วิสัยทัศน์
• ด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงเสถียรภำพต่อสังคมอย่ำงมีจริยธรรม และมีก�ำไรพอสมควร
• เป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งเพียบพร้อม ด้วยเครือข่ำย บุคลำกรที่มีคุณภำพ กำรบริกำร และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ
• ด�ำเนินกำรในด้ำนกำรประกันวินำศภัย โดยให้ควำมคุ้มครองที่มีคุณค่ำและคุณภำพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เอำประกัน พนักงำน ผู้ถือหุ้น
และสังคมโดยทั่วไป

พันธกิจ
• ให้กำรบริกำรที่ดีและมีคุณภำพแก่ผู้เอำประกันภัย ด้วยควำมสุจริตและเป็นธรรม
• คิดค้นและพัฒนำกำรประกันภัยแบบต่ำงๆ เสนอเป็นบริกำรใหม่ๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรของสังคมให้ได้มำกที่สุด
• พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนในทุกๆ ด้ำนของบริษัทให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยเน้นที่คุณภำพของกำรบริกำร และประหยัดค่ำใช้จ่ำย
อย่ำงสมเหตุสมผล
• เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี เพื่อสร้ำงบรรยำกำศของกำรท�ำงำนร่วมกันฉันท์พี่น้องในหมู่พนักงำน ตลอดจนกำรจัด
ผลประโยชน์และสวัสดิกำรที่ดี และเหมำะสมแก่สภำวะแวดล้อมของสังคม
• ส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนให้มีคุณภำพ เป็นทั้งผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรม เพื่อเป็นหลักพื้นฐำนที่ส�ำคัญของบริษัท
และสังคม
• พัฒนำและน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในระบบกำรท�ำงำน เพื่อเป็นพื้นฐำนสู่ควำมเป็นเลิศในทุกๆ ด้ำน

สารบัญ

02

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

16

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร

04

สำรจำกประธำนกรรมกำร

23

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นและกำรจัดกำร

05

สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

36

ภำวะเศรษฐกิจ
และทิศทำงธุรกิจประกันวินำศภัย

06

ผลกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรรับประกันภัย

40

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

08

รำยงำนคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนสรรหำและธรรมำภิบำล

41

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

09

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

48

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน
ของฝ่ำยจัดกำร

11

รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

54

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

12

ผังโครงสร้ำงองค์กร

66

รำยงำนของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต

14

ข้อมูลทั่วไป

70

งบกำรเงิน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริิษััท นวกิิจปริะกิันภััย จำ�กิัด (มห�ชน)

1

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย

2562

2561

2560

ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวม

ล้ำนบำท

5,703.30

5,228.00

5,164.95

หนี้สินรวม

ล้ำนบำท

3,636.81

3,120.82

2,992.53

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ล้ำนบำท

2,066.49

2,107.18

2,172.42

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ล้ำนบำท

3,044.19

2,820.82

2,960.75

เงินปันผลต่อหุ้น

บำท

1.28

1.79

1.80

จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว

หุ้น

35,000,000

34,000,000

33,000,000

จ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน

หุ้น

35,000,000

34,000,000

33,000,000

ผลประกอบกำร
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น

ล้ำนบำท

3,023.91

2,892.62

2,635.82

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

ล้ำนบำท

2,278.50

2,192.43

2,010.22

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้

ล้ำนบำท

2,209.45

2,094.44

2,086.21

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ

ล้ำนบำท

182.36

197.96

179.93

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ

ล้ำนบำท

1,434.81

1,218.97

1,350.34

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยรวมค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน

ล้ำนบำท

2,542.89

2,286.59

2,296.14

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยหลังหักค่ำใช้จำ่ ยด�ำเนินงำน

ล้ำนบำท

(151.09)

5.81

(30.00)

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น

ล้ำนบำท

180.69

98.87

159.53

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ล้ำนบำท

29.60

104.68

129.53

ภำษีเงินได้นิติบุคคล

ล้ำนบำท

(0.04)

18.17

18.88

ก�ำไรสุทธิ

ล้ำนบำท

29.64

86.51

110.65

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

เท่ำ

1.35

1.37

1.39

อัตรำส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ

วัน

54

53

54

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

2
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งบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย

2562

2561

2560

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร
อัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ร้อยละ

