.59 ล้านบาท มาจากภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 26 ล้านบาท
และการเพิม่ ของค่าเบีย้ ประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าส�ำหรับเบีย้ ประกันภัยรับ
ประเภทระยะยาว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.59 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จา่ ยส่วนนีส้ มั พันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของธุรกิจในการรับประกันภัยประเภท
อัคคีภัยระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

2.4 Other Assets
The third party receivables which in 2011 was 109.69    
million Baht before the deduction of allowance for doubtful debts
of 39.05 million Baht thus the net amount of third party receivables
was 70.64 million Baht, increased by 7.88 million Baht. The          
allowance for doubtful debts was decreased by 11.25 million Baht
from last year.
Other assets was 95.93 million Baht, increased by 37.59
million Baht from last year, resulting from deferred tax of 26      
million Baht and increasing in long-term prepaid ceded premium
by 11.59 million Baht, of which consistent with increasing in     
long-term fire insurance.

3. Liquidity
3. สภาพคล่อง
As of 31 December 2011, the Company’s liquidity ratio stood
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.01 ใกล้ at 1.0 time similarly to 1.02 times last year.
เคียงกับปีก่อนที่ 1.02
4. Source of Fund
4. แหล่งที่มาของเงินทุน
The majority of funds used in business operations came from  
a
combination
of shareholders’ equity and income generated from
เงินทุนเพื่อการด�ำเนินงานส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น และจาก
operations.
The
Company does not have loans or borrowing from
การประกอบธุรกิจโดยไม่มีการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2554 หนี้สินส่วนใหญ่     other domestic and international creditors or financial institutions
the purpose of business operation. As of 31 December 2011,
ของบริษัทฯเป็นเงินส�ำรองเบีย้ ประกันภัยและส�ำรองค่าสินไหมทดแทน และ for
the
major liabilities are unearned premium reserves and loss  
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยอันเป็น reserves
and outstanding claims.
ธุรกิจหลัก
5. Shareholders’ Equity
5. ส่วนของผู้ถือหุ้น
The shareholders’ equity as of 31 December 2011 was 1,814.30
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 1,814.30 ล้านบาท million Baht, decreased by 421.61 million Baht from last year or
ลดลงจากปีก่อน 421.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.86 มาจากผลสะสม 18.86%, resulting from cumulative effect of change in accounting
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานตามหลัก    policy for employee benefits of 27.72 million Baht and dividend
การบัญชี 27.72 ล้านบาท จากเงินปันผลจ่าย 105.00 ล้านบาท มีผลขาดทุน payment of 105.00 million Baht. The net loss was 197.16 million Baht
สุทธิจากการด�ำเนินงานของปี 2554 จ�ำนวน 197.16 ล้านบาท และขาดทุน and comprehensive loss was 91.73 million Baht.
เบ็ดเสร็จอื่น 91.73 ล้านบาท
Auditor’s Fee
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. Auditing Fees
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
Fees paid to the auditor during the 2011 accounting year totaled
to
1.09
million Baht.
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2554 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น   
1.09 ล้านบาท
2. Other Fees
2. ค่าบริการอื่น
Fees paid for other services such as evaluating internal system
ค่าตอบแทนงานบริการอื่น ได้แก่ ค่าบริการในการประเมินการควบคุม controls and investment procedures including other related matters,
/ examination of the report as required by the OIC under
ภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนรวมทั้งด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง review
the Risk Base Capital framework, altogether totaled to 0.62 million Baht.
และสัมพันธ์กัน การตรวจสอบและสอบทานรายงานการด�ำรงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 0.62 ล้านบาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำ�ไรขาดทุน งบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และ
ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น      
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ   
ตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนี้ งบการเงินของ
บริษัทฯได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นจำ�นวน 88.5 ล้านบาท และ 106.4 ล้านบาท       
ตามลำ�ดับ ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำ�นวน 0.8 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำ�ไรของบริษัทร่วมสำ�หรับปีสิ้นสุด   
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็น 12.4 ล้านบาท งบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งเสนอรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยข้าพเจ้าได้รับ
รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีนั้นแล้ว การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำ�นวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งรวม
อยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมี
เหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็น
จำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระ
สำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ  
ดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังต่อไปนี้
(1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทฯได้แสดงรายการในงบการเงินให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินนี้
(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง บริษัทฯประมาณการอย่างดีที่สุดสำ�หรับสำ�รองค่าสินไหมทดแทน อย่างไร
ก็ตามความไม่แน่นอนสืบเนื่องของการใช้ข้อสมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจมีผลต่อสำ�รองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่
เรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อดังกล่าว ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวและผลต่างอาจมีสาระสำ�คัญ

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด
กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานประจำ�ปี 2554
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณีสุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2554

8
9, 30
10, 30

93,167,375
8,222,656
291,324,766
38,954,410,102

89,967,880
14,913,857
346,971,876
521,784,736

93,167,375
8,222,656
291,324,766
38,954,410,102

89,967,880
14,913,857
346,971,876
521,784,736

11.1
11.2
11.3
12
13
14
15
16

2,558,565,380
341,129,837
32,506,900
1,518,485
88,506,987
233,994,313
7,279,002
220,797,750

1,192,914,014
1,657,924,147
31,611,740
2,352,800
106,362,626
194,665,807
10,091,379
191,317,173

2,558,565,380
341,129,837
32,506,900
1,518,485
34,175,695
233,994,313
7,279,002
220,797,750

1,192,914,014
1,657,924,147
31,611,740
2,352,800
34,175,695
194,665,807
10,091,379
191,317,173

17

70,641,345
95,929,376
42,997,994,274

62,759,911
58,338,230
4,481,976,176

70,641,345
95,929,376
42,943,662,982

62,759,911
58,338,230
4,409,789,245

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2553

2554

2553

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างจ่าย
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2554

2553

2554

2553

18, 30

581,369,624

26,904,790
322,405,945

581,369,624

26,904,790
322,405,945

19
20.1
21
16

39,295,434,396
1,030,826,228
39,648,675
39,379,064

558,459,494
1,029,658,533
45,257,250
88,506,181

39,295,434,396
1,030,826,228
39,648,675
39,379,064

558,459,494
1,029,658,533
45,257,250
88,506,181

30

68,690,511
64,942,269
23,775,281
11,506,513
28,118,866
41,183,691,427

79,758,866
33,713,376
24,831,317
2,521,342
34,045,938
2,246,063,032

68,690,511
64,942,269
23,775,281
11,506,513
28,118,866
41,183,691,427

79,758,866
33,713,376
24,831,317
2,521,342
34,045,938
2,246,063,032

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2554
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
สำ�รองทั่วไป
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2554

2553

2554

2553

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

300,000,000
647,186,097

30,000,000
20,000,000
692,602,818
124,513,932
1,814,302,847
42,997,994,274

30,000,000
20,000,000
1,022,478,853
216,248,194
2,235,913,144
4,481,976,176

30,000,000
20,000,000
630,951,201
131,834,257
1,759,971,555
42,943,662,982

30,000,000
20,000,000
960,025,693
206,514,423
2,163,726,213
4,409,789,245

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุ

2554

2553

2554

2553

24
24

1,632,465,103
160,382,882
1,792,847,985

1,406,139,277
152,778,555
1,558,917,832

1,632,465,103
160,382,882
1,792,847,985

1,406,139,277
152,778,555
1,558,917,832

24
24
24
24
25

1,405,565,568
391,053,160
90,759,229
12,216,238
255,098,582
2,154,692,777
(361,844,792)
128,117,248
21,045,794
(801,543)
20,930,243
(192,553,050)

842,702,390
388,234,868
87,210,388
12,255,172
305,346,889
1,635,749,707
(76,831,875)
117,184,108
65,288,821
12,433,965
55,711,695
173,786,714

1,405,565,568
391,053,160
90,759,229
12,216,238
255,098,582
2,154,692,777
(361,844,792)
128,117,248
21,045,794
20,930,243
(191,751,507)

842,702,390
388,234,868
87,210,388
12,255,172
305,346,889
1,635,749,707
(76,831,875)
117,184,108
65,288,821
55,711,695
161,352,749

5,700,332
4,647,008
997,244
2,083,348
(205,980,982)
8,819,374
(197,161,608)

5,225,092
3,349,003
1,000,422
1,537,304
162,674,893
9,772,402
172,447,295

5,700,332
4,647,008
997,244
2,083,348
(205,179,439)
8,819,374
(196,360,065)

5,225,092
3,349,003
1,000,422
1,537,304
150,240,928
9,772,402
160,013,330

รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำ�กัด
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

13

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2554
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งบกำ�ไรขาดทุน (ต่อ)
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

หมายเหตุ
29
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2554

2553

(6.57)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2554

5.75

2553

(6.55)

5.33

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2554
(197,161,608)

2553
172,447,295

2554
(196,360,065)

2553
160,013,330

(123,807,283)
(17,054,096)
49,127,117
(91,734,262)
(288,895,870)

208,453,483
6,467,542
(66,864,401)
148,056,624
320,503,919

(123,807,283)
49,127,117
(74,680,166)
(271,040,231)

208,458,483
(66,864,401)
141,594,082
301,607,412

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2554
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เงินปันผลจ่าย
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

5

   เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

300,000,000

-

-

-

300,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

300,000,000

32

300,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

647,186,097

-

-

-

647,186,097

647,186,097

-

-

647,186,097

30,000,000

-

-

-

30,000,000

30,000,000

-

-

30,000,000

955,031,418

1,022,478,853

172,447,295

(27,714,567)

20,000,000

692,602,818

- (197,161,608)

- (104,999,860)

-

20,000,000 1,022,478,853

20,000,000

-

- (104,999,860)

20,000,000

131,834,257

(74,680,166)

-

-

206,514,423

206,514,423

141,589,082

-

64,925,341

(8,889,684)

(17,054,096)

-

-

8,164,412

8,164,412

6,467,542

-

1,696,870

ส่วนเกิน
ส่วนเกิน
(ต่ำ�กว่า)
ทุนจากการ (ต่ำ�กว่า)
วัดมูลค่า ทุนจากการ
เงินลงทุนใน วัดมูลค่า
หลักทรัพย์ เงินลงทุน
สำ�รองทั่วไป ยังไม่จัดสรร เผื่อขาย ในบริษัทร่วม

1,569,359

-

-

-

1,569,359

1,569,359

-

-

1,569,359

รวม

(หน่วย : บาท)

2,235,913,144

320,503,919

(27,714,567)

124,513,932

1,814,302,847

(91,734,262) (288,895,870)

- (104,999,860)

-

216,248,194 2,235,913,144

216,248,194

148,056,624

- (104,999,860)

68,191,570 2,020,409,085

ส่วนเกินทุน
จากการ
รวม
เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ
ส่วนได้เสีย อื่นของส่วน
ในบริษัทร่วม ของเจ้าของ

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก ส่วนเกิน สำ�รองตาม
หมายเหตุ และชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รายงานประจำ�ปี 2554
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เงินปันผลจ่าย
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

5

   เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

300,000,000

-

-

-

300,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

300,000,000

300,000,000

32

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

647,186,097

-

-

-

647,186,097

647,186,097

-

-

647,186,097

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

30,000,000

-

-

-

30,000,000

30,000,000

-

-

30,000,000

สำ�รองตามกฎหมาย

20,000,000

-

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

20,000,000

สำ�รองทั่วไป

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

630,951,201

(196,360,065)

(104,999,860)

(27,714,567)

960,025,693

960,025,693

160,013,330

(104,999,860)

905,012,223

ยังไม่จัดสรร

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

131,834,257

(74,680,166)

-

-

206,514,423

206,514,423

141,589,082

-

64,925,341

131,834,257

(74,680,166)

-

-

206,514,423

206,514,423

141,589,082

-

64,925,341

ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุน
รวม
วัดมูลค่าเงินลงทุน องค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของเจ้าของ
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

1,759,971,555

(271,040,231)

(104,999,860)

(27,714,567)

2,163,726,213

2,163,726,213

301,602,412

(104,999,860)

1,967,123,661

รวม

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,167,543,091
(91,808,376)
(1,042,151,768)
(22,179,822)
(385,493,027)
(90,759,229)
68,576,988
72,650,039
3,392,888
(317,050,657)
(62,123,601)
300,596,526

4,350,890,520
1,103,566
32,939,446
4,384,933,532

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2554

2553

1,889,185,175 2,167,543,091
(86,586,857)
(91,808,376)
(978,356,045) (1,042,151,768)
(39,135,356)
(22,179,822)
(353,460,851) (385,493,027)
(73,613,675)
(90,759,229)
56,672,740
68,576,988
68,985,536
72,650,039
11,411,292
3,392,888
(311,037,824) (317,050,657)
(35,897,565)
(62,123,601)
148,166,570
300,596,526

1,889,185,175
(86,586,857)
(978,356,045)
(39,135,356)
(353,460,851)
(73,613,675)
56,672,740
68,985,536
11,411,292
(311,037,824)
(35,897,565)
148,166,570

2,585,757,296
930,600
79,810,579
2,666,498,475

2,585,757,296
930,600
79,810,579
2,666,498,475

4,350,890,520
1,103,566
32,939,446
4,384,933,532

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2554
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2554

2553

(4,514,287,006) (2,612,848,090) (4,514,287,006) (2,612,848,090)
(269,250)
(998,000)
(269,250)
(998,000)
(64)
(60,000,084)
(64)
(60,000,084)
(59,415,787)
(28,471,867)
(59,415,787)
(28,471,867)
(4,573,972,107) (2,702,318,041) (4,573,972,107) (2,702,318,041)
(189,038,575)
(35,819,566) (189,038,575)
(35,819,566)
(3,358,596)
(104,999,860)
(108,358,456)
3,199,495
89,967,880
93,167,375

(1,815,912)
(104,999,860)
(106,815,772)
5,531,232
84,436,648
89,967,880

(3,358,596)
(104,999,860)
(108,358,456)
3,199,495
89,967,880
93,167,375

(1,815,912)
(104,999,860)
(106,815,772)
5,531,232
84,436,648
89,967,880

(74,680,166)
(17,054,096)

141,589,082
6,467,542

(74,680,166)
-

141,589,082
-
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บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ       
การรับประกันวินาศภัย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนซึ่งเป็นสำ�นักงานใหญ่คือเลขที่ 100/48-55 ชั้นที่ 25-27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์            
และเลขที่ 90/3-6 ชั้นที่ 1 อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทยโดยน้ำ�ได้เข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจ
และเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ดังกล่าวในงบการเงิน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สินไหมทดแทนจ่าย
รวม
สำ�รองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
    ตามสัญญา Excess of loss
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกำ�ไรขาดทุน

ค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ
37,288
1,415
38,703

ค่าสินไหมทดแทน
ส่วนที่เรียกคืนจาก
การประกันภัยต่อ
(36,173)
(1,356)
(37,529)

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
หลังการประกันภัยต่อ
1,115
59
1,174
(684)
490

บริษัทฯ ประมาณการอย่างดีที่สุดสำ�หรับสำ�รองค่าสินไหมทดแทนจากข้อเท็จจริงของสถานการณ์และรายงานการสำ�รวจภัยจนถึงปัจจุบัน รวม
ทั้งข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม และสำ�หรับสำ�รองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อโดยอ้างอิงจาก
สัญญาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนสืบเนือ่ งของการใช้สมมติฐานของฝ่ายบริหารในการประมาณการสำ�รองค่าสินไหม
ทดแทน อาจมีผลต่อสำ�รองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อดังกล่าว ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณ
การดังกล่าว และผลต่างอาจมีสาระสำ�คัญ
2.

เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นบริษัทฯได้นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  และจัดทำ�ขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องซึ่งกำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”)
การแสดงรายการในงบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ได้จัดทำ�งบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีปัจจุบัน และได้จัดประเภทรายการใหม่สำ�หรับงบการเงินปี 2553 เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของข้อกำ�หนดนี้แล้ว
โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษั ทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน                
ฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ ในระหว่างปี
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำ�หนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว      
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำ�นวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
บริษัทฯได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปีปจั จุบนั และรับรูห้ นีส้ นิ ในช่วงทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยบันทึกปรับกับกำ�ไรสะสม ณ วันต้นงวดของ
ปีปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลงนีท้ �ำ ให้บริษัทฯ มีก�ำ ไรสำ�หรับปี 2554 ลดลงเป็นจำ�นวน 1.8 ล้านบาท (0.06 บาทต่อหุน้ ) ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
4.		มาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซงึ่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - ก รณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ
5.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำ�มาตรฐานการบัญชี ใหม่มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษั ทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจากบริษั ทฯ          
นำ�มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2554 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรลดลง

31 ธันวาคม 2554
9,119
39,649
27,715

1 มกราคม 2554
11,877
39,592
27,715

จำ�นวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาทต่อหุ้น)
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2,327
535
0.06

6.

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

6.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์        
ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุ    
การคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบีย้ ประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษัทฯได้รบั ใบคำ�ขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัทผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ
(ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษั ทฯมีสิทธิในการ       
รับเงินปันผล
(ง) กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(จ) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำ�ระ
6.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว
(ข) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ในกรณีทเี่ ป็นค่าจ้างและค่านายหน้าจ่ายสำ�หรับการรับประกันภัยทีม่ อี ายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอย
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
(ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น(ถ้ามี) และหักด้วย
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันตาม
จำ�นวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันต่อตาม
จำ�นวนที่ได้รับแจ้ง
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
6.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับทัง้ จากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั โดยบริษัทฯบันทึก
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำ�ที่วางไว้จากการรับประกันภัยต่อ และสำ�รอง
ประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอืน่ ๆ จากบริษัท
ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดย
ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัท
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นตามตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของสำ�รองเบี้ยประกันภัย และ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคำ�นวณสำ�รองประกันภัย
(ข)		 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำ�ที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่า
สินไหมทดแทน
บริษัทฯ แสดงรายการสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อสุทธิ) เมื่อเข้า
เงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1)		 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำ�จำ�นวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำ�ระจำ�นวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลา
เดียวกับที่จ่ายชำ�ระหนี้สิน
6.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกเป็นรายการต่าง
หากในส่วนของเจ้าของ และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย บริษัทฯตัด
บัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำ�กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบีย้ รับ ตราสารหนีจ้ ดั เป็นประเภททีจ่ ะถือจนครบกำ�หนดเมือ่ บริษัทฯมีความตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถทีจ่ ะถือไว้จนครบกำ�หนด
ไถ่ถอน
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า 
(ถ้ามี)
(ง) เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย (เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารหนีค้ �ำ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุตธิ รรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภทหนึง่ บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มลู ค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
6.7

เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมสำ�หรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้
โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ

6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
อาคารชุด
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

-    
-

20, 40
20
5, 10, 20
5, 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมือ่ บริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และ
จะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการ
ตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ
6.11 สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำ�นวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำ�รองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำ�เรียกร้องค่าเสียหายจาก    
ผู้เอาประกันภัยตามจำ�นวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกิน
ทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯได้ตั้งสำ�รองเพิ่มเติมสำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported claim:
IBNR) ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำ�นวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยในอนาคตสำ�หรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี (2553: จำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างคำ�นวนสำ�รอง IBNR ที่
คำ�นวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีร้อยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน)
6.12 สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
(ก) สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทฯ บันทึกสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งคำ�นวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
การประกันอัคคีภัย รถยนต์ ตัวเรือและภัยเบ็ดเตล็ด   - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (สินค้า)
- เต็มจำ�นวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
- เต็มจำ�นวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้อนหลัง
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(ข) สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำ�นวนเงินที่บริษั ทฯจัดสำ�รองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำ�หรับ           
การประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
หากมูลค่าของสำ�รองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดสูงกว่าสำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรูส้ ว่ นต่างและแสดงรายการสำ�รอง
ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
6.13 สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีที่บริษัทฯเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วน
ของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ที่เช่า
จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กรณีที่บริษัทฯเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
6.14 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ใน
สกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
6.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า  บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทัง้ นีม้ ูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคา
ใดจะสูงกว่า
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
6.16 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็น
รายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
บริษัทฯคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ
รับรู้ทันทีในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
หักด้วยผลกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก บริษัทฯเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง
โดยบันทึกปรับกับกำ�ไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน
6.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่
กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำ หรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำ�ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษั ทฯจะไม่มีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ     
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของ
เจ้าของ
6.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง  
น่าเชื่อถือ
7.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอน
เสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำ�คัญ มีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้       
แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสำ�คัญ และเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้น จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์   
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ได้มา  ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้อง           
ประมาณการ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบนั ของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ
ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับ
รายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น วิธี Chain Ladder และ
วิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน การจ่ายชำ�ระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำ�นวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น ในการคำ�นวณตามวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยนี้ จะทำ�การวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นผู้วิเคราะห์
อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
สำ�รองประกันภัยสำ�หรับความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดคำ�นวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหม
ทดแทนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงินสำ�รองดังกล่าวจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของฝ่ายบริหาร ซึง่ อ้างอิง
จากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า    บริษัทฯจะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ใน
การประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและ
เชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำ�นวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: บาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำ�หนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกำ�หนดภายใน 3 เดือน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
9.

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
283,000
256,407
72,884,375
39,711,473
200,159,837
273,327,212
20,000,000

230,159,773
270,127,653
20,000,000

(200,159,837)
93,167,375

(200,159,773)
89,967,880

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับโดยจำ�แนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำ�ระ นับตั้งแต่วันครบกำ�หนด
ชำ�ระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย แสดงดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

จากผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60  วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

43,701,147
3,797,276
953,176
473,069
1,754,882
50,679,550
50,679,550

2554
จากตัวแทน                   จากการรับประกันภัย
และนายหน้า
ต่อ
ประกันภัย
200,219,713
13,817,268
6,275,343
1,280,580
13,845,835
34,240
235,472,979
(57,266)
235,415,713

2,054,256
49,267
800,981
125,306
2,151,158
48,535
5,229,503
5,229,503

รวม
245,975,116
17,663,811
8,029,500
1,878,955
17,751,875
82,775
291,382,032
(57,266)
291,324,766
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2553
จากผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60  วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

69,677,692
3,200,601
647,290
116,026
1,831,439
75,473,048
75,473,048

จากตัวแทน
และนายหน้า
ประกันภัย
245,873,367
11,326,318
7,705,708
562,845
1,681,303
18,548
267,168,089
(645)
267,167,444

จากการรับประกันภัยต่อ
3,868,702
255,062
46,128
58,548
102,944
4,331,384
4,331,384

รวม
319,419,761
14,781,981
8,399,126
737,419
3,615,686
18,548
346,972,521
(645)
346,971,876

สำ�หรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า  บริษัทฯได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ย
ประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำ�หนดรับชำ�ระบริษัทฯได้ดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
10. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน
  จากบริษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

2554
4,357,559
339,416,775

2553
5,497,013
127,618,508

38,610,635,768
38,954,410,102

388,669,215
521,784,736

สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
ของอุทกภัยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำ�นวนเงินประมาณ 36,857 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยจำ�แนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำ�ระแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน    
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1-2  ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

324,460,310
14,076,492
772,406
107,567
339,416,775

93,174,180
31,665,058
2,761,046
18,224
127,618,508

11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
11.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
กำ�ไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

มูลค่ายุติธรรม

ร้อยละของ                    
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

1,045,220,561
66,272,834
21,664,895
1,133,158,290

1,089,814
530,779
975,025
2,595,618

(772,877)
(67,249 )
(3,572 )
(843,698 )

1,045,537,498
66,736,364
22,636,348
1,134,910,210

2.44
0.16
0.05
2.65

68,582,221
544,726,089
640,885,460
1,254,193,770
2,387,352,060

357,698
156,097,185
44,465,522
415,471
201,335,876
203,931,494

(147,545)
(12,893,258)
(18,833,673)
(31,874,476)
(32,718,174)

68,792,374
687,930,016
666,517,309
415,471
1,423,655,170
2,558,565,380

0.16
1.60
1.55
0.00
3.31
5.96

ราคาทุน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2553

หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

ราคาทุน

กำ�ไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง

มูลค่ายุติธรรม

535,624,153
362,269,257
897,893,410
897,893,410

279,150,056
35,048,747
742,400
314,941,203
314,941,203

(4,234,846)
(15,685,753)
(19,920,599)
(19,920,599)

810,539,363
381,632,251
742,400
1,192,914,014
1,192,914,014

11.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด

ร้อยละของ                    
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม
18.38
8.65
0.02
27.05
27.05
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
ราคาทุน/
ราคาทุน                         
ตัดจำ�หน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สลากออมทรัพย์
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
ตั๋วแลกเงิน
หุ้นกู้
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดสุทธิ
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ร้อยละของ              
เงินลงทุนใน    
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

ร้อยละของ                   
ราคาทุน/              เงินลงทุนใน
ราคาทุน                      หลักทรัพย์ต่อ
ตัดจำ�หน่าย
สินทรัพย์รวม

970,000
10,000,000
10,970,000

0.01
      0.02
0.03

468,898,090
113,131,212
9,974,086
71,674,250
5,000,000
10,000,000
678,677,638

10.63
2.57
0.23
1.63
0.11
0.23
15.40

130,000,000
130,000,000

0.30
                 0.30

129,900,290
649,186,446
779,086,736

2.95
14.72
17.67

200,008,648
151,189
200,159,837
341,129,837

0.47
0.00
0.47
0.80

200,008,584
151,189
200,159,773
1,657,924,147

4.54
0.00
4.54
37.61

11.3 เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
ร้อยละของ              
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
ราคาทุน                         
สินทรัพย์รวม
ราคาทุน                     

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
    ตลาดในประเทศ

35,074,400

0.08

34,179,240

0.78

รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ

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

0.08
(0.01)
0.07

34,179,240
(2,567,500)
31,611,740

0.78
(0.06)
0.72

11.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
ครบกำ�หนด
ครบกำ�หนด
รวม
รวม
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย 939,160,977
พันธบัตรองค์การหรือ   
   รัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้
15,956,842
รวม
955,117,819
บวก (หัก): กำ�ไร
   (ขาดทุน) ที่ยังไม่
   เกิดขึ้นจริง
(118,357)
รวม
954,999,462
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
52,582,221
รวม
52,582,221
บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิด    
   ขึ้นจริง
8,098
รวม
52,590,319
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 1,007,589,781

106,059,584

- 1,045,220,561

-

-

-

-

66,272,834
708,053
173,040,471

- 66,272,834
5,000,000 21,664,895
5,000,000 1,133,158,290

-

-

-

-

926,854
173,967,325

943,423 1,751,920
5,943,423 1,134,910,210

-

-

-

-

16,000,000
16,000,000

- 68,582,221
- 68,582,221

-

-

-

-

202,055
16,202,055
190,169,380

210,153
- 68,792,374
5,943,423 1,203,702,584

-

-

-

-
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
1 ปี

ครบกำ�หนด
1 – 5 ปี

เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนด
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
970,000
พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
ตั๋วเงินคลัง
หุ้นกู้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สลากออมทรัพย์
- 10,000,000
รวม
970,000 10,000,000
หลักทรัพย์เอกชน
ตั๋วแลกเงิน
130,000,000
หุ้นกู้
รวม
130,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
200,008,648
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
151,189
รวม
200,159,837
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจน                       
  ครบกำ�หนด
331,129,837 10,000,000
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีส้ ทุ ธิ 1,338,719,618 200,169,380

2553
เกิน 5 ปี

รวม

1 ปี

970,000 319,617,400
- 20,177,255
- 9,974,086
- 5,000,000
- 10,000,000 10,000,000
- 10,970,000 364,768,741

ครบกำ�หนด
1 – 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

129,687,190 19,593,500 468,898,090
92,953,957
- 113,131,212
- 9,974,086
66,674,250 5,000,000 71,674,250
- 5,000,000
- 10,000,000
289,315,397 24,593,500 678,677,638

- 130,000,000 129,900,290
- 129,900,290
- 188,607,494 449,578,952 11,000,000 649,186,446
- 130,000,000 318,507,784 449,578,952 11,000,000 779,086,736
- 200,008,648 200,008,584
151,189
151,189
- 200,159,837 200,159,773

-

- 200,008,584
151,189
- 200,159,773

- 341,129,837 883,436,298 738,894,349 35,593,500 1,657,924,147
5,943,423 1,544,832,421 883,436,298 738,894,349 35,593,500 1,657,924,147

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้นำ�พันธบัตรจำ�นวน 5.2 ล้านบาท (2553: 3.8 ล้านบาท) และเงินฝากสถาบันการเงินจำ�นวน 0.2 ล้านบาท
(2553: 0.2 ล้านบาท) ไปวางเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันกรณีที่ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้นำ�พันธบัตรจำ�นวน 20 ล้านบาท (2553: 20 ล้านบาท) ไปวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์        
ค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้นำ�เงินฝากธนาคารจำ�นวน 200 ล้านบาท ไว้เป็นเงินสำ�รองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯได้วางพันธบัตรซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำ�นวน 116.5 ล้านบาท ไว้เป็นเงินสำ�รองประกันภัย
กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่ 3/2554 ของบริษัทฯได้มีมติให้ บริษัทฯโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนตราสารหนี้
ภาครัฐบางส่วนและหุ้นกู้ภาคเอกชนทั้งหมดที่บริษั ทฯจัดเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เพื่อความคล่องตัวในการ
ดำ�เนินการจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯได้บันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม       
ณ วันที่โอน จำ�นวน 7.4 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นกำ�ไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของสำ�หรับปี 2554
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12. เงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ โดยจำ�แนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำ�ระ แสดง
ได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
รวมเงินให้กู้ยืม

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม
1,261,082
257,403
- 1,518,485
- 1,518,485
1,261,082
257,403
- 1,518,485
- 1,518,485
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระ
รวมเงินให้กู้ยืม

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2553
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม
2,075,704
277,096
- 2,352,800
- 2,352,800
2,075,704
277,096
- 2,352,800
- 2,352,800

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ กำ�หนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ำ�ประกันไม่เกิน 50,000 บาท กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันไม่เกิน         
50 เท่า ของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 และร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและ
ตัวแทนมีจำ�นวนเงิน 1.5 ล้านบาท (2553: 2.4 ล้านบาท)
13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
(หน่วย: บาท)

บริษัท

ลักษณะ จัดตั้งขึ้น
ธุรกิจ ในประเทศ

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รับประกัน
วินาศภัย

ไทย

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สัดส่วน
มูลค่าตามบัญชี
เงินลงทุน
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2554
2553
2554
2553
2554
2553
ร้อยละ
ร้อยละ
36.27
36.27 70,739,402 70,739,402 88,506,987 106,362,626

รายงานประจำ�ปี 2554
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ลักษณะ จัดตั้งขึ้น
สัดส่วน
มูลค่าตามบัญชี
บริษัท
ธุรกิจ ในประเทศ
เงินลงทุน
ราคาทุน
ตามวิธีราคาทุน
2554
2553
2554
2553
2554
2553
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) รับประกัน
ไทย 36.27
36.27
70,739,402 70,739,402 34,175,695 34,175,695
วินาศภัย
13.2 ส่วนแบ่งกำ�ไร / ขาดทุน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                       
ในระหว่างปี
2554
2553
(801,543)
12,433,965