75.35

75.79

76.27

อัตรำค่ำสินไหมทดแทน

ร้อยละ

64.94

58.20

64.73

อัตรำก�ำไรขั้นต้น

ร้อยละ

9.54

18.01

14.01

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย

ร้อยละ

51.45

50.97

45.34

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน

ร้อยละ

5.65

3.28

5.14

เท่ำ

1.09

1.02

0.93

อัตรำก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

1.15

3.62

4.56

อัตรำผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

1.42

4.04

5.12

บำท

0.85

2.47

3.16

ร้อยละ

0.54

1.66

2.06

เท่ำ

0.47

0.46

0.45

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ำ

1.76

1.48

1.38

อัตรำหนี้สินจำกกำรรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ำ

1.25

1.04

0.99

อัตรำส่วนเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่ำ

0.79

0.74

0.66

อัตรำส่วนเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม

ร้อยละ

28.80

29.67

27.70

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

151.79

70.51

53.68

อัตรำเบี้ยประกันรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น*
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

* กำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้ในกำรค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปันผลได้
เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรำยงำน

บริิษััท นวกิิจปริะกิันภััย จำ�กิัด (มห�ชน)
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7

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบในการดูแลบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และก�ากับดูแลรายงาน
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทาง
การบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของบริษัทประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สุจินต์ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ

ปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ

บริิษััท นวกิิจปริะกิันภััย จำ�กิัด (มห�ชน) 11
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลบริษทั
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
วันที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน SET
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

NKI
ประกันวินาศภัย
0107536000862
วันที่ 23 กันยายน 2476
วันที่ 24 สิงหาคม 2533
350 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 35 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
350 ล้านบาท
เลขที่ 100/47-55 ชั้น 25-27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์
เลขที่ 90/3-6 ชั้น 1 อาคารสาธรธานี 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(66) 2664 7777 (ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: 1748)
(66) 2636 7999
www.navakij.co.th
office_president@navakij.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ถือหุ้นทำงตรง)
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
จ�านวนหุ้นจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จ�านวนหุ้นที่ถือโดยบริษัท
1,200,000 หุ้น หรือร้อยละ 12 ของจ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
33/4 ชั้น 24-25 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
(66) 2676 9888
โทรสาร
(66) 2676 9898

บริษัท ทีเคไอ ประกันภัยทั่วไป จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
จ�านวนหุ้นจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,000 กีบ
จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,000 กีบ
จ�านวนหุ้นที่ถือโดยบริษัท
2,600,000 หุ้น หรือร้อยละ 32.50 ของจ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
Level 4, Zone A office Unit, The Iconic, Unit 11,
Phonxay Road, Phonxay Village, Saysettha District,
Vientiane Capital, 01000, Lao PDR
โทรศัพท์
(856) 21 417707
โทรสาร
(856) 21 417705
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บริษัท ทีเคไอ ประกันชีวิต จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นจดทะเบียน
จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
จ�านวนหุ้นที่ถือโดยบริษัท
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

ประกันชีวิต
หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,000 กีบ
หุ้นสามัญ 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,000 กีบ
2,600,000 หุ้น หรือร้อยละ 32.50 ของจ�านวนหุ้นช�าระแล้ว
Level 4, Zone A office Unit, The Iconic, Unit 11,
Phonxay Road, Phonxay Village, Saysettha District,
Vientiane Capital, 01000, Lao PDR
(856) 21 417707
(856) 21 417705

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

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

คณะกรรมการบริษัท

นายสุจินต์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
สถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
สถาบันวิทยาการการค้า
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Harvard University, USA
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
บมจ. เสริมสุข

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

83 ปี
29 เมษายน 2536
27 เมษายน 2560
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 13.56
-

Director Accreditation Program ปี 2556
Role of the Chairman Program ปี 2554
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 ปี 2555
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ปี 2554
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปี 2553
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 ปี 2552
Executive Course

2556-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2561-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (11)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551-2562
บจก. ที.ไอ.ไอ.
2537-2562
บมจ. วโรปกรณ์
2533-2560
บจก. นุชพล
2521-2559
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2550-2557
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2513-2557

กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

กรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น

55 ปี
25 เมษายน 2545
27 เมษายน 2560
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 0.46
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ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2552
- Director Certification Program ปี 2546
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
บมจ. วโรปกรณ์
2562-ปัจจุบัน กรรมการ
2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (12)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บจก. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
2530-2560
กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

90 ปี
24 สิงหาคม 2542
25 เมษายน 2562
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
-

Successful Formulation and Execution of Strategy ปี 2552
Director Certification Program ปี 2543
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2550
ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท ปี 2545