บริษัท
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

บริษัท

สินทรัพย์รวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
2553

หนี้สินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
2553

รายได้รวมสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

(หน่วย: บาท)
กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2554
2553

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย    
5,749,023,402 1,093,039,454 5,495,451,653 790,233,225 459,340,203 443,482,388 (2,210,146) 34,284,956
   จำ�กัด (มหาชน)
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2553
2554
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
อาคารชุด
อาคาร
สำ�นักงาน ยานพาหนะ
รวม
2,135,099
2,135,099

13,699,453 237,529,915 20,247,755 242,617,836 47,534,296 563,764,354
- 39,550,000 7,621,103 10,003,306   12,979,076 70,153,485
- (6,797,414) (2,624,054) (2,261,982) (3,718,642) (15,402,092)
13,699,453 270,282,501 25,244,804 250,359,160 56,794,730 618,515,747

-

5,083,754 98,710,696 16,913,697 215,220,715 33,169,685 369,098,547
436,869 8,274,101
654,942 13,347,945 6,630,777 29,344,634
- (5,833,435) (2,624,040) (2,219,886) (3,244,386) (13,921,747)
5,520,623 101,151,362 14,944,599 226,348,774 36,556,076 384,521,434

2,135,099
2,135,099

8,615,699 138,819,219
8,178,830 169,131,139

3,334,058
10,300,205

27,397,121
24,010,386

14,364,611 194,665,807
20,238,654 233,994,313
31,442,795
29,344,634

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ
สินทรัพย์
อุ
ป
กรณ์
ที่ดิน
อาคาร
อาคารชุด
อาคาร
สำ�นักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสือ่ มราคาส่วนทีจ่ �ำ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2552
2553

8,375,779 5,094,380 259,243,030 16,813,060 235,600,771
1,158,000 8,605,073
- 3,434,695 10,618,539
(7,398,680)
- (21,713,115)
- (4,113,381)
- 511,907
2,135,099 13,699,453 237,529,915 20,247,755 242,617,836
- 5,077,184 108,985,028 16,760,861 202,647,455
6,570 8,359,523 152,836 16,562,072
- (18,633,855)
- (3,988,812)
- 5,083,754 98,710,696 16,913,697 215,220,715

46,977,288
- 572,104,308
2,842,008 511,907 27,170,222
(2,285,000)
- (35,510,176)
- (511,907)
47,534,296
- 563,764,354
29,092,887
6,361,794
(2,284,996)
33,169,685

- 362,563,415
- 31,442,795
- (24,907,663)
- 369,098,547

8,375,779
17,196 150,258,002
52,199 32,953,316 17,884,401
2,135,099 8,615,699 138,819,219 3,334,058 27,397,121 14,364,611

- 209,540,893
- 194,665,807
38,237,894
31,442,795

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี 13.8 ล้านบาท (2553: 5.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่า
เสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวน 243.8 ล้านบาท (2553: 250.8 ล้านบาท)
15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้นจากการซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
52,078,472
1,301,646
53,380,118
1,136,180
54,516,298
39,457,095
3,831,644
43,288,739
3,948,557
47,237,296
10,091,379
7,279,002
รายงานประจำ�ปี 2554
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16. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                                                      
ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
8,205,846
54,384,848
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
577,685
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
  และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
(84,802,220)
(32,271,055)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจาก
67,199,315
(31,886,195)
  ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 (2553: จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30)
(8,819,374)
(9,772,402)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จำ�นวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรจากการ
37,142,185
(52,113,371)
  วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
11,984,932
(14,751,030)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
49,127,117
(66,864,401)
รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำ�ไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554      
และ 2553 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2554
2553
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
(205,980,982)
162,674,893
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
   รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

124

บมจ. นวกิจประกันภัย

30%
(61,794,295)
577,685
67,199,315

25%
40,668,723
(31,886,195)

(19,987,138)
5,185,059
(14,802,079)
(8,819,374)

(19,417,549)
862,619
(18,554,930)
(9,772,402)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำ�ไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสำ�หรับ:
รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2554
(205,179,439)

2553
150,240,928

30%
(61,553,832)
577,685
67,199,315

25%
37,560,232
(31,886,195)

(20,227,601)
5,185,059
(15,042,542)
(8,819,374)

(16,309,058)
862,619
(15,446,439)
(9,772,402)

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น     
ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวสำ�หรับปี 2555-2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดงั กล่าวในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว
ส่วนประกอบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงิน
เฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตัดจำ�หน่ายของมูลค่าของกิจการที่ได้มา
   จากการซื้อธุรกิจ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น
   แต่ยังไม่ได้รายงานให้บริษัทฯทราบ
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
   วัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

33,016,377
590,525
9,256,670

60,027,436
770,250
15,433,332

7,309,445

11,484,059

156,922,536

68,354,894

3,215,154
9,119,195
1,367,848
220,797,750

11,222,643
13,577,175
10,447,384
191,317,173

39,379,064

88,506,181

รายงานประจำ�ปี 2554
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17. ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณีจัดประเภทตามปีที่เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/         
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553

ปีที่เรียกร้อง
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ก่อนปี 2550 เป็นต้นไป
รวมค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ
18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
19. สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

52,229,476
22,460,434
12,954,322
7,044,761
4,505,456
10,493,255
109,687,704
(39,046,359)
70,641,345

47,670,600
24,800,746
7,965,121
5,451,581
27,173,553
113,061,601
(50,301,690)
62,759,911

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
262,058,791
77,524,239
196,913,427
202,286,433
122,397,406
42,595,273
581,369,624
322,405,945
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
558,459,494
459,369,543

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
       ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
   -  เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงาน
(22,168,570)
11,253,240
   -  เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ตกลง
37,184,350,019
101,953,397
   -  เกิดขึ้นแล้ว และตกลงแล้ว
2,692,901,812
999,431,561
หัก: การเปลี่ยนแปลงค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
       ค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตปีก่อน
(302,483,792)
(303,441,395)
หัก: ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
       จ่ายระหว่างปี
(815,624,567)
(710,106,852)
39,295,434,396
558,459,494
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำ�นวน  
713 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทนของอุทกภัยตามที่กล่าวไว้      
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำ�นวน 37,288 ล้านบาท
20. สำ�รองเบี้ยประกันภัย
20.1 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2554
1,029,658,533
2,153,199,967
(2,152,032,272)
1,030,826,228

2553
927,721,585
1,960,295,876
(1,858,358,928)
1,029,658,533

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
หัก: เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กำ�ไรสะสมของบริษั ทฯยังไม่รวมสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มเติมจำ�นวน 39.7 ล้านบาท                     
(2553: 28.7 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยต่อ ในกรณีที่เอาประกันภัยต่อกับผู้ประกอบธุรกิจวินาศภัยในต่างประเทศ ทั้งนี้    
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของคปภ. โดยอ้างอิงถึงความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีตามหนังสือลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ว่าเนื่องจากบริษัท
ประกันภัยได้โอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัยทั้งหมดไปให้ผู้รับประกันภัยต่อแล้ว เป็นผลให้บริษั ทประกันภัยไม่มีภาระผูกพันโดยตรง          
ที่ต้องชำ�ระหนี้ดังกล่าวอีกต่อไป จึงไม่จำ�เป็นต้องบันทึกจำ�นวนดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน
20.2 สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
หัก: ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
560,258,997
473,686,413
1,159,417,973
1,067,940,589
(1,098,998,336)
(981,368,005)

620,678,634

21. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

560,258,997
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
45,257,250
39,648,675
-

39,648,675

45,257,250

รายงานประจำ�ปี 2554
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จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
   โดยปรับกับกำ�ไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 5)
39,592,239
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
4,521,271
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,757,271
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(2,270,100)
(3,952,006)
กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
39,648,675
ยอดคงเหลือปลายปี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเงินสำ�รองเกษียณอายุพนักงานสุทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2554
4,521,271
1,757,271
(3,952,006)
2,326,536

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ มีดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2554
3.8%
4.1%
6.7%
7.5%
5.0%
0% - 25.0%

จำ�นวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและหนึ่งปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
ปี 2554
ปี 2553
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(หน่วย: บาท)
39,648,675
39,592,239

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: บาท)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
     ชำ�ระภายในหนึ่งปี

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
12,977,404
2,641,340
(1,470,891)
(119,998)
11,506,513
2,521,342
(2,294,648)
(1,716,760)
9,211,865

804,582

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการ โดยมีกำ�หนดการ
ชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

2554
1 - 5 ปี

รวม

2.78
(0.49)
2.29

10.20
(0.98)
9.22

12.98
(1.47)
11.51

23. สำ�รองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้

รายงานประจำ�ปี 2554
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รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
139,470,723
(87,060,157)

52,410,566
1,411,441
53,822,007

23,650,063
77,472,070
17,475,155
20,062,812
3,060,938
40,598,905

(325,580,117)

165,567,437
1,367,701
166,935,138

109,672,952
276,608,090
515,337,599

114,178,701
15,634,732
645,151,032

ทะเลและขนส่ง

อัคคีภัย
491,147,554

ประกันภัยทาง

ประกัน

1,147,358,197

12,216,238

68,254,097

237,031,828

829,856,034

1,357,861,220

3,514,119

1,354,347,101

(1,041,149)

1,355,388,250

(20,712,453)

1,376,100,703

ประกันภัยรถ

13,708,314

-

676,365

6,722,952

6,308,997

28,329,404

10,624,035

17,705,369

(1,821,088)

19,526,457

(16,418,313)

35,944,770

ส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

52,777,748

-

3,133,097

13,056,867

36,587,783

52,577,201

12,921,713

39,655,488

3,577,942

36,077,546

(74,458,671)

110,536,217

เบ็ดเตล็ดอื่น

ประกันภัย
รวม

(หน่วย : บาท)

1,899,594,196

12,216,238

90,759,229

391,053,160

1,405,565,568

1,792,847,985

160,382,882

1,632,465,103

3,494,847

1,628,970,256

(524,229,711)

2,153,199,967

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554

24. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้
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รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
136,560,699

(83,773,000)
52,787,699
(548,062)

52,239,637
24,488,685
76,728,322
15,816,909
22,843,334
2,611,676
41,271,919

(293,086,117)
169,528,113
2,389,598

171,917,711
103,454,539
275,372,250

47,635,864
125,238,608
12,587,239
185,461,711

ทะเลและขนส่ง

อัคคีภัย
462,614,230

ประกันภัยทาง

ประกัน

1,053,095,112

12,255,172

68,537,361

223,023,901

749,278,678

1,134,124,812

3,043,957

1,131,080,855

1,220,119,451
(89,038,596)

(15,700,092)

1,235,819,543

ประกันภัยรถ

14,096,330

-

758,145

6,522,537

6,815,648

25,436,153

9,328,496

16,107,657

16,181,028
(73,371)

(16,499,192)

32,680,220

ส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

36,477,746

-

2,715,967

10,606,488

23,155,291

47,256,295

34,793,417
12,462,878

37,736,101
(2,942,684)

(54,885,083)

92,621,184

เบ็ดเตล็ดอื่น

ประกันภัย
รวม

(หน่วย : บาท)

1,330,402,818

12,255,172

87,210,388

388,234,868

842,702,390

1,558,917,832

1,406,139,277
152,778,555

1,496,352,392
(90,213,115)

1,960,295,876
(463,943,484)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2553

ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้

25. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ  
     การจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
     ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
26. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

120,876,337

154,142,845

91,562,557

90,473,364

4,446,858
(12,144,424)
50,357,254
255,098,582

4,055,267
11,223,288
45,452,125
305,346,889

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
152,437,422
184,907,289
3,606,016
3,373,892
6,500,978
6,066,758
8,769,420
12,935,210
171,313,836
207,283,149

เงินเดือนและค่าแรงงาน
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

27. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงิน
ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี
2554 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงิน 6.5 ล้านบาท (2553: 6.1 ล้านบาท)
28. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2554
จำ�นวนก่อน
ภาษี
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการ                              
   เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน                          
   หลักทรัพย์เผื่อขาย
(123,807,283)
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการ                              
   เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน                          
(17,054,096)
   บริษัทร่วม
(140,861,379)
รวม
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ผลประโยชน์
ภาษี

จำ�นวนสุทธิ
จากภาษี

จำ�นวนก่อน
ภาษี

2553
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จำ�นวนสุทธิ
จากภาษี

49,127,117 (74,680,166) 208,453,483 (66,864,401) 141,589,082

- (17,054,096)
6,467,542
6,467,542
49,127,117 (91,734,262) 214,921,025 (66,864,401) 148,056,624

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
จำ�นวนก่อน
ภาษี
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการ                              
   เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน                          
(123,807,283)
   หลักทรัพย์เผื่อขาย
(123,807,283)
รวม

ผลประโยชน์
ภาษี

จำ�นวนสุทธิ
จากภาษี

จำ�นวนก่อน
ภาษี

2553
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี

จำ�นวนสุทธิ
จากภาษี

49,127,117 (74,680,166) 208,458,483 (66,864,401) 141,594,082
49,127,117 (74,680,166) 208,458,483 (66,864,401) 141,594,082

29. กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ จำ�กัด
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วโรปกรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำ�กัด
บริษัท สาธรธานี จำ�กัด
บริษัท สยามกลการ จำ�กัด
บริษัท หวั่งหลี จำ�กัด
บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สิทธินันท์ จำ�กัด
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ชัยทิพย์ จำ�กัด
บริษัท ศุภอรุณ จำ�กัด
บริษัท พูลผล จำ�กัด
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำ�กัด
บริษัท อลีนกิจสยาม จำ�กัด
บริษัท สยามคาลโซนิค จำ�กัด
บริษัท สยามริกเก้นอินดัสเตรียล จำ�กัด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท พี อินทีเรีย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำ�กัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทร่วม
บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 10
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10
ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 6.18
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกันและการถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม - บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ
ค่าบำ�เหน็จจ่าย
ค่าบำ�เหน็จรับ
ค่าเช่ารับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับตรง
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด*
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด*
บริษัท วโรปกรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำ�กัด
บริษัท สาธรธานี จำ�กัด
บริษัท พูลผล จำ�กัด
บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามกลการ จำ�กัด
บริษัท หวั่งหลี จำ�กัด
บริษัท สิทธินันท์ จำ�กัด
บริษัท ชัยทิพย์ จำ�กัด
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำ�กัด
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อลีนกิจสยาม จำ�กัด
บริษัท สยามคาลโซนิค จำ�กัด
บริษัท สยามริกเก้นอินดัสเตรียล จำ�กัด
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
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2554

2553

851,419
6,330,180
227,060
1,379,239
-

981,379
4,464,816
356,176
900,925
3,940,920

190,492,311
350,444,305
2,148,029
12,622,070
21,582,769
618,080
5,201,886
1,975,217
348,754
635,921
1,254,098
2,512,915
4,210,087
5,201,886
2,718,843
505,835
486,135
338,562

160,405,051
496,377,583
2,515,906
23,219,407
12,129,607
552,032
5,493,888
576,096
282,767
736,026
2,917,461
2,463,380
4,003,803
10,326,049
2,862,064
451,736
438,384
361,876

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
เบี้ยประกันภัยรับต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค่าสินไหมทดแทน
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
      (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำ�กัด
บริษัท สาธรธานี จำ�กัด
บริษัท หวั่งหลี จำ�กัด
บริษัท ชัยทิพย์ จำ�กัด
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อลีนกิจสยาม จำ�กัด
บริษัท วโรปกรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำ�กัด  
บริษัท สยามกลการ  จำ�กัด
ค่าบำ�เหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด
ค่าบำ�เหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
ค่าบำ�เหน็จรับ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)

41,164,673

34,632,118

154,932,632

179,610,580

1,539,267,800
1,282,183
368,846
2,901
28,520
33,500
12,202,867
5,816,042
768,464
3,460,208
450,010

79,440,042
89,321
6,161
423,793
439,967
10,124,753
21,162
76,980

34,161,123
57,083,387

28,628,062
80,376,321

15,846,915

13,411,912

66,866,504

76,141,396
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
เงินปันผลรับ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วโรปกรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด
บรัษัท รังสิตพลาซ่า จัด
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
      (ประเทศไทย) จำ�กัด
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค่าเช่าและบริการอาคารสำ�นักงานสาขา
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำ�กัด
บริษัท หวั่งหลี จำ�กัด
ค่าเช่ารับ
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
      (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด

13,740,061
6,536,000
70,126
3,500,000
40,000

12,781,452
6,192,000
55,552
1,925,000
40,000

228,000

162,000

281,763
43,200

287,664
43,200

840,000

252,000

118,272

116,480

* เบี้ยประกันภัยรับตรงจากนายหน้าประกันวินาศภัย
นโยบายการกำ�หนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
เบี้ยประกันภัยรับตรง
เบี้ยประกันภัยรับต่อ/เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ/
   ค่าบำ�เหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ/
   ค่าบำ�เหน็จรับ
ค่าเช่ารับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับตรง
เบี้ยประกันภัยรับต่อ/เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อ/
   ค่าบำ�เหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ/
   ค่าบำ�เหน็จรับ
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อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจ
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
ราคาตามสัญญา
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามปกติธุรกิจ
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ

นโยบายการกำ�หนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าบำ�เหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง

เงินปันผลรับ
ค่าออกแบบและตกแต่งสำ�นักงาน
ค่าเช่าและบริการอาคารสำ�นักงานสาขา

ตามที่เกิดขึ้นจริง
ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องอัตราค่าจ้างหรือค่าบำ�เหน็จสำ�หรับ
นายหน้าประกันวินาศภัย
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

บริษัทฯมียอดคงค้างที่มีสาระสำ�คัญของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตราสารทุน
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วโรปกรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำ�มันพืช จำ�กัด
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำ�กัด
บริษัท สาธรธานี จำ�กัด
รวม
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)

2554

2553

600,000
108,939,415
121,432,000
17,712,000
1,765,202
9,944,200
6,560,000
12,780,000
279,732,817

600,000
201,307,869
99,072,000
11,232,000
1,885,610
9,944,200
6,560,000
12,780,000
343,381,679

1,293,969

15,448,067

รายงานประจำ�ปี 2554

137

(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

2553

2554
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
   (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด
รวม
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างจ่าย
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
   (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำ�กัด
รวม
เงินประกันการให้เช่าอาคาร
บริษัท นิปปอน โคอะ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
   (ประเทศไทย) จำ�กัด

3,189

396,459

25,778,380
14,889,909
40,668,289

27,124,763
89,175,085
116,299,848

38,028,178

26,667,021

3,951,233
3,486,195
7,437,428

4,051,856
14,109,796
18,161,652

-

252,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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2554
42.2
0.8
43.0

2553
44.1
5.7
49.8

31. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯได้วางหลักประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้
2554
20,000,000

พันธบัตรรัฐบาล

(หน่วย: บาท)
2553
20,000,000

32. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำ�รองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
2554
2553
เงินฝากสถาบันการเงิน
200,000,000
พันธบัตรรัฐบาล
94,915,763
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
21,533,994
รวม
200,000,000
116,449,757
33. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
2554
6,556,155
4,647,008
11,203,163

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
2553
3,207,152
3,349,003
6,556,155

34. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

อนุมัติโดย
เงินปันผลประจำ�ปี 2553
เงินปันผลประจำ�ปี 2552

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

รวมเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้น

(พันบาท)
105,000

(บาท)
3.50

105,000

3.50

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทฯดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำ�เนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย
ดังนั้น รายได้ กำ�ไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำ�นักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 5 เดือน ถึง 4 ปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
จ่ายชำ�ระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

ล้านบาท
5.3
9.7

36.2 การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำ�นวน 2.8 ล้านบาท (2553: 3.2 ล้านบาท)
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
36.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์รวมประมาณ 176.0 ล้านบาท (2553:
149.7 ล้านบาท) ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดและส่วนใหญ่บริษัทฯคาดว่าจะชนะคดี ดังนั้น บริษัทฯจึงได้บันทึกสำ�รองเผื่อผล
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นบางส่วนไว้ในงบการเงินและฝ่ายบริหารเชื่อว่าสำ�รองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจำ�นวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว
ในจำ�นวนนี้มีคดีที่บริษัทฯถูกฟ้องร้องจากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้อง 122 ล้านบาท เนื่องจากทรัพย์สินของผู้เอาประกันถูก
ไฟไหม้เสียหาย แต่กรมธรรม์ไม่คมุ้ ครอง เนือ่ งจากความเสียหายส่วนใหญ่ไม่ถกู ระบุในเงือ่ นไขของกรมธรรม์ ซึง่ บริษัทฯได้บนั ทึกสำ�รองค่าสินไหม
สำ�หรับกรมธรรม์นี้ไว้แล้ว 1.5 ล้านบาท ตามสัดส่วนที่บริษัทฯรับผิดชอบ (กรมธรรม์นี้ร่วมรับประกันกับบริษัทประกันอื่น บริษัทฯรับผิดชอบ 15%
ของทุนประกัน 10 ล้านบาท) ณ ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าของคดี
37. เครื่องมือทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ �ำ คัญของบริษัทฯตามทีน่ ยิ ามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครือ่ ง
มือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เจ้าหนี้บริษัทประกัน
ภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีน
โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจาก
นี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินทีส่ �ำ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้
คงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/                                                                                                   
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ตาม
ราคาตลาด
รวม
(ร้อยละต่อปี)
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
รายการเทียบเท่าเงินสด
20,000,000
- 72,884,375 92,884,375 0.65 - 3.35
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ 955,969,462 183,967,325
5,943,423
- 1,145,880,210 2.10 - 5.80
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
182,590,319 16,202,055
- 198,792,374 2.70 - 5.35
เงินฝากสถาบันการเงิน
200,159,837
- 200,159,837 1.70 - 3.25
รวม
1,358,719,618 200,169,380
5,943,423 72,884,375 1,637,716,796
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37.2 มูลค่ายุติธรรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ เต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือ
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริษัทฯใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด เงินลงทุนทั่วไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำ�นวณได้
อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย
เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำ�หนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีและราคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯตั้งใจจะถือจนครบกำ�หนดมีดังนี้
(หน่วย: บาท)
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน

ราคาตามบัญชี
10,970,000
130,000,000
200,159,837

มูลค่ายุติธรรม
10,970,000
130,000,000
200,159,837

38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินและดำ�รงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของคปภ.
อย่างไรก็ตาม คปภ. ได้ออกมาตรการในการผ่อนคลายกรอบการดำ�รงเงินกองทุนตามความเสีย่ งสำ�หรับความเสียหายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเหตุอทุ กภัย
โดยมีกำ�หนดระยะเวลาการผ่อนผัน 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556
39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินข้อกำ�หนดของคปภ. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 2 และผลจากการนำ�
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบตั ติ ามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5 บริษัทฯได้จดั ประเภทรายการ
บัญชีบางรายการในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดย
ไม่มีผล กระทบต่อกำ�ไรหรือส่วนของเจ้าของตามที่ได้รายงานไว้
40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
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Report of Independent Auditor
To the Shareholders of The Navakij Insurance Public Company Limited
I have audited the accompanying statements of financial position, in which the equity method is applied, of The Navakij Insurance Public
Company Limited as at 31 December 2011 and 2010, and the related statements of income, comprehensive income, changes in equity and
cash flows for the years then ended, and the separate financial statements, in which the cost method is applied, of The Navakij Insurance
Public Company Limited for the same years. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness
and the completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I did
not audit the financial statements as at 31 December 2011 and 2010 and for the years then ended of an associated company included in these
financial statements in which the equity method is applied. The Company’s financial statements included investment in this associated company
as at 31 December 2011 and 2010 of Baht 88.5 million and Baht 106.4 million respectively, accounted for under the equity method, and share
of loss of this associated company for the year ended 31 December 2011 of Baht 0.8 million and share of income of this associated company
for the year ended 31 December 2010 of Baht 12.4 million. The financial statements of this associated company were audited by another
auditor, whose report has been furnished to me, and my opinion, insofar as it relates to the amounts of the various transactions of this          
associated company included in the financial statements in which the equity method is applied, is based solely on the report of that auditor.
I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining,
on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. I believe
that my audits, together with the reports of the other auditor discussed in the first paragraph, provide a reasonable basis for my opinion.
In my opinion, based on my audits and the reports of the other auditor, the financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the financial positions of The Navakij Insurance Public Company Limited as at 31 December 2011 and 2010, the results of
their operations and their cash flows for the years then ended in accordance with generally accepted accounting principles.
Without qualifying my opinion on the aforementioned financial statements, I draw attention to the following:
(1) Note 3 and Note 5  to the financial statements, regarding the Company’s adoption of revised and new accounting standards issued by
the Federation of Accounting Professions during the current year, and Note 2 to the financial statements regarding the Company’s preparation
and presentation of the financial statements in compliance with the Declaration of the Insurance Commission.
(2) Note 1.2 to the financial statements, regarding the severe flood situation. Although the Company set aside loss reserves based on best
estimates, there are inherent uncertainties in the assumptions used by management in estimating the loss reserves, which could affect the
amount of claims reserve refundable from reinsurers. Actual results could significantly differ from the estimates.

Nonglak Pumnoi
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172
Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 24 February 2012
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Statements of financial position
The Navakij Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

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

Note
Assets
Cash and cash equivalent
8
Accrued investment income
Premium receivables, net
9, 30
Reinsurance assets
10, 30
Investments assets
Investments in securities
Available-for-sale investments 11.1
Held-to-maturity investments
11.2
Other investments, net
11.3
Loans
12
Investment in associate
13
Property, building and equipment, net 14
Intangible assets, net
15
Deferred tax assets
16
Other assets
Claim receivable from litigants, net
17
Others
Total assets

2011

2010

Separate financial statement in which
the cost method is applied

2011

2010

93,167,375
8,222,656
291,324,766
38,954,410,102

89,967,880
14,913,857
346,971,876
521,784,736

93,167,375
8,222,656
291,324,766
38,954,410,102

89,967,880
14,913,857
346,971,876
521,784,736

2,558,565,380
341,129,837
32,506,900
1,518,485
88,506,987
233,994,313
7,279,002
220,797,750

1,192,914,014
1,657,924,147
31,611,740
2,352,800
106,362,626
194,665,807
10,091,379
191,317,173

2,558,565,380
341,129,837
32,506,900
1,518,485
34,175,695
233,994,313
7,279,002
220,797,750

1,192,914,014
1,657,924,147
31,611,740
2,352,800
34,175,695
194,665,807
10,091,379
191,317,173

70,641,345
95,929,376
42,997,994,274

62,759,911
58,338,230
4,481,976,176

70,641,345
95,929,376
42,943,662,982

62,759,911
58,338,230
4,409,789,245

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of financial position (continued)
The Navakij Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

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

Note
Liabilities and equity
Liabilities
Income tax payable
Due to reinsurers
18, 30
Insurance contract liabilities
Loss reserves and outstanding claims 19
Premium reserve
20.1
Employee benefit obligations
21
Deferred tax liabilities
16
Other liabilities
Accrued commissions
30
Premium received in advance
Accrued expenses
Liabilities under finance lease agreements 22
Others
Total liabilities

2011

2010

2011

2010

581,369,624

26,904,790
322,405,945

581,369,624

26,904,790
322,405,945

39,295,434,396
1,030,826,228
39,648,675
39,379,064

558,459,494
1,029,658,533
45,257,250
88,506,181

39,295,434,396
1,030,826,228
39,648,675
39,379,064

558,459,494
1,029,658,533
45,257,250
88,506,181

68,690,511
64,942,269
23,775,281
11,506,513
28,118,866
41,183,691,427

79,758,866
33,713,376
24,831,317
2,521,342
34,045,938
2,246,063,032

68,690,511
64,942,269
23,775,281
11,506,513
28,118,866
41,183,691,427

79,758,866
33,713,376
24,831,317
2,521,342
34,045,938
2,246,063,032

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Separate financial statement in which
the cost method is applied

Statements of financial position (continued)
The Navakij Insurance Public Company Limited
As at 31 December 2011 and 2010

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

Note
Equity
Share capital
Registered
30,000,000 ordinary shares of Baht
10 each
Issued and paid up
30,000,000 ordinary shares of Baht
10 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
General reserve
Unappropriated
Other components of equity
Total equity
Total liabilities and equity

23

Separate financial statement in which
the cost method is applied

2011

2010

2011

2010

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

647,186,097

647,186,097

647,186,097

647,186,097

30,000,000
20,000,000
692,602,818
124,513,932
1,814,302,847
42,997,994,274

30,000,000
20,000,000
1,022,478,853
216,248,194
2,235,913,144
4,481,976,176

30,000,000
20,000,000
630,951,201
131,834,257
1,759,971,555
42,943,662,982

30,000,000
20,000,000
960,025,693
206,514,423
2,163,726,213
4,409,789,245

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of income
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

Income
Net earned premium
Fee and commissions income
Total income
Expenses
Underwriting
Claim expenses
Claim and loss adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road Accident Victims
Protection Company Limited
Operating expenses
Total underwriting expenses
Loss from underwriting
Net investments income
Gains on investments
Share of income (loss) from investment in associate
Other income
Profit (loss) from operations
Contribution to the Office of
Insurance Commission
Contribution to Non-life Guarantee Fund
Contribution to the Road Victims Protection Fund
Finance cost
Profit (loss) before corporate income tax
Corporate income tax
Profit (loss) for the year

Note

2011

2010

2011

24
24

1,632,465,103

1,406,139,277

1,632,465,103

1,406,139,277

160,382,882
1,792,847,985

152,778,555
1,558,917,832

160,382,882
1,792,847,985

152,778,555
1,558,917,832

24
24
24

1,405,565,568
391,053,160
90,759,229

842,702,390
388,234,868
87,210,388

1,405,565,568
391,053,160
90,759,229

842,702,390
388,234,868
87,210,388

24
25

12,216,238

12,255,172

12,216,238

12,255,172

255,098,582
2,154,692,777
(361,844,792)
128,117,248
21,045,794
(801,543)

305,346,889
1,635,749,707
(76,831,875)
117,184,108
65,288,821
12,433,965

255,098,582
2,154,692,777
(361,844,792)
128,117,248
21,045,794
-

305,346,889
1,635,749,707
(76,831,875)
117,184,108
65,288,821
-

20,930,243
(192,553,050)

55,711,695
173,786,714

20,930,243
(191,751,507)

55,711,695
161,352,749

5,700,332
4,647,008
997,244

5,225,092
3,349,003
1,000,422

5,700,332
4,647,008
997,244

5,225,092
3,349,003
1,000,422

2,083,348
(205,980,982)

1,537,304
162,674,893

2,083,348
(205,179,439)

1,537,304
150,240,928

8,819,374
(197,161,608)

9,772,402
172,447,295

8,819,374
(196,360,065)

9,772,402
160,013,330

13

16

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Separate financial statement in which
the cost method is applied

2010

Statements of income (continued)
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

Earnings per share
Basic earnings per share
   Profit (loss) for the year

Note
29

Separate financial statement in which
the cost method is applied

2011

2010

2011

2010

(6.57)

5.75

(6.55)

5.33

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of comprehensive income
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