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Yale School of Management, USA
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
บมจ. ดุสิตธานี
2542-ปัจจุบัน
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (2)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บมจ. ไทยคม
2544-2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545-2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหา
และธรรมาภิบาล

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

82 ปี
23 พฤศจิกายน 2542
27 เมษายน 2560
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 0.12
- Director Certification Program Update ปี 2558
- Role of the Chairman Program, Role of Nomination and Governance
Committee ปี 2555
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management, Monitoring
Fraud Risk Management, Monitoring the Internal Audit Function ปี 2553
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-

Monitoring the Quality of Financial Reporting ปี 2552
Improving the Quality of Financial Reporting ปี 2549
Audit Committee Program ปี 2547
Finance for Non-Finance Director, Director Accreditation Program ปี 2546
Director Certification Program ปี 2545
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) ปี 2552

สถาบันวิทยาการการค้า
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2559-ปัจจุบัน
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (8)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหา
และธรรมาภิบาล กรรมการลงทุน และที่ปรึกษาประธานกรรมการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

68 ปี
29 เมษายน 2535
25 เมษายน 2562
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์, Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร้อยละ 0.28
-

Board Matters & Trends ปี 2560
Director Certification Refresher Program ปี 2551
Director Certification Program ปี 2545
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.14) ปี 2562
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) ปี 2548

สถาบันวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Senior Executive Program (SEP-10)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารกิจการประกันภัย
Scandia Management Program,
Sweden
- หลักสูตรการบริหารด้านการประกันภัยขั้นสูง
Swiss Insurance Training Center,
Switzerland
ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (1)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560-2561
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
ภาคตะวันออก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2559-2560
กรรมการ
บมจ. นวกิจประกันภัย
2550-2557
ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการลงทุน
2540-2550
กรรมการผู้อ�านวยการ
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2549-2557
ที่ปรึกษา
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นางวนิดา ชาญศิขริน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด

59 ปี
18 ธันวาคม 2562
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร้อยละ 0.01

สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย - Audit Committee Program ปี 2549
- Director Accreditation Program ปี 2547
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (7)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
นายพรพงษ์ พรประภา

กรรมการอิสระ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล

อายุ
69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
26 เมษายน 2550
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
27 เมษายน 2560
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
ไม่มี
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (23)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
นายชาน ซู ลี

กรรมการอิสระ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด

59 ปี
29 เมษายน 2546
24 เมษายน 2561
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore
ประเทศสิงคโปร์
ร้อยละ 0.99

สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย - Director Accreditation Program ปี 2556
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (5)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
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นายท�านุ หวั่งหลี

กรรมการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (3)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

82 ปี
29 เมษายน 2535
25 เมษายน 2562
อนุปริญญา E.M.I. Electronic College, London ประเทศอังกฤษ
ร้อยละ 1.28

นายวุฒิชัย หวั่งหลี

กรรมการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (5)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

78 ปี
29 เมษายน 2535
24 เมษายน 2561
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 1.78

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี

กรรมการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (9)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

47 ปี
29 เมษายน 2546
24 เมษายน 2561
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 0.68

20 รายงานประจำำาปี 2562

- Director Accreditation Program ปี 2549
ไม่มี
ไม่มี

- Director Accreditation Program ปี 2554
ไม่มี
ไม่มี

- Director Accreditation Program ปี 2550
ไม่มี
ไม่มี

ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี

กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริหารช่องทางการขาย ปฏิบัติงานการตลาด และสนับสนุนการตลาด

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
สถาบันประปกเกล้า
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (12)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
นางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ

38 ปี
18 ธันวาคม 2562
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 0.54
- Financial Statements for Directors ปี 2558
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 ปี 2558
- ผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ปี 2556
ไม่มี
2557-2562

กรรมการ

กรรมการ และเลขานุการบริษัท
ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการบริษัท ส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน และส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

49 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2558
25 เมษายน 2562
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี

- Board Matters & Trends ปี 2561
- Company Secretary Program ปี 2558
- Director Accreditation Program ปี 2557
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
ผู้บริหาร (ตามค�านิยามของ ก.ล.ต.)
นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

รองกรรมการผูอ้ า� นวยการ สายงานการเงิน (ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ
วันที่เริ่มท�างานกับบริษัท
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย

57 ปี
ปี 2545
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี
ไม่มี
- Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting
- How important are intangible assets impairment
- การทบทวนการก�ากับดูแลงบการเงิน รายไตรมาส
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ประวัติการอบรม
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
นางนลินา โพธารามิก

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานรับประกัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