Profit (loss) for the year
Other comprehensive income
Gains (losses) on changes in value of
   available-for-sale  investments
Gains (losses) on changes in value of investment in associate
Income tax relating to components of
   other comprehensive income
Other comprehensive income for the year - net of tax
Total comprehensive income for the year

2011
(197,161,608)

2010
172,447,295

2011
(196,360,065)

2010
160,013,330

(123,807,283)
(17,054,096)

208,453,483
6,467,542

(123,807,283)
-

208,458,483
-

49,127,117
(91,734,262)
(288,895,870)

(66,864,401)
148,056,624
320,503,919

49,127,117
(74,680,166)
(271,040,231)

(66,864,401)
141,594,082
301,607,412

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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32

Dividend paid
300,000,000

-

-

-

647,186,097

-

-

-

647,186,097

647,186,097

-

-

647,186,097

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

Balance as at 31 December 2011

Total comprehensive income for the year

5

   for employee benefits

Cumulative effect of changes in accounting policy

300,000,000

Balance as at 31 December 2010

-

300,000,000

32

300,000,000

Issued and
fully paid-up Share
share capital premium

Balance as at 31 December 2010

Total comprehensive income for the year

Dividend paid

Balance as at 31 December 2009

Note

For the years ended 31 December 2011 and 2010

30,000,000

-

-

-

30,000,000

30,000,000

-

-

30,000,000

Legal
reserve
955,031,418

1,022,478,853

172,447,295

20,000,000

(27,714,567)

692,602,818

- (197,161,608)

- (104,999,860)

-

20,000,000 1,022,478,853

20,000,000

-

- (104,999,860)

20,000,000

131,834,257

(74,680,166)

-

-

206,514,423

206,514,423

141,589,082

-

64,925,341

Surplus
(deficit) on
changes in
value of
availableGeneral
for-sale
reserve Unappropriated investments

Retained earnings
Appropriated

(8,889,684)

(17,054,096)

-

-

8,164,412

8,164,412

6,467,542

-

1,696,870

Surplus
(deficit) on
changes in
value of
investment
in associate

1,569,359

-

-

-

1,569,359

1,569,359

-

-

1,569,359

Total

320,503,919

(27,714,567)

124,513,932

1,814,302,847

(91,734,262) (288,895,870)

- (104,999,860)

-

216,248,194 2,235,913,144

216,248,194 2,235,913,144

148,056,624

- (104,999,860)

68,191,570 2,020,409,085

Surplus on
changes in
interest in Total other
equity of components
associate of equity

Other comprehensive income

Other components of equity

Financial statements in which the equity method is applied

The Navakij Insurance Public Company Limited

Statements of changes in equity
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32

Dividend paid
-

-

-

300,000,000

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

Balance as at 31 December 2011

Total comprehensive income for the period

5

   for employee benefits

Cumulative effect of changes in accounting policies

300,000,000

Balance as at 31 December 2010

-

-

300,000,000

300,000,000

32

Retained earnings
Appropriated

Other comprehensive
income

Other components of equity

Financial statements in which the equity method is applied

647,186,097

-

-

-

647,186,097

647,186,097

-

-

647,186,097

30,000,000

-

-

-

30,000,000

30,000,000

-

-

30,000,000

20,000,000

-

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

20,000,000

630,951,201

(196,360,065)

(104,999,860)

(27,714,567)

960,025,693

960,025,693

160,013,330

(104,999,860)

905,012,223

131,834,257

(74,680,166)

-

-

206,514,423

206,514,423

141,589,082

-

64,925,341

131,834,257

(74,680,166)

-

-

206,514,423

206,514,423

141,589,082

-

64,925,341

Surplus (deficit)
on changes in
Issued and fully
value of
Total other
paid-up share
available-for- components of
capital
Share premium Legal reserve General reserve Unappropriated sale investments
equity

Balance as at 31 December 2010

Total comprehensive income for the period

Dividend paid

Balance as at 31 December 2009

Note

For the years ended 31 December 2011 and 2010

The Navakij Insurance Public Company Limited

Statements of changes in equity (continued)

1,759,971,555

(271,040,231)

(104,999,860)

(27,714,567)

2,163,726,213

2,163,726,213

301,602,412

(104,999,860)

1,967,123,661

Total

Statements of cash flows
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

2011
Cash flows from operating activities
Direct premium written
Cash paid for reinsurance
Losses incurred on direct insurance
Losses adjustment expenses on direct insurance
Commissions and brokerages on direct insurance
Other underwriting expenses
Interest income
Dividend income
Other income
Operating expenses
Corporate income tax
Net cash from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from
Investments in securities
Loans
Property and equipment
Net cash from investing activities

2010

Separate financial statement in which
the cost method is applied

2011

2010

2,167,543,091
(91,808,376)
(1,042,151,768)
(22,179,822)
(385,493,027)
(90,759,229)
68,576,988
72,650,039
3,392,888
(317,050,657)
(62,123,601)
300,596,526

1,889,185,175
(86,586,857)
(978,356,045)
(39,135,356)
(353,460,851)
(73,613,675)
56,672,740
68,985,536
11,411,292
(311,037,824)
(35,897,565)
148,166,570

2,167,543,091
(91,808,376)
(1,042,151,768)
(22,179,822)
(385,493,027)
(90,759,229)
68,576,988
72,650,039
3,392,888
(317,050,657)
(62,123,601)
300,596,526

1,889,185,175
(86,586,857)
(978,356,045)
(39,135,356)
(353,460,851)
(73,613,675)
56,672,740
68,985,536
11,411,292
(311,037,824)
(35,897,565)
148,166,570

4,350,890,520
1,103,566
32,939,446
4,384,933,532

2,585,757,296
930,600
79,810,579
2,666,498,475

4,350,890,520
1,103,566
32,939,446
4,384,933,532

2,585,757,296
930,600
79,810,579
2,666,498,475

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of cash flows (continued)
The Navakij Insurance Public Company Limited
For the years ended 31 December 2011 and 2010

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

2011
Cash flows used in
Investments in securities
(4,514,287,006)
Loans
(269,250)
Deposits at financial institutions
(64)
Property and equipment
(59,415,787)
Net cash used in investing activities
(4,573,972,107)
Net cash used in investing activities
(189,038,575)
Cash flows from financing activities
Repayment of liabilities under finance lease agreements
(3,358,596)
Dividend paid (Note 32)
(104,999,860)
Net cash used in financing activities
(108,358,456)
Net increase in cash and cash equivalents
3,199,495
Cash and cash equivalents at beginning of year
89,967,880
Cash and cash equivalents at end of year (Note 8)
93,167,375
Supplemental cash flows information
Non-cash item consists of
Gains (losses) on changes in values of available-for-sale
investments - net of tax
Gains (losses) on changes in value of investment in associate

(74,680,166)
(17,054,096)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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2010

2011

(2,612,848,090) (4,514,287,006)
(998,000)
(269,250)
(60,000,084)
(64)
(28,471,867)
(59,415,787)
(2,702,318,041) (4,573,972,107)
(35,819,566) (189,038,575)

2010
(2,612,848,090)
(998,000)
(60,000,084)
(28,471,867)
(2,702,318,041)
(35,819,566)

(1,815,912)
(104,999,860)
(106,815,772)
5,531,232
84,436,648
89,967,880

(3,358,596)
(104,999,860)
(108,358,456)
3,199,495
89,967,880
93,167,375

(1,815,912)
(104,999,860)
(106,815,772)
5,531,232
84,436,648
89,967,880

141,589,082
6,467,542

(74,680,166)
-

141,589,082
-

The Navakij Insurance Public Company Limited
Notes to financial statements
For the years ended 31 December 2011 and 2010
1.

General information

1.1 Corporate information
The Navakij Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand.
The Company is principally engaged in the non-life insurance. The registered address, which is the head office, is at 100/48-55,
25th-27th Floor, Sathorn Nakorn Tower Building, and 90/3-6, 1st Floor, Sathorn Thani Building, Sathorn Thani Complex, North
Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok.
1.2 Severe flood situation
In the fourth quarter of 2011, there was severe flooding in Thailand, with many economic areas and industrial zones inundated.
The floods materially affected the financial statements of the Company, with the financial impact of the floods reflected in the
financial statements as follows:
(Unit: Million Baht)

Loss reserves
Claim paid
Total
Claim reserve refundable from reinsurance
    under Excess of Loss Contracts
Net claims expense - statement of income

Gross claims
37,288
1,415
38,703

Claim refundable                   
from reinsurers
(36,173)
(1,356)
(37,529)

Net claims
1,115
59
1,174
(684)
490

The Company set up loss reserve based on a best estimate, taking into account the current situation and the latest surveyor
reports, as well as various appropriate assumptions and, for claims reserve refundable from reinsurers, with reference to the   
related reinsurance contracts. However, there are inherent uncertainties in the assumptions used by the management in           
estimating the loss reserves, which could affect the amount of claim reserve refundable from reinsurers. Actual results could
significantly differ from the estimates.  
2.

Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting     
Professions Act B.E. 2547, except Thai Accounting Standard No. 12 Income Taxes has early been adopted before the effective
date, and in accordance with Thai accounting practices related to insurance and the accounting and reporting guidelines    
prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”).
The presentation of the financial statements has been made in compliance with the Declaration of the Insurance Commission
dated 27 May 2010, the Company has presented the statements of financial position, income, comprehensive income, changes
in equity and cash flows for the current year and reclassified the 2010 financial statements in accordance with the Declaration
without the effect to the Company’s equity.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements
in English language have been translated from the Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting
policies.
รายงานประจำ�ปี 2554
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3.

Application of new accounting standards during the year
During the current year, the Company adopted a number of revised and new accounting standards, issued by the Federation of
Accounting Professions, as listed below.
Accounting standards:
TAS 1 (revised 2009)
TAS 2 (revised 2009)
TAS 7 (revised 2009)
TAS 8 (revised 2009)
TAS 10 (revised 2009)
TAS 11 (revised 2009)
TAS 16 (revised 2009)
TAS 17 (revised 2009)
TAS 18 (revised 2009)
TAS 19
TAS 23 (revised 2009)
TAS 24 (revised 2009)
TAS 26
TAS 27 (revised 2009)
TAS 28 (revised 2009)
TAS 29
TAS 31 (revised 2009)
TAS 33 (revised 2009)
TAS 34 (revised 2009)
TAS 36 (revised 2009)
TAS 37 (revised 2009)
TAS 38 (revised 2009)
TAS 40 (revised 2009)
Financial reporting standards:
TFRS 2
TFRS 3 (revised 2009)
TFRS 5 (revised 2009)
TFRS 6
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 15
Accounting Standard Interpretations:
SIC 31

Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events after the Reporting Period
Construction Contracts
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Consolidated and Separate Financial Statements
Investments in Associates
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Interests in Joint Ventures
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share-Based Payment
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Agreements for the Construction of Real Estate
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services

These accounting standards do not have any significant impact on the financial statements, except for the following accounting standard.
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TAS 19 Employee Benefits
This accounting standard requires employee benefits to be recognised as expense in the period in which the service is performed
by the employee. In particular, an entity has to evaluate and make a provision for post-employment benefits using actuarial
techniques. The Company previously accounted for such employee benefits when they were incurred.
The Company has changed this accounting poli cy in the current year and recognised the liability in the transition period through
an adjustment to the beginning balance of retained earnings in the current year. The change has the effect of decreasing the
profit of the Company for the year 2011 by Baht 1.8 million, (0.06 Baht per share). The cumulative effect of the change in the
accounting policy has been presented in Note 5 to the financial statements.
4.

New accounting standards issued during the years not yet effective
The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting standards that are effective for fiscal years
beginning on or after 1 January 2013.
Accounting standards:
TAS 12
Income Taxes
TAS 20 (revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Accounting Standard Interpretations:
SIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 21
SIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
The Company’s management believes that these accounting standards will not have any significant impact on the financial
statements for the year when they are initially applied.

5.

Cumulative effect of changes in accounting policy due to the adoption of new accounting standard
During the current year, the Company made the change to its significant accounting policy described in Note 3 to the financial
statements, as a result of the adoption of new accounting standard. The cumulative effect of the change in the accounting
policy has been separately presented in the statements of changes in equity.  
The amounts of adjustments affecting the statements of financial position as at 31 December 2011 and 1 January 2011 are   
summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
31 December 2011
1 January 2011
Increase in deferred tax assets
9,119
11,877
Increase in employee benefit obligations
39,649
39,592
Decrease in unappropriated retained earnings
27,715
27,715
The amounts of adjustments affecting the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2011 are
summarised below.
(Unit: Thousand Baht)
Increase in employee expenses
2,327
Decrease in corporate income tax
535
Decrease in basic earnings per share (Baht)
0.06
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6.

Significant accounting policies

6.1 Revenue recognition
(a) Premium
Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium of canceled policies and premiums     
refunded to policy holders and adjust with unearned premium reserve.
Direct premium income is recognised on the date the insurance policy comes into effect. For long-term insurance  policies
with coverage periods of longer than 1 year, related revenues are recorded as unearned items, and recognised as income
over the coverage period.
Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application or the    
statement of accounts with the Company.
(b) Commission and brokerage fee income
Commission and brokerage fees from ceded premium are recognised as income when incurred.
(c) Interest income and dividends
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised when the
right to receive the dividends is established.
(d) Gain (loss) on investments
Gain (loss) on investments is recognised as income or expenses on the transaction date.
(e) Interest income on loans
Interest income on loans is recognised on accrual basis, based on the amount of principal outstanding.
6.2 Expenses recognition
(a) Ceded premium
Ceded premium is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to another insurer.
(b) Commission and brokerage fees expenses
Commissions and brokerages are expended when incurred.
Commission and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than 1 year are recorded as prepaid
items and recognised as expenses over the coverage period.
(c) Claims and losses adjustment expenses
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses of direct insurance and              
reinsurance, and include the amounts of the claims, related expenses, and claims adjustments of the current and prior
period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), and claims refundable from reinsurers.
Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon the receipt of the claims advice from the
insured, based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum
value of claims estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
Claims and losses adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss
advice or the statement of accounts with the Company.
6.3 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of
three months or less and not subject to withdrawal restrictions.
6.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium receivables from both direct and reinsurance is stated at net realisable value. The Company set up an allowance for
doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premium receivables, on the basis of collection
experiences, analysis of debtor aging and a review of current status of the premium due as at the end of reporting period.
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6.5 Reinsurance assets and due to reinsurers
(a) Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amount due from reinsurers, amounts deposit on reinsurance
and insurance reserve refundable from reinsurers.
Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims and various other items             
receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, less allowance for doubtful accounts. The           
Company records allowance for doubtful accounts for the estimated losses that may be incurred due to inability to make
collection, taking into account collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the end of the
reporting period.
Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance contract of loss reserve and
outstanding claims in accordance with the law regarding insurance reserve calculation.
(b) Amounts due to reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance and amounts withheld on         
reinsurance.
Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding claims.
The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers) when the         
following criteria for offsetting are met.
(1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and
(2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to realise the    
asset at the same time as it pays the liability.
6.6 Investments in securities
(a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are      
recorded as a separate item in equity, and will be recorded in profit or loss when the securities are sold.
(b) 	 Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised
cost. The premium/discount on debt securities is amortised by the effective rate method with the amortised/accreted
amount presented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified as held to maturity when the
Company has the positive intention and ability to hold them to maturity.
(c) 	 Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated at cost
net of allowance for loss on impairment (if any).
(d) Investment in associated company is accounted for in the financial statements in which the equity method is applied,
using the equity method. (Investment in associated company is accounted for in the separate financial statements in
which the cost method is applied, using the cost method).
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value of debt
instruments is determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trusts is
determined from their net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their fair
value as at the reclassification date. The difference between the carrying amount of the investments and the fair value on the
date of reclassification are recorded in profit or loss or recorded as surplus (deficit) from changes in values of investments in
equity, depending on the type of investment that is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment is
recognised in profit or loss.
6.7 Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred
in collection of loans based on an evaluation of the current status of the debtors taking into consideration the recovery risk and
the value of collateral.  
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6.8 Property, buildings and equipment and depreciation
Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on
impairment of assets (if any).
Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on a straight-line basis over the following
estimated useful lives.
Buildings
Condominium units
Buildings improvement
Office furniture, fixture and equipment
Motor vehicles

-

20, 40
20
5, 10, 20
5, 10
5

Years
Years
Years
Years
Years

Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under installation.
An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected
from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.
6.9 Intangible assets and amortisation
Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any).
Intangible assets with finite life is amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment
whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method
of such intangible asset are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.
The useful life of intangible assets with finite useful life which is computer software is 10 years.
6.10 Related party transactions
Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or         
indirectly, or which are under common control with the Company.
They also include associated company and individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that
gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the   
planning and direction of the Company’s operations.
6.11 Loss reserve and outstanding claims
Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid.  Loss reserve is provided upon receipt of claim advices from
the insured based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum
value of claims estimate is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
The Company has to allocate IBNR, which is calculated by the actuarial method, to be the best estimate claims which are     
expected to be paid to the insured for the losses occurred before or as at the reporting period. The IBNR is calculated for both
reported and not reported losses, and net of recorded claims. (2010: according to the actuarial method, but it is not to be less
than 2.5% of the net premiums written for the previous 12 months.)
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6.12 Premium reserve
Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve.
(a) Unearned premium reserve
Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before deducting premium ceded as follows:
Fire, motor, hull and miscellaneous
Monthly average basis (the one-twenty fourth basis)
Marine and transportation (cargo)
Net premium written for the last ninety days
Travel accident
Net premium written for the last thirty days
(b) Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is the reserve for the claims that may be incurred in respect of in-force policies. Unexpired risk
reserve is set aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims that are expected be incurred during
the remaining period of coverage, based on historical claims data.
As at the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk reserve with unearned premium   reserve,
and if unexpired risk reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is recognised as unexpired risk reserve in
the financial statements.
6.13 Long-term lease
Where the Company is the lessees
Leases of premises or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance
leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum
lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables, while the
interest element is charged to the profit or loss over the lease period. The premises or equipment acquired under finance leases
is depreciated over the useful life of the asset.
Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.
Where the Company is the lessors
Operating leases
Assets leased out under operating leases are included in premises and equipment in the statements of financial position. They
are depreciated over their expected useful lives on a basis consistent with other similar premises and equipment owned by the
Company. Rental income is recognised on a straight-line basis over the lease term.
6.14 Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at the date of transaction. Monetary  
assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at the end of      
reporting period.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
6.15 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property and equipment and
intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is
recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value
in use, is less than the carrying amount.
An impairment loss is recognised in the profit or loss.
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6.16 Employee benefits
(a) Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.
(b) Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by employees
and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised
as expenses when incurred.
Defined benefit plans
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement under
labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by a independent expert based on actuarial techniques,   
using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in profit or loss.
The defined benefits liability comprises the present value of the defined benefit obligation less unrecognised actuarial
gains or losses.
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company elected to recognise the transitional liability, through an
adjustment to the beginning balance of retained earnings in the current year.
6.17 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable
profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying
amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.
The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises deferred tax assets for
all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will
be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.
At the end of each reporting period, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the extent
that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be
utilised.
The Company records deferred tax directly to equity if the tax relates to items that are recorded directly to equity.
6.18 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow
of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the
amount of the obligation.
7.
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Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires management
to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates
affect reported amounts and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and estimates
are as follows:
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Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use
judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into
consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates based upon,
among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
Impairment of equity investments
The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when there has been a significant or   
prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination
of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the management.
Property, buildings and equipment/Depreciation
In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and    
residual values of the Company’s buildings and equipment and to review estimate useful lives and residual values when there
are any changes.
In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical basis and
record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires
judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Intangible assets
The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require management to make
estimates of cash flows to be generated by the asset and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present
value of those cash flows.
Loss reserve and outstanding claims
At the end of each reporting date, the Company has to estimate loss reserve and outstanding claims taking into account two
factors. These are claim incurred and reported, and the claims incurred but not yet reported (IBNR). The ultimate cost of      
outstanding claims is established using a range of standard actuarial claims projection techniques, such as the Chain Ladder and
Bornheutter-Ferguson methods.
The main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the development of claims estimates,
paid and incurred losses, average costs per claim and claim numbers, etc. To perform the calculation, it is necessary to perform
analysis based on the type of insurance and to use the services of an actuary expertise, experience, and an understanding of
the insurance business and the Company’s products.
Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.
Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to incur over
the remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgment, with reference to
historical data and the best estimates available at the time.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the extent that it is probable that taxable profit
will be available against which these differences can be utilised. Significant management judgement is required to determine
the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future profits.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based
on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
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Litigation
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management has used judgement to assess of
the results of the litigation and believes that losses incurred will not exceed the recorded amounts as at the end of reporting
period.8. Cash and cash equivalent
8.

Cash and cash equivalent

Cash on hand
Deposits at banks with no fixed maturity date
Deposits at banks with fixed maturity date
       and  certificate of deposit
Total cash and deposits at financial institutions
Short-term investment which amounts maturing
       within 3 months
Less: Deposits at banks which amounts maturing
       in over 3 months
Cash and cash equivalent
9.

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which the cost method is applied
2011
2010
283,000
256,407
72,884,375
39,711,473
200,159,837
273,327,212

230,159,773
270,127,653

20,000,000

20,000,000

(200,159,837)
93,167,375

(200,159,773)
89,967,880

Premium receivables, net
The balances as at 31 December 2011 and 2010 of premium receivables are classified by aging from the maturity date under
the stipulated law of the premium collection as follows:
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which the cost method is applied
2011
Due from insured
Not yet due
Not over 30 days
Over 30 days to 60 days
Over 60 days to 90 days
Over 90 days to 1 year
Over 1 year
Total premium receivables
Less: Allowance for doubtful accounts
Total premium receivables, net
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43,701,147
3,797,276
953,176
473,069
1,754,882
50,679,550
50,679,550

Due from agents
and brokers

Due from
reinsurers

200,219,713
13,817,268
6,275,343
1,280,580
13,845,835
34,240
235,472,979
(57,266)
235,415,713

2,054,256
49,267
800,981
125,306
2,151,158
48,535
5,229,503
5,229,503

Total
245,975,116
17,663,811
8,029,500
1,878,955
17,751,875
82,775
291,382,032
(57,266)
291,324,766

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/                             
Separate financial statements in which the cost method is applied
2010
Due from agents and
Due from
Due from insured
brokers
reinsurers

Total

Not yet due
69,677,692
245,873,367
3,868,702
319,419,761
Not over 30 days
3,200,601
11,326,318
255,062
14,781,981
Over 30 days to 60 days
647,290
7,705,708
46,128
8,399,126
Over 60 days to 90 days
116,026
562,845
58,548
737,419
Over 90 days to 1 year
1,831,439
1,681,303
102,944
3,615,686
18,548
18,548
Over 1 year
Total premium receivables
75,473,048
267,168,089
4,331,384
346,972,521
(645)
(645)
Less: Allowance for doubtful accounts
75,473,048
267,167,444
4,331,384
346,971,876
Total premium receivables, net
For premium receivables due form agents and brokers, the Company has stipulated the collection guideline in accordance with
the law of the premium collection. For overdue premium receivables, the Company has the legal process with such agents and
brokers.
10. Reinsurance assets
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is
applied/Separate financial statements in which the cost
method is applied
Amounts deposit on reinsurance
Amounts due from reinsurers
Insurance reserve refundable from reinsurers
Reinsurance assets

2011
4,357,559
339,416,775
38,610,635,768
38,954,410,102

2010
5,497,013
127,618,508
388,669,215
521,784,736

Insurance reserve refundable from reinsurers as at 31 December 2011 includes insurance reserve refundable from reinsurers from
flooding loss amounting to Baht 36,857 million as described in Note 1.2 to the financial statements.
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The balances as at 31 December 2011 and 2010 of amounts due from reinsurers are classified by aging as follows:
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is
applied/Separate financial statements in which the cost
method is applied
2011
2010
324,460,310
93,174,180
14,076,492
31,665,058
772,406
2,761,046
107,567
18,224
339,416,775
127,618,508

Not yet due
Not over 12 months
Over 1 year to 2 years
Over 2 years
Total amounts due from reinsurers
11. Investments in securities
11.1 Available-for-sale investments

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /                                             
Separate financial statements in which the cost method is applied
2011

Cost
Government and state enterprise securities
Government securities 1,045,220,561
State enterprise securities
66,272,834
21,664,895
Debenture
Total
1,133,158,290
Private enterprise securities
Debenture
68,582,221
Stocks
544,726,089
Units trust
640,885,460
Warrants
Total
1,254,193,770
Total available-for-sale
investments
2,387,352,060
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Fair value

Percentage of
investments in
securities to  
total assets

(772,877)
(67,249 )
(3,572 )
(843,698 )

1,045,537,498
66,736,364
22,636,348
1,134,910,210

2.44
0.16
0.05
2.65

357,698
156,097,185
44,465,522
415,471
201,335,876

(147,545)
(12,893,258)
(18,833,673)
(31,874,476)

68,792,374
687,930,016
666,517,309
415,471
1,423,655,170

0.16
1.60
1.55
0.00
3.31

203,931,494

(32,718,174)

2,558,565,380

5.96

Unrealised gain

Unrealised loss

1,089,814
530,779
975,025
2,595,618

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /                                             
Separate financial statements in which the cost method is applied
2010

Private enterprise securities
Stocks
Units trust
Warrants
Total
Total available-for-sale
investments

Percentage of
investments in
securities to  
total assets

Cost

Unrealised gain

Unrealised loss

Fair value

535,624,153
362,269,257
897,893,410

279,150,056
35,048,747
742,400
314,941,203

(4,234,846)
(15,685,753)
(19,920,599)

810,539,363
381,632,251
742,400
1,192,914,014

18.38
8.65
0.02
27.05

897,893,410

314,941,203

(19,920,599)

1,192,914,014

27.05

11.2 Held to-maturity investments

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /                 
Separate financial statements in which the cost method is applied
2011
Cost/              
Amortised cost

Government and state enterprise securities
Government securities
970,000
State enterprise securities
Treasury bills
Debentures
Promissory notes
10,000,000
Saving lottery
Total
10,970,000
Private enterprise securities
Bills of exchange
130,000,000
Debentures
Total
130,000,000
Deposits at banks which amounts maturing in over 3 months
Deposits at commercial banks
200,008,648
151,189
Certificate of deposit
Total
200,159,837
341,129,837
Total held-to-mutuality investments, net

2010

Percentage of
investments                 
in securities to
total assets

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

0.01
0.02
0.03

468,898,090
113,131,212
9,974,086
71,674,250
5,000,000
10,000,000
678,677,638

10.63
2.57
0.23
1.63
0.11
0.23
15.40

0.30
0.30

129,900,290
649,186,446
779,086,736

2.95
14.72
17.67

0.47
0.00
0.47
0.80

200,008,584
151,189
200,159,773
1,657,924,147

4.54
0.00
4.54
37.61
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11.3 Other investments

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /
Separate financial statements in which the cost method is applied
2011
2010
Percentage of
Percentage of
investments in
investments in
securities to total
securities to total
assets
assets
Cost                     
Cost                         

Investment in non-marketable   
   securities
Total
Less: Allowance for impairment
Total other investments

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

0.08
0.08
(0.01)
0.07

34,179,240
34,179,240
(2,567,500)
31,611,740

0.78
0.78
(0.06)
0.72

11.4 Remaining period of debt securities

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

2011
Period to maturity
1 year
Available-for-sale investments
Government and state enterprise
securities
Government
   securities
939,160,977
State enterprise
   securities
Debentures
15,956,842
Total
955,117,819
Add (less):
   Unrealised gain
   (loss)
(118,357)
Total
954,999,462
Private enterprise
securities
Debentures
52,582,221
Total
52,582,221
Add: Uniealised gain
8,098
Total
52,590,319
Total available-for
-sale investments 1,007,589,781
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1 - 5 years

106,059,584

Over              
5 years

Total

2010
Period to maturity
Over              
1 year 1 - 5 years 5 years Total

- 1,045,220,561

-

-

-

-

66,272,834
- 66,272,834
708,053 5,000,000 21,664,895
173,040,471 5,000,000 1,133,158,290

-

-

-

-

926,854 943,423
1,751,920
173,967,325 5,943,423 1,134,910,210

-

-

-

-

68,582,221
68,582,221
210,153
68,792,374

-

-

-

-

190,169,380 5,943,423 1,203,702,584

-

-

-

-

16,000,000
16,000,000
202,055
16,202,055

-

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /                                                                                                                                       
Separate financial statements in which the cost method is applied
2011
Period to maturity
1 year 1 - 5 years Over 5 years
Held-to-maturity investments
Government and state enterprise securities
Government securities
970,000
State enterprise
   securities
Treasury bills
Debentures
Promissory notes
Saving lottery
10,000,000
Total
970,000 10,000,000
Private enterprise securities
Bills of exchange
130,000,000
Debentures
Total
130,000,000
Deposits at banks which amount maturing in over 3 months
Deposits at
  commercial banks 200,008,648
Certificate of deposit
151,189
Total
200,159,837
Total held-to-maturity
investments
331,129,837 10,000,000
Total investments in debt
securities, net
1,338,719,618 200,169,380 5,943,423

Total

2010
Period to maturity
1 year 1 - 5 years Over 5 years

Total

970,000 319,617,400 129,687,190 19,593,500 468,898,090
20,177,255 92,953,957
9,974,086
66,674,250 5,000,000
5,000,000
10,000,000 10,000,000
10,970,000 364,768,741 289,315,397 24,593,500

113,131,212
9,974,086
71,674,250
5,000,000
10,000,000
678,677,638

130,000,000 129,900,290
- 129,900,290
- 188,607,494 449,578,952 11,000,000 649,186,446
130,000,000 318,507,784 449,578,952 11,000,000 779,086,736
200,008,648 200,008,584
151,189
151,189
200,159,837 200,159,773

-

-

200,008,584
151,189
200,159,773

341,129,837 883,436,298 738,894,349 35,593,500 1,657,924,147
1,544,832,421 883,436,298 738,894,349 35,593,500 1,657,924,147

As at 31 December 2011, the Company has pledged bonds of Baht 5.2 million (2010: Baht 3.8 million) and deposits at financial     
institutions of Baht 0.2 million (2010: Baht 0.2 million) as bail bond in cases where insured drivers have been charged with
criminal offence.
As at 31 December 2011, the Company has pledged bond totaling Baht 20 million (2010: Baht 20 million) with Registrar under
the Non-life Insurance Act.
As at 31 December 2011, the Company has pledged the deposits at banks totaling Baht 200 million, as non-life insurance   
policy reserve with the Registrar under the Non-life Insurance Act and as at 31 December 2010, the Company has pledged bond
with fair value totaling Baht 116.5 million as non-life insurance policy reserve with the Registrar under the Non-life Insurance
Act.
On 28 December 2011, a meeting No. 3/2011 of the Company’s investment committee passed a solution to reclassified some   
government debt securities and all private enterprises debt securities in held-to-maturity securities to available-for-sale         
securities for liquidity management of flood events incurred in the fourth quarter of 2011 and the Company recorded the       
difference between book value and fair value of those as at the transfer date amounting to the Baht 7.4 million for gains on
reclassified securities in the equity for the year 2011.
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12. Loans
As at 31 December 2011 and 2010, the balances of loans and accrued interest are aged by principal and accrued interest as
follows:
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /
Separate financial statements in which the cost method is applied  