49 ปี
อายุ
ปี 2552
วันที่เริ่มท�างานกับบริษัท
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไม่มี
ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการอื่น
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
นายอนรรฆ หวั่งหลี

รองกรรมการผูอ้ า� นวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ พัฒนาองค์กร ธุรการ และระบบข้อมูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ
วันที่เริ่มท�างานกับบริษัท
วุฒิการศึกษาสูงสุด

42 ปี
ปี 2557
M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 0.19

สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ไม่มี
ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (7)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
นายอนิญช์ หวังหลี

รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานสินไหมทดแทน
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายสินไหมดทดแทน และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ
วันที่เริ่มท�างานกับบริษัท
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้น
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
ต�าแหน่งในกิจการอื่น (6)
ประสบการณ์ทา� งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

40 ปี
ปี 2552
M.B.A. Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร้อยละ 0.29

22 รายงานประจำำาปี 2562

- Director Accreditation Program ปี 2558
2558-ปัจจุบัน
ไม่มี

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

1.

กลุ่มนายสุจินต์ หวั่งหลี(1)

2.
3.
4.
5.

บริษัท สหพิทักษ์สิน จ�ากัด
บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จ�ากัด
นายณฐพล ศรีจอมขวัญ
บริษัท สยามกลการ จ�ากัด

6.

กลุ่มนางสายจิตต์ หวั่งหลี(2)

7.
8.

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
บริษัท หวั่งหลี จ�ากัด

9. บริษัท พูลผล จ�ากัด
10. MR. CHAN CHI KEUNG
ผู้ถือหุ้นอื่น

สัดส่วน (ร้อยละ)

4,936,330
2,489,372
1,770,015
1,648,944

14.10
7.11
5.06
4.71

1,414,000

4.04

1,014,622
1,011,946

2.90
2.89

952,408
933,330
779,739
18,049,294

2.72
2.67
2.23
51.57

หมายเหตุ : (1) กลุ ่ ม นายสุ จิ น ต์ หวั่ ง หลี ประกอบด้ ว ย 1) นายสุ จิ น ต์ หวั่ ง หลี ถื อ หุ ้ น จ� า นวน 3,522,485 หุ ้ น
2) นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจ�านวน 1,225,000 หุ้น 3) ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ถือหุ้นจ�านวน 188,845 หุ้น
(2) กลุ ่ ม นางสายจิ ต ต์ หวั่ ง หลี ประกอบด้ ว ย 1) นางสายจิ ต ต์ หวั่ ง หลี ถื อ หุ ้ น จ� า นวน 639,244 หุ ้ น
2) นางสาวจิตตินนั ท์ หวัง่ หลี ถือหุน้ จ�านวน 238,685 หุน้ 3) นายณัฐชัย หวัง่ หลี ถือหุน้ จ�านวน 136,693 หุน้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม
และเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายสุจินต์
หวั่งหลี
2. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
3. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี
4. นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
5. นายนิพล

ตั้งจีรวงษ์

6. นางวนิดา*
7. นายพรพงษ์
8. นายชาน

ชาญศิขริน
พรประภา
ซู ลี

ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
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9.
10.
11.
12.
13.

นายท�านุ
นายวุฒิชัย
นางสาวจิตตินันท์
ดร.ศรัณฐ์*
นางสาวจารุวรรณ

หวั่งหลี
หวั่งหลี
หวั่งหลี
หวั่งหลี
จับจ�ารูญ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: * นางวนิดา ชาญศิขริน และ ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ากับดูแลกิจการให้มกี ารบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใต้เงือ่ นไขและข้อก�าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายส�าคัญของบริษัท
พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กร ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการ เพื่อให้การก�ากับกับดูแล
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม
5. ก�ากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ท�าหน้าที่ในการตรวจ
สอบการปฏิบัติงานข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
6. ก�ากับดูแลให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
8. ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รายงานทางการเงิน และข้อมูลส�าคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานก�ากับ ตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
9. ก�ากับดูแลให้มีการสรรหากรรมการ และจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิผล
10. แต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
11. ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี
12. พิจารณาอนุมัติท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการด�าเนินการใดๆ ตามที่กฎหมาย และหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด เช่น คปภ. ก.ล.ต.
ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาและการจ�าหน่ายไปของสินทรัพย์ และการด�าเนินการใดๆ ตามที่กฎหมาย และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลก�าหนด เช่น คปภ. ก.ล.ต. ฯลฯ เพื่อป้องกันการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
14. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีสาระส�าคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกินอ�านาจ
ของฝ่ายบริหาร
15. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจ�าปีให้แก่พนักงาน
16. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และอยู่ในต�าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ โดยกรรมการ
ทั้ง 3 คนตามรายชื่อด้านล่าง จะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2564
รดีศรี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ(1)
2. นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
กรรมการตรวจสอบ
ชาญศิขริน
กรรมการตรวจสอบ
3. นางวนิดา(2)
24 รายงานประจำำาปี 2562

ทั้งนี้ นายพิสิษฐ์ โพธิเสถียร ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
(2) นางวนิดา ชาญศิขริน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทวันที่ 18 ธันวาคม 2562
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงก�าหนดอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของ ตลท. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�า ตามวรรคหนึ่งต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท. และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงาน
ต่อ คปภ. โดยไม่ชักช้า
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11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท
ได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและ
เพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานและผู้สอบบัญชี
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดไว้อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ใน 3 และประธานคณะกรรมการฯเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยกรรมการทั้ง 3 คน ตามรายชื่อด้านล่าง จะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
1. นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนฯ
2. นายพรพงษ์ พรประภา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนฯ
3. นายนิพล*
ตั้งจีรวงษ์
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนฯ
หมายเหตุ: * นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนฯของบริษัทวันที่ 18 ธันวาคม 2562
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการก�าหนดค่าตอบแทน
1. เสนอโครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมตั ใิ นที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีให้แก่ผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือค�าสั่งของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา
1. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
เมื่อครบวาระหรือมีต�าแหน่งว่างลง เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาทบทวนอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ หรือค�าสั่งของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล
1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและทุกคน
ในองค์กรเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ก�าหนดไว้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
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3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการทุกคนจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
1. นายนิพล
ตั้งจีรวงษ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวอนุกูล
ฐิติกุลรัตน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนลินา
โพธารามิก
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอนรรฆ
หวั่งหลี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับ และน�าเสนอนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
2. ก�ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญ และด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. น�าเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ส�าคัญ
ให้กับคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คา� แนะน�ากับฝ่ายต่างๆ ทีเ่ ป็นหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
4) คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วยผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และ
ผู้บริหารอื่นซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท วาระการด�ารงต�าแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพต�าแหน่งของผู้บริหาร
1. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายนิพล
ตั้งจีรวงษ์
กรรมการลงทุน
3. นายอนรรฆ
หวั่งหลี
กรรมการลงทุน
โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1. จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และนโยบายบริหารความเสี่ยง
โดยรวม และอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของ คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
5. ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและ
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และน�าเสนอ
กรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมทั่วไป
9. พิจารณาอนุมัติการขายทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
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การประชุมคณะกรรมการลงทุน ก�าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
5) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท วาระการด�ารงต�าแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพ
ต�าแหน่งของผู้บริหาร
1. นายปิติพงศ์
พิศาลบุตร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวอนุกูล
ฐิติกุลรัตน์
กรรมการบริหาร
3. นางนลินา
โพธารามิก
กรรมการบริหาร
4. นายอนรรฆ
หวั่งหลี
กรรมการบริหาร
5. นายอนิญช์
หวั่งหลี
กรรมการบริหาร
6. ดร.ศรัณฐ์
หวั่งหลี
กรรมการบริหาร
โดยนายสุจินต์ หวั่งหลี ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ: กรรมการบริหารล�าดับที่ 4 - 6 ได้รับแต่งตั้งวันที่ 13 สิงหาคม 2562
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ด�าเนินไปตามนโยบายและแผนงานหลัก
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รับผิดชอบในการจัดท�าวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณ แนวทาง และแผนงานหลัก
ในการด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร รวมทั้งนโยบายส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทั และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�าหนดหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
อาทิ ข้อก�าหนด ตลท. ประกาศของ ก.ล.ต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ให้มีการจัดท�างบการเงินที่แสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นจริงอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย และก�าหนดมาตรการทีเ่ หมาะสม
เพื่อบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อ�านาจในการด�าเนินงาน
1. มีอ�านาจในการจัดการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. มีอ�านาจในการกระจายอ�านาจในการบริหารให้แก่ผู้รับผิดชอบงานบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในระดับถัดลงไป
3. มีอ�านาจในการจัดการและด�าเนินการต่างๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน การลงทุนและการจัดการธุรกิจ
โดยปกติ
4. มีอ�านาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง จ�าหน่ายจ่ายโอน และอนุมัติค่าใช้จ่าย ภายในวงเงิน 50 ล้านบาท
5. มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณได้ ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของจ�านวนเงินงบประมาณ
6. การทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือการทีค่ ณะกรรมการบริหารมอบอ�านาจให้กรรมการผูอ้ า� นวยการ
และหรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ตามความเหมาะสมให้ดา� เนินการแทนบริษทั หรือบริษทั ย่อย การมอบอ�านาจในแต่ละล�าดับไม่รวมถึงอ�านาจในการอนุมตั ิ
รายการที่ผู้รับมอบอ�านาจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ก�าหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
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3. ผู้บริหาร ประกอบด้วย
1) นายปิติพงศ์
2) นางสาวอนุกูล
3) นางนลินา
4) นายอนรรฆ
5) นายอนิญช์
6) ดร.ศรัณฐ์