Outstanding period
Not yet due
Total loans

Mortgage loans
Principal
Interest
1,261,082
1,261,082

-

2011
Loans
Other loans
Principal
Interest
257,403
257,403

-

Principal
1,518,485

Total
Interest

1,518,485

-

Total
1,518,485

-

1,518,485
(Unit: Baht)

Financial statements in which the equity method is applied /
Separate financial statements in which the cost method is applied  

Outstanding period
Not yet due
Total loans

Mortgage loans
Principal
Interest
2,075,704
2,075,704
-

2010
Loans
Other loans
Principal
Interest
277,096
277,096
-

Principal
2,352,800
2,352,800

Total
Interest
-

Total
2,352,800
2,352,800

Loans provided to employees are in accordance with employee’s benefits plan under a credit line of Baht 50,000 or less for
personal guarantee loans. In case of secured loans, the credit line is not to exceed 50 times the employee’s salary. The interest
rates for the loans charge at the rates of 7.0 % and 6.5 % per annum, respectively. As at 31 December 2011, loans to employees
and agents totaled Baht 1.5 million (2010: Baht 2.4 million).
13. Investment in associate
13.1 Details of associate

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
Nature of Country of
Shareholding
Carrying amounts based
Company’s name
business incorporation
percentage
Cost
on equity method
2011
2010
2011
2010
2011
2010
%
%
The Falcon Insurance Pcl. Non-life Thailand 36.27
36.27 70,739,402 70,739,402 88,506,987 106,362,626
insurance
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Company’s name

Nature of Country of
business incorporation

The Falcon Insurance Pcl. Non-life Thailand
insurance
13.2 Share of income / loss

(Unit: Baht)
Separate Financial statements in which the cost method is applied
Shareholding
Carrying amounts based
percentage
Cost
on equity method
2011
2010
2011
2010
2011
2010
%
%
36.27
36.27 70,739,402 70,739,402 34,175,695 34,175,695
(Unit: Baht)
Financial statements in which the
equity method is applied
Share of income (loss) from
investment in associate during the year
2011
2010
(801,543)
12,433,965

Company’s name
The Falcon Insurance Pcl.
13.3 Summarised financial information of associate

(Unit: Baht)
Total assets as at
Total liabilities as at                              Total revenues for the    Net income (loss) for the
Company’s name
31 December
31 December
years ended 31 December years ended 31 December
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
The Falcon Insurance Pcl. 5,749,023,402 1,093,039,454 5,495,451,653 790,233,225 459,340,203 443,482,388 (2,210,146) 34,284,956
14. Property, buildings and equipment

Land
Cost
31 December 2010
2,135,099
Additions
Disposals
31 December 2011
2,135,099
Accumulated depreciation
31 December 2010
Depreciation for
the year
Depreciation for
disposals
31 December 2011
Net book value
31 December 2010
2,135,099
31 December 2011
2,135,099
Depreciation for the year
2010
2011

(Unit: Baht)

Financial statements in which the equity method is applied /
Separate financial statements in which the cost method is applied
Furniture,
fixtures and
office
Motor
Condominium Buildings
units
improvement equipment vehicles
Buildings

Total

13,699,453 237,529,915 20,247,755 242,617,836 47,534,296 563,764,354
- 39,550,000 7,621,103 10,003,306   12,979,076 70,153,485
- (6,797,414) (2,624,054) (2,261,982) (3,718,642) (15,402,092)
13,699,453 270,282,501 25,244,804 250,359,160 56,794,730 618,515,747
5,083,754
436,869

98,710,696
8,274,101

16,913,697 215,220,715
654,942 13,347,945

33,169,685 369,098,547
6,630,777 29,344,634

- (5,833,435) (2,624,040) (2,219,886) (3,244,386) (13,921,747)
5,520,623 101,151,362

14,944,599 226,348,774

36,556,076 384,521,434

8,615,699 138,819,219
8,178,830 169,131,139

3,334,058
10,300,205

14,364,611 194,665,807
20,238,654 233,994,313

27,397,121
24,010,386

31,442,795
29,344,634
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(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /
Separate financial statements in which the cost method is applied
Furniture,
Assets
fixtures and
under
Condominium Buildings
office  
Motor
units improvement equipment vehicles installation
Buildings

Total
Land
Cost
31 December 2009
8,375,779 5,094,380 259,243,030 16,813,060 235,600,771 46,977,288
- 572,104,308
Additions
1,158,000 8,605,073
- 3,434,695 10,618,539 2,842,008 511,907 27,170,222
Disposals
(7,398,680)
- (21,713,115)
- (4,113,381) (2,285,000)
- (35,510,176)
Transfers in (out)
- 511,907
- (511,907)
31 December 2010
2,135,099 13,699,453 237,529,915 20,247,755 242,617,836 47,534,296
- 563,764,354
Accumulated depreciation
31 December 2009
- 5,077,184 108,985,028 16,760,861 202,647,455 29,092,887
- 362,563,415
Depreciation for the year
6,570 8,359,523 152,836 16,562,072 6,361,794
- 31,442,795
Depreciation for disposals
- (18,633,855)
- (3,988,812) (2,284,996)
- (24,907,663)
31 December 2010
- 5,083,754 98,710,696 16,913,697 215,220,715 33,169,685
- 369,098,547
Net book value
31 December 2009
8,375,779
17,196 150,258,002
52,199 32,953,316 17,884,401
- 209,540,893
31 December 2010
- 194,665,807
2,135,099 8,615,699 138,819,219 3,334,058 27,397,121 14,364,611
Depreciation for the year
2009
38,237,894
2010
31,442,795
As at 31 December 2011, the Company had motor vehicles under financial lease agreements with net book values amounting
to Baht 13.8 million (2010: Baht 5.2 million).
As at 31 December 2011, certain building and equipment items have been fully depreciated but are still in use. The gross carrying
amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to Baht 243.8 million (2010: Baht 250.8 million).
15. Intangible asset - computer software

Cost
At 1 January 2010
Acquisition
At 31 December 2010
Acquisition
At 31 December 2011
Amortisation
At 1 January 2010
Amortisation
At 31 December 2010
Amortisation
At 31 December 2011
Net book value:
At 31 December 2010
At 31 December 2011
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(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /
Separate financial statements in which the cost method is applied
52,078,472
1,301,646
53,380,118
1,136,180
54,516,298
39,457,095
3,831,644
43,288,739
3,948,557
47,237,296
10,091,379
7,279,002

16. Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2011 and 2010 are made up as follows:
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
/ Separate financial statements in which
the cost method is applied

2011
Current income tax:
Current income tax charge
Adjustment in respect of current income tax of previous year
Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Effects of changes in the applicable tax rates from 30% to
   23% (2010: tax rates from 25% to 30%)
Income tax expense reported in the statement of
   comprehensive income

2010

8,205,846
577,685

54,384,848
-

(84,802,220)

(32,271,055)

67,199,315

(31,886,195)

(8,819,374)

(9,772,402)

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December
2011 and 2010 are as follows:
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
/ Separate financial statements in which
the cost method is applied
Deferred tax relating to gain on
   re-measuring available-for-sale investments
Effects of changes in the applicable tax rates

2011

2010

37,142,185
11,984,932
49,127,117

(52,113,371)
(14,751,030)
(66,864,401)

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rates for
the years ended 31 December 2011 and 2010.
(Unit: Baht)

Accounting profit (loss) before tax
Applicable tax rate
Accounting profit (loss) before tax multiplied by applicable tax rate
Adjustment in respect of current income tax of previous year
Effects of changes in the applicable tax rates
Effects of:
   Exempted income
   Non-deductible expenses
Total
Income tax expenses reported in the statement of comprehensive income

Financial statement in which the equity method is applied
2011
2010
(205,980,982)
162,674,893
30%
(61,794,295)
577,685
67,199,315

25%
40,668,723
(31,886,195)

(19,987,138)
5,185,059
(14,802,079)
(8,819,374)

(19,417,549)
862,619
(18,554,930)
(9,772,402)
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(Unit: Baht)
Separate financial statements
in which the cost method is applied

2011

Accounting profit (loss) before tax

(205,179,439)

2010

150,240,928

Applicable tax rate
30%
25%
Accounting profit (loss) before tax multiplied by applicable tax rate
(61,553,832)
37,560,232
Adjustment in respect of current income tax of previous year
577,685
Effects of changes in the applicable tax rates
67,199,315
(31,886,195)
Effects of:
   Exempted income
(20,227,601)
(16,309,058)
5,185,059
862,619
   Non-deductible expenses
Total
(15,042,542)
(15,446,439)
Income tax expenses reported in the statement of comprehensive
(8,819,374)
(9,772,402)
income
In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 percent to 23 percent in 2012,
and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the cabinet, in December 2011, the             
decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company reflected the changes in tax rates in
its deferred tax calculation, as presented above.
As at 31 December 2011 and 2010, the components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
2011
2010
Deferred tax assets
Unearned premium reserve
Allowance for loss on impairment of investments in securities
Allowance for doubtful accounts
Amortisation of value of business acquired
Loss reserves
Provision for losses incurred but not reported (IBNR)
Reserve for employees’ bonuses
Others
Total
Deferred tax liabilities
Unrealised gains on changes in values of investments
   - available-for-sale securities
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33,016,377
590,525
9,256,670
7,309,445
156,922,536
3,215,154
9,119,195
1,367,848
220,797,750

60,027,436
770,250
15,433,332
11,484,059
68,354,894
11,222,643
13,577,175
10,447,384
191,317,173

39,379,064

88,506,181

17. Claims receivable from litigants - net
Claims receivable from litigants classified by the years the claims incurred are as follows:

(Unit: Baht)

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
2011
2010
Claim years
Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008
Year 2007
Prior to year 2006
Total claims receivable from litigants
Less: Allowance for doubtful accounts
Claims receivable from litigants - net

52,229,476
22,460,434
12,954,322
7,044,761
4,505,456
10,493,255
109,687,704
(39,046,359)
70,641,345

18. Due to reinsurers

Outward premium payable
Amounts withheld on reinsurance
Reinsurance payable-others
Total due to reinsurers

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
262,058,791
77,524,239
196,913,427
202,286,433
122,397,406
42,595,273
581,369,624
322,405,945

19. Loss reserves and outstanding claims

Beginning balance
Claims and loss adjustment expenses for the year
   -  Incurred but not reported
   -  Outstanding claims
   -  Claim payable
Less: Change in claims and losses adjustment
        expenses paid of prior year (adjustments)
Less: Claims and losses adjustment expenses paid during the year
Ending balance

47,670,600
24,800,746
7,965,121
5,451,581
27,173,553
113,061,601
(50,301,690)
62,759,911

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
558,459,494
459,369,543
(22,168,570)
37,184,350,019
2,692,901,812

11,253,240
101,953,397
999,431,561

(302,483,792)
(815,624,567)
39,295,434,396

(303,441,395)
(710,106,852)
558,459,494
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As at 31 December 2011 and 2010, the Company has loss reserve and outstanding claims under reinsurance contracts are              
Baht 713 million and Baht 27 million, respectively.
As at 31 December 2011, loss reserves and outstanding claims include Baht 37,288 million of loss reserves and outstanding claims
from flooding claim as described in Note 1.2 to the financial statements.
20. Premium reserve
20.1 Unearned premium reserve
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
Beginning balance
1,029,658,533
927,721,585
Premium written for the year
2,153,199,967
1,960,295,876
Less: Premium earned for the current year
(2,152,032,272)
(1,858,358,928)
Ending balance
1,030,826,228
1,029,658,533
As at 31 December 2011, the retained earnings of the Company excluded Baht 39.7 million (2010: Baht 28.7 million) on of additional
unearned premium reserves which the Company should set aside for the premium ceded to a foreign reinsurer, in compliance
with the regulations of the OIC. With reference to the opinion expressed by the Federation of Accounting Professions (FAP) in a
letter dated 7 August 2006, the FAP opined that since non-life insurance companies have transferred their risks from insurance
to the reinsurers and no longer have commitments in respect of debt settlement, therefore no unearned premium reserve is
recorded as liability in the financial statements.
20.2 Unexpired risk reserve

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

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
560,258,997
473,686,413
1,159,417,973
1,067,940,589
(1,098,998,336)
(981,368,005)
620,678,634
560,258,997

21. Employee benefit obligations

Short-term employee benefit
Long-term employee  benefit
Employee benefit obligations
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(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
45,257,250
39,648,675
39,648,675
45,257,250

Provision for long-term employee benefits as at 31 December 2011 and 2010, which is compensations on employees’
retirement, was as follows:
(Unit: Baht)
Financial statements in
which the equity method is
applied/Separate financial
statements in which the
cost method is applied
2011
Cumulative effect of change in accounting policy for employee benefits adjusted    
    against beginning balance of retained earnings (Notes 5)
Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year
Actuarial gain
Balance at end of year

39,592,239
4,521,271
1,757,271
(2,270,100)
(3,952,006)
39,648,675

Long-term benefit benefit expense included in the profit or loss the years ended 31 December 2011 consist of:
(Unit: Baht)
Financial statements in
which the equity method is
applied/Separate financial
statements in which the
cost method is applied
2011
4,521,271
1,757,271
(3,952,006)
2,326,536

Current service cost
Interest cost
Actuarial gain
Long-term benefit expense, net
Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

Discount rate
Future salary increase rate
Staff turnover rate

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
in which the cost method is applied
31 December 2011
1 January 2011
3.8%
4.1%
6.7%
7.5%
5.0%
0% - 25.0%

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous period are as follows:
(Unit: Baht)
Year 2011
Year 2010

39,648,675
39,592,239
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22. Liabilities under finance lease agreements
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements
in which the cost method is applied
2011
2010
12,977,404
2,641,340
(1,470,891)
(119,998)
11,506,513
2,521,342
(2,294,648)
(1,716,760)

Liabilities under finance lease agreements
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year
Liabilities under finance lease agreements - net
    of current portion due within one year
9,211,865
804,582
As at 31 December 2011, the Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the agreements are
generally between 5 years.
As at 31 December 2011, Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows:
(Unit: Million Baht)
2011
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses
Present value of future minimum lease payments

within                            
1 year

1-5 years

Total

2.78
(0.49)
2.29

10.20
(0.98)
9.22

12.98
(1.47)
11.51

23. Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside a statutory reserve
at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10% of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.
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Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (less):  unearned premium reserve
Earned premium
Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road
    Accident Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses
40,598,905

17,475,155
20,062,812
3,060,938

515,337,599
114,178,701
15,634,732
645,151,032

139,470,723
(87,060,157)
52,410,566
1,411,441
53,822,007
23,650,063
77,472,070

Marine and
transportation

491,147,554
(325,580,117)
165,567,437
1,367,701
166,935,138
109,672,952
276,608,090

Fire

12,216,238
1,147,358,197

829,856,034
237,031,828
68,254,097

1,376,100,703
(20,712,453)
1,355,388,250
(1,041,149)
1,354,347,101
3,514,119
1,357,861,220

Motor

13,708,314

6,308,997
6,722,952
676,365

35,944,770
(16,418,313)
19,526,457
(1,821,088)
17,705,369
10,624,035
28,329,404

Personal accident

52,777,748

36,587,783
13,056,867
3,133,097

110,536,217
(74,458,671)
36,077,546
3,577,942
39,655,488
12,921,713
52,577,201

Miscellaneous

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which the cost method is applied
2011

24. Underwriting information report by insurance categories
Underwriting information classified by insurance categories for the year ended 31 December 2011 is as follows:

12,216,238
1,899,594,196

1,405,565,568
391,053,160
90,759,229

2,153,199,967
(524,229,711)
1,628,970,256
3,494,847
1,632,465,103
160,382,882
1,792,847,985