พิศาลบุตร
ฐิติกุลรัตน์
โพธารามิก
หวั่งหลี
หวั่งหลี
หวั่งหลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ
รองกรรมการผู้อ�านวยการ - การเงิน
รองกรรมการผู้อ�านวยการ - รับประกัน
รองกรรมการผู้อ�านวยการ - บริหารสินทรัพย์ พัฒนาองค์กร ธุรการ และระบบข้อมูล
รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สินไหมทดแทน
รองกรรมการผู้อ�านวยการ - พัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานการตลาด
บริหารช่องทางการขาย และสนับสนุนการตลาด

อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ก�ากับดูแลและให้ค�าปรึกษาแก่กรรมการผู้อ�านวยการและฝ่ายบริหาร ให้บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายรวมตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ โดยให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและหรือก�ากับให้เกิดการประสานความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน
3. ประสานความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการกับคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ให้ค�าแนะน�า ทบทวนโครงการ ก�ากับแนวทางบริหารและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการด�าเนินการธุรกิจปรกติของบริษัทแก่ฝ่ายบริหาร
จัดการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ดูแลสนับสนุนให้มีความเพียงพอของแผนกลยุทธ์ งบประมาณประจ�าปี และแผนงานการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศในการท�างานที่ดี โดยค�านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ร่วมงาน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน
7. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการชุดย่อย
ที่ได้รับมอบหมาย
8. พิจารณาและประเมินผลงานของผู้บริหารในระดับรองลงมาร่วมกับกรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการ
1. จัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท เสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา และด�าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนและรายไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบ
พร้อมข้อเสนอแนะ
3. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีที่เกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
4. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. เลขานุการบริษัท
นางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ กรรมการและผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการของบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2557 ให้ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ส�านักเลขานุการบริษทั สนับสนุนการท�างานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดา� เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
2. บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ ตลท.ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อก�าหนด ของ ก.ล.ต. คปภ.
และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
5. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผู้ท�าหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือ
ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น ดังนี้
1) การสรรหากรรมการอิสระ
บริษัทก�าหนดค�านิยามของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี า� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี า� นาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทโดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�่ากว่าเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี า� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การผ่อนผันข้อห้ามความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ โดยก�าหนดขนาดมูลค่ารายการ
ระดับที่มีนัยให้ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นต้องเป็นรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงจะกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
และไม่เอื้อประโยชน์แก่กรรมการอิสระจนกระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยได้ก�าหนดขั้นตอนการก�ากับดูแล ดังนี้
- ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบและรายงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระที่มีขนาดรายการเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระ
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- ให้มีการแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ความสัมพันธ์ท างธุร กิจ ของกรรมการอิสระในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี หรือตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ล.ต.
ประกาศก�าหนด
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล จะเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อ�านวยการขึ้นไป และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามล�าดับ แล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งกรรมการ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องงดออกเสียง
และออกจากห้องประชุมในวาระนี้
คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด (เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
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6. การถือหลักทรัพย์ NKI ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
จ�านวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562
ชื่อ

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี

ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561

3,522,485

คู่สมรส/บุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
1,225,000

3,421,843

คู่สมรส/บุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
1,190,000

100,642

คู่สมรส/บุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
35,000

160,042

-

150,471

-

9,571

-

-

-

-

-

-

-

4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

41,793

-

40,599

-

1,194

-

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

57,875

39,602

56,222

48,768

1,653

(9,166)

6. นางวนิดา ชาญศิขริน(1)

3,702

-

-

-

-

-

7. นายพรพงษ์ พรประภา

-

-

-

-

-

-

8. นายชาน ซูลี

345,466

-

335,596

-

9,870

-

9. นายท�านุ หวั่งหลี

429,688

16,896

417,412

16,414

12,276

482

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี

610,168

14,115

592,735

13,712

17,433

403

11. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี

238,685

-

231,866

-

6,819

-

12. ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี

188,845

-

178,450

-

10,395

-

13. นางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ

-

-

-

-

-

-

14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

-

-

-

-

-

-

15. นางนลินา โพธารามิก

-

-

-

-

-

-

16. นายอนรรฆ หวั่งหลี

65,990

-

59,106

-

6,884

-

17. นายอนิญช์ หวั่งหลี

100,043

-

92,186

-

7,857

-

ของตนเอง
1. นายสุจินต์ หวั่งหลี
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
3. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี

ของตนเอง

ของตนเอง

หมายเหตุ (1) นางวนิดา ชาญศิขริน รายงานครั้งแรก เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 18 ธันวาคม 2562
(2) กรรมการและผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับหุ้นปันผล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ในสัดส่วน 34 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล
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7. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยปี 2562

รายชื่อ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท /
ตรวจสอบ
ก�าหนดค่า
บริหาร
ลงทุน
บริหาร
คณะกรรมการ
ตอบแทนความเสี่ยง
บริษัทที่ไม่เป็น
สรรหาและ
ผู้บริหาร
ธรรมาภิบาล