Total

(Unit: Baht)
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Underwriting income
Premium written
Less: Premium ceded
Net premium written
Add (less): unearned premium reserve
Earned premium
Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and losses adjustment expenses
Commissions and brokerages expenses
Other underwriting expenses
Contribution to Road
    Accident Victims Protection Co., Ltd.
Total underwriting expenses
136,560,699

(83,773,000)
52,787,699
(548,062)

52,239,637
24,488,685
76,728,322
15,816,909
22,843,334
2,611,676
41,271,919

462,614,230

(293,086,117)
169,528,113
2,389,598

171,917,711
103,454,539
275,372,250

47,635,864
125,238,608
12,587,239
185,461,711

Fire

Marine and
transportation

1,053,095,112

12,255,172

68,537,361

223,023,901

749,278,678

1,134,124,812

3,043,957

1,131,080,855

1,220,119,451
(89,038,596)

(15,700,092)

1,235,819,543

Motor

14,096,330

-

758,145

6,522,537

6,815,648

25,436,153

9,328,496

16,107,657

16,181,028
(73,371)

(16,499,192)

32,680,220

Personal accident

36,477,746

-

2,715,967

10,606,488

23,155,291

47,256,295

34,793,417
12,462,878

37,736,101
(2,942,684)

(54,885,083)

92,621,184

Miscellaneous

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which the cost method is applied
2010

Underwriting information classified by insurance categories for the year ended 31 December 2010 is as follows:

1,330,402,818

12,255,172

87,210,388

388,234,868

842,702,390

1,558,917,832

1,406,139,277
152,778,555

1,496,352,392
(90,213,115)

1,960,295,876
(463,943,484)

Total

(Unit: Baht)

25. Operating expenses

(Unit: Baht)

Personal expenses which is not expenses for underwriting
   and claims
Premises and equipment expenses which is not
    expenses for underwriting
Taxes and duties
Bad debts and doubtful accounts (reversal)
Other operating expenses
Total operating expenses

Financial statements in which the equity method is applied
/ Separate financial statements
in which the cost method is applied
2011
2010
120,876,337

154,142,845

91,562,557
4,446,858
(12,144,424)
50,357,254
255,098,582

90,473,364
4,055,267
11,223,288
45,452,125
305,346,889

26. Employee expenses

(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
/ Separate financial statements
in which the cost method is applied
2011
2010
152,437,422
184,907,289
3,606,016
3,373,892
6,500,978
6,066,758
8,769,420
12,935,210
171,313,836
207,283,149

Salary
Social fund
Provident fund
Others benefits
Total employee expenses

27. Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.
Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the rate of 5% of basic salary. The fund, which is managed
by MFC Asset Management Public Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund
rules. During the year 2010, the Company contributed Baht 6.5 million (2010: Baht 6.1 million) to the fund.
28. Effects of income tax relating to components of other comprehensive income

Amounts
before tax
Gains (losses) on charges in  
   values of investments in
   available-for-sale securities (123,807,283)
Gains (losses) on changes in  
   values of investment in
   associate
(17,054,096)
(140,861,379)
Total

Financial statements in which equity method is applied
2011
2010
Amounts
Tax
Tax benefits Net of tax before tax
expenses

(Unit: Baht)

Net of tax

49,127,117 (74,680,166) 208,453,483 (66,864,401) 141,589,082
- (17,054,096)
6,467,542
6,467,542
49,127,117 (91,734,262) 214,921,025 (66,864,401) 148,056,624
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(Unit: Baht)

Amounts
before tax

Financial statements in which equity method is applied
2011
2010
Amounts
Tax
Tax benefits Net of tax before tax
expenses

Gains (losses) on charges in
  values of investments in
  available-for-sale securities (123,807,283) 49,127,117
(123,807,283) 49,127,117
Total

Net of tax

(74,680,166) 208,458,483 (66,864,401) 141,594,082
(74,680,166) 208,458,483 (66,864,401) 141,594,082

29. Earning per shares
Basic earnings per share is calculated by dividing profit (loss) for the year attributable to equity holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.
30. Related party transactions
The relationships between the Company and its related parties are summarised below.
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Name of related parties

Nature of relationship

The Falcon Insurance Pcl.
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd
Nipponkoa Insurance Co., Ltd.
The United Indemnity Co., Ltd.
Thai Reinsurance Pcl.
Thai Metal Drum Manufacturing Pcl.
Varopakorn Pcl.
Thai-German Ceramic Industry Pcl.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
Siam Motors Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Dusit Thani Pcl.
Sitthinan Co., Ltd.
Serm Suk Pcl.
Chaitip Co., Ltd.
Suppa - arun Co., Ltd.
Poonphol Co., Ltd.
Siam Modified Starch Co., Ltd.
Alinkij Siam Co., Ltd
Siam Calsonic Co., Ltd.
Siam Riken Industrial Co., Ltd.
Siam International Corp., Ltd.
P Interior & Associates Co., Ltd.

Associated company
10% of shares held by the Company
10% of shares held in the Company
6.18% of shares held in the Company
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors and through shareholding
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
Common directors
A related person of the company’s director is a major shareholder
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During the years ended 31 December 2011 and 2010, the Company had significant business transactions with related parties.
Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial
terms and bases agreed upon between the Company and those related parties, as required in the normal course of the company’s business as follows.
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
2011

Transactions with associate - The Falcon Insurance Pcl.
Reinsurance premium written
Premium ceded
Commission paid
Commission received
Rental income

Transactions with related companies
Direct premium written
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.*
The United Indemnity Co., Ltd.*
Varopakorn Pcl.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
Poonphol Co., Ltd.
Dusit Thani Pcl.
Siam Motors Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Sitthinan Co., Ltd.
Chaitip Co., Ltd.
Siam Modified Starch Co., Ltd.
Serm Suk Pcl.
Alinkij Siam Co., Ltd
Siam Calsonic Co., Ltd.
Siam Riken Industrial Co., Ltd.
Siam International Corp., Ltd.

Reinsurance premium written
Thai Reinsurance Pcl.
Premium ceded
Thai Reinsurance Pcl.

2010

851,419
6,330,180
227,060
1,379,239
-

981,379
4,464,816
356,176
900,925

190,492,311
350,444,305
2,148,029
12,622,070
21,582,769
618,080
5,201,886
1,975,217
348,754
635,921
1,254,098
2,512,915
4,210,087
5,201,886
2,718,843
505,835
486,135
338,562

160,405,051
496,377,583
2,515,906
23,219,407
12,129,607
552,032
5,493,888
576,096
282,767
736,026
2,917,461
2,463,380
4,003,803
10,326,049
2,862,064
451,736
438,384

41,164,673

34,632,118

154,932,632

179,610,580

3,940,920

361,876
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(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
2011
2010
Transactions with related companies (continued)
Claims
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Chaitip Co., Ltd.
Serm Suk Pcl.
Thai - German Ceramic Industry Pcl
Alinkij Siam Co., Ltd
Varopakorn Pcl.
Siam Modified Starch Co., Ltd.
Siam Motors Co., Ltd.
Commission paid on direct insurance
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
The United Indemnity Co., Ltd.
Commission paid from reinsurance
Thai Reinsurance Pcl.
Commission received
Thai Reinsurance Pcl.
Dividend income
Thai Reinsurance Pcl.
Thai Metal Drum Manufacturing Pcl.
Varopakorn Pcl.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
Rental and service fee of building space for branch office
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Wanglee Co., Ltd.
Rental income
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
The United Indemnity Co., Ltd.
* Direct premium written from non-life insurance brokers

182

บมจ. นวกิจประกันภัย

1,539,267,800
1,282,183
368,846
2,901
28,520
33,500
12,202,867
5,816,042
768,464
3,460,208
450,010

79,440,042
89,321
6,161
423,793
439,967
10,124,753
21,162
76,980

34,161,123
57,083,387

28,628,062
80,376,321

15,846,915

13,411,912

66,866,504

76,141,396

13,740,061
6,536,000
70,126
3,500,000
40,000
228,000

12,781,452
6,192,000
55,552
1,925,000
40,000
162,000

281,763
43,200

287,664
43,200

840,000
118,272

252,000
116,480

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

Ordinary course of business premium rate
Ordinary course of business ceded rates, based on the type of reinsurance
   and the reinsurance contracts
Contract price
Ordinary course of business premium rate
Ordinary course of business ceded rates, based on the type of reinsurance  
   and the reinsurance contracts
Actual paid
In accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission
governing commission rates for non-life insurance brokers
As declared
Contract price
Contract price

The Company has the following significant balances of assets and liabilities with related parties.

(Unit: Baht)

Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
2011
Investments in securities - equity securities
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
Thai Reinsurance Pcl.
Thai Metal Drum Manufacturing Pcl.
Thai-German Ceramic Industry Pcl.
Varopakorn Pcl.
Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd.
Rangsit Plaza Co., Ltd.
Sathorn Thani Co., Ltd.
Total

600,000
108,939,415
121,432,000
17,712,000
1,765,202
9,944,200
6,560,000
12,780,000
279,732,817

2010
600,000
201,307,869
99,072,000
11,232,000
1,885,610
9,944,200
6,560,000
12,780,000
343,381,679
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(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
Reinsurance assets - due from reinsurers
Thai Reinsurance Pcl.
Due to reinsurers - Reinsurance payable
The Falcon Insurance Pcl.
Premium receivables
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
The United Indemnity Co., Ltd.
Total
Due to reinsurers - Amounts withheld on reinsurance treaties
Thai Reinsurance Pcl.
Accrued commissions
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
The United Indemnity Co., Ltd.
Total
Deposit of rent
Nipponkoa Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.

2011

2010

1,293,969

15,448,067

3,189

396,459

25,778,380

27,124,763

14,889,909
40,668,289

89,175,085
116,299,848

38,028,178

26,667,021

3,951,233
3,486,195
7,437,428

4,051,856
14,109,796
18,161,652

-

252,000

Directors and management’s benefit
During the years ended 31 December 2011 and 2010, the Company had employment benefits expenses payable to their
directors and management as below.
(Unit: Million Baht)

Short-term benefits
Post employment benefits
Total
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Financial statements in which the equity method is applied/
Separate financial statements in which
the cost method is applied
2011
2010
42.2
44.1
0.8
5.7
43.0
49.8

31. Assets pledged with registrar
As at 31 December 2011 and 2010, the following assets have been pledged with the Registrar in accordance with the Non-life        
Insurance Act.
(Unit: Baht)
2011
20,000,000

Government bonds

2010
20,000,000

32. Assets reserve with registrar
As at 31 December 2011 and 2010, the following assets have been pledged as non-life insurance policy reserve with the Registrar under the Non-life Insurance Act.
(Unit: Baht)
Deposit at financial institutions
Government bonds
State enterprise bonds
Total

2011
200,000,000
-

2010
94,915,763

200,000,000

21,533,994
116,449,757

33. Non-life guarantee Fund
(Unit: Baht)
Accumulated non-life guarantee fund at the beginning
General insurance fund during the year
Accumulated non-life guarantee fund at the end

2011
6,556,155
4,647,008
11,203,163

2010
3,207,152
3,349,003
6,556,155

34. Dividend paid
Dividends declared in 2011 and 2010 consist of the following:

Approved by
Final dividends for 2010
Final dividends for 2009

Annual General Meeting of the
   shareholders on 29 April 2011
Annual General Meeting of the
   shareholders on 29 April 2010

Total dividends

Dividend per share

(Thousand Baht)
105,000

(Baht)

105,000

3.50
3.50

รายงานประจำ�ปี 2554

185

35. Financial information by segment
The Company’s operations involve a single industry segment in non-life insurance and are carried on in the single geographic
area in Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain
to the aforementioned industry segment and geographic area.
36. Commitments and contingent liabilities
36.1 Operating lease commitments
The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of office building space. The terms of the      
agreements are generally between 5 months and 4 years.
As at 31 December 2011, future minimum lease payments required under these non-cancellable operating leases contracts were
as follows.
Million Baht
Payable within:
Less than 1 year
1 to 5 years

5.3
9.7

36.2 Letter of Guarantees
As at 31 December 2011, there were outstanding bank guarantees of approximately Baht 2.8 million (2010: Baht 3.2 million)
issued by a bank on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of the
Company’s business.
36.3 Litigation
As at 31 December 2011, lawsuits have been brought against the Company, as the insurer, in relation to claims totaling             
approximately Baht 176.0 million (2010: Baht 149.7 million). The ultimate outcome of these cases is not determinable. However,
the Company’s management expects the verdicts to be mostly favorable. The Company therefore has recorded a certain amount
of provision for potential losses in the financial statements. The Company’s management believes that such provision is adequate.
The amounts include a case that the Company has been sued for Baht 122 million by an insured party with respect to fire      
damage to assets of the insured that were not covered by its policy because the majority of the damage was not stipulated in
the conditions of the policy. The Company has recorded allowance for the claim under this policy of Baht 1.5 million, in proportion
to its exposure (the policy was jointly insured with other insurance companies and the Company accepted 15% of the insured
amount of Baht 10 million). At present, the case still has no progress.
37. Financial instruments
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 “Financial Instruments: Disclosure and
Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, premium receivables, reinsurance assets, due to reinsurers,                
investments in securities and loans. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed
is described below.
37.1 Financial risk management
Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables and loans. The Company manages the risk
by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur material financial losses.
In addition, the Company does not have high concentrations of credit risk since it has a large customer base. The maximum
exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of premium receivables as stated in the statements of  financial position.

186

บมจ. นวกิจประกันภัย

Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its investments in securities and deposits at financial
institutions.
Significant financial assets as at 31 December 2011 classified by type of interest rate are summarised in the table below, with
those financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this   
occurs before the maturity date as follows.
(Unit: Baht)
Financial statements in which the equity method is applied /
Separate financial statements in which the cost method is applied
Fixed interest rates

Cash equivalent
Investments in securities
Government and state
   enterprise securities
Private enterprise debt
   securities
Deposits at financial institutions
Total

Within
1 year
20,000,000

1 - 5 years
-

Over
5 years
-

Floating
interest rate
72,884,375

Interest rate
Total
92,884,375

(% p.a.)
0.65 - 3.35

955,969,462 183,967,325

5,943,423

- 1,145,880,210

2.10 - 5.80

182,590,319 16,202,055
200,159,837
1,358,719,618 200,169,380

5,943,423

- 198,792,374
- 200,159,837
72,884,375 1,637,716,796

2.70 - 5.35
1.70 - 3.25

37.2 Fair value of financial instruments
A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in
an arm’s length transaction. The fair value is determined by depending on the nature of the instrument.
The following methods and assumptions are used by the Company in estimating the fair values of financial instruments:
Investments in securities
The fair value of marketable securities is based on their quoted market prices.
The fair value of other securities cannot be properly calculated, and therefore no disclosure is made.
The fair value of deposits at financial institutions, bonds, debentures and promissory notes with periods to maturity of less than
90 days is based on their carrying value.  For those with periods to maturity of longer than 90 days, fair value is estimated using
a discounted cash flow method based on the current interest rate and the remaining period to maturity.
As at 31 December 2011, the aggregate carrying values and fair values of investment in securities which the Company intends
to hold to maturity are as follows.
(Unit: Baht)
Government and state enterprise securities
Private enterprise debt securities
Deposits at financial institutions

Carrying value
10,970,000
130,000,000
200,159,837

Fair value
10,970,000
130,000,000
200,159,837
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38. Capital management
The primary objectives of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure, preserves
ability to continue it’s business as a going concern and to maintain capital reserve in accordance with Notifications of the OIC.
Nevertheless, the OIC have announced a measure to relax the risk-based capital requirements for losses arising from the floods,
for a period of 15 months from 31 December 2011 to 31 March 2013.
39. Reclassification
To comply with the Declaration of the OIC as described in  Note 2 and as the result of the adoption of revised and new accounting standards as described in Note 3 and 5, certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2010
have been reclassified to conform to the current year’s classification, without any effect to the previously reported equity.
40. Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 24 February 2012.
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