1. นายสุจินต์ หวั่งหลี

6/6 1/1

-

-

-

-

-

2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

6/6

-

-

-

5/5

4/4

48/50

3. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี

6/6 1/1

10/10

-

-

-

-

4. นายประมนต์ สุธีวงศ์

5/6 0/1

10/10

4/4

-

-

-

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

6/6 1/1

-

-

5/5

3/4

-

6. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

6/6 1/1

10/10

4/4

-

-

-

7. นายพรพงษ์ พรประภา

4/6 0/1

-

3/4

-

-

-

8. นายชาน ซูลี

5/6 1/1

-

-

-

-

-

9. นายท�านุ หวั่งหลี

4/6 0/1

-

-

-

-

-

10. นายวุฒิชัย หวั่งหลี

4/6 1/1

-

-

-

-

-

11. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี

6/6 1/1

-

-

-

-

-

12. นายเขต หวั่งหลี

4/6 0/1

-

-

-

-

-

13. นางสาวจารุวรรณ จับจ�ารูญ

6/6

-

-

-

-

-

-

14. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์

-

-

-

-

5/5

-

44/50

15. นางนลินา โพธารามิก

-

-

-

-

5/5

-

45/50

16. นายอนรรฆ หวั่งหลี

-

-

-

-

5/5

4/4

17/50

17. นายอนิญช์ หวั่งหลี

-

-

-

-

-

-

15/50

18. ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี

-

-

-

-

-

-

15/50

หมายเหตุ
1. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
2. นายเขต หวั่งหลี ด�ารงต�าแหน่งกรรมการถึงวันที่ 24 กันยายน 2562
3. นางวนิดา ชาญศิขริน เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีการเข้าร่วมประชุม
ในปี 2562
4. ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562
5. กรรมการบริหารล�าดับที่ 16-18 ได้รับแต่งตั้งวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี 2562
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามล�าดับ
ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งน�าเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาด้วย
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
เบี้ยประชุม: จ่ายให้กรรมการต่อครั้งที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับจ�านวน 30,000 บาท และกรรมการอื่นคนละ
20,000 บาท
บ�าเหน็จ: จ่ายส�าหรับกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับ
ในอัตรา 2.0 เท่าของจ�านวนที่จ่ายให้กรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายให้กรรมการต่อครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ: จ่ายให้ประธานจ�านวน 30,000 บาท และกรรมการคนละ 20,000 บาท
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการลงทุน: จ่ายให้ประธาน
จ�านวน 20,000 บาท และกรรมการคนละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการก�าหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนและการปรับค่าจ้าง
ประจ�าปีของผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัท
ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 7 คน ในรูปของเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,567,470 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารจ�านวน 7 คน เป็นเงินรวม 795,570 บาท
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ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัย
เศรษฐกิจไทยปี 2562
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน
รวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจในปี 2562 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 1.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 0.8 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การใช้จ่าย
เพือ่ อุปโภคบริโภค มีปจั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดขี องการบริโภคภาคเอกชน และการเร่งตัวขึน้ ของการลงทุนภาคเอกชน และ
การใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้า การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนือ่ งในเกณฑ์ดที รี่ อ้ ยละ 4.3 โดยได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจาก อัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
การว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต�่า รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของราคาสินค้าเกษตร และการด�าเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ
การขยายตัวของการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนือ่ งของเครือ่ งชีด้ า้ นการใช้จา่ ยส�าคัญๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจ�าหน่ายน�า้ มันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน�า้ มันดีเซล และดัชนีปริมาณการน�าเข้าสินค้าหมวดสิง่ ทอเครือ่ งนุง่ ห่ม ซึ่ ง
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 8.3 ร้ อ ยละ 4.7 และร้ อ ยละ 5.0 ตามล�า ดับ ในขณะที่ย อดขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลปรับตัวลดลงร้อ ยละ 6.5
ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ รี่ ะดับ 60.8 การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 2.2 เร่งขึน้
จากไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.8 เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 ในขณะที่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างทรงตัว ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดยการลงทุนของ
รัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.6 และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
เศรษฐกิจไทยปี 2563
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจ�ากัดที่เกิดจากการระบาดของไวรัส โควิด-19
ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล อย่างไรก็ดี ยังมีปจั จัยสนับสนุนทีส่ า� คัญ ประกอบด้วย (1) การปรับตัวดีขนึ้ อย่างช้าๆ
ของเศรษฐกิจและการค้าโลกตามการลดลงจากมาตรการกีดกันทางการค้า และความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักร
แบบไร้ข้อตกลง (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ (3) แรง
ขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต�่าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทั้งนี้คาดว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.5 และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.6 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ
0.4-1.4 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
0.5-1.5 ส�าหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศคาดว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลร้อยละ 5.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากร้อยละ 4.3
ในปี 2562 โดยเป็นการชะลอตัวจากฐานการขยายตัวสูงโดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี 2562 ซึง่ การบริโภคในหมวดสินค้าคงทนประเภท
รถยนต์ทมี่ กี ารขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้
อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต�่า และการด�าเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร และ
(2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี 2562 สอดคล้องกับกรอบวงเงิน
งบรายจ่ายประจ�าภายใต้งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 2563 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.9 จากปีงบประมาณ 2562 การลงทุนรวมคาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 4.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในปี 2562 โดยคาดว่าการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 6.5 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในปี 2562
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สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากปีงบประมาณ 2562
ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2562 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการลงทุนทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดี ทัง้ ในด้านการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งการลงทุนภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และ
แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นตลอดช่วงปี
2562 ภายใต้การด�าเนินมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้น
มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 2.0 ในปี 2562 โดยคาดว่า
ปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ
ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกและการปรับตัวของการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้น เมื่อรวมกับ
การส่งออกบริการที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวเร่งขึ้นของรายรับและ
จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ.3.5.ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ 1.4 ในปี 2562
ธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2562
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2562 มีปัจจัยสนับสนุนทางด้านบวก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้าการผลิตและการลงทุน
ระหว่างประเทศ ที่จะส่งผลให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี และการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนตามแนวโน้มการ
เร่งตัวขึน้ ของการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนทีย่ งั คงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ค่าใช้จา่ ยภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มการขยายตัว
ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดี พร้อมทัง้ แรงขับเคลือ่ นจากภาคการท่องเทีย่ วทีม่ ที ศิ ทางเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ ณ ไตรมาส 3 ปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัย
มี เ บี้ ย ประกั นภั ย รั บ โดยตรงจ� านวน 177,176 ล้ า นบาท ขยายตัวร้อ ยละ 4.51 จากการประกัน อัคคีภัย จ�านวน 7,752 ล้ านบาท
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งจ�านวน 3,813 ล้านบาท การประกันภัยรถจ�านวน 105,196 ล้านบาท และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจ�านวน
60,415 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกิจประกันวินาศภัยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 470,747 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.15 สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพย์ลงทุนจ�านวน 414,352 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.02 ของสินทรัพย์รวม และคาดการณ์ว่าสิ้นปี 2562 ธุรกิจประกัน
วินาศภัยจะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ�านวน 240,197 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7-5.7
แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2563
แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 5.6 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.3-6.3)
อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะโตขึ้นประมาณร้อยละ 2.8 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8-3.8 โดยส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย) การเติบโตดังกล่าวได้รบั แรงสนับสนุนมาจากการใช้จา่ ยภาคเอกชนและการใช้จา่ ยภาครัฐ
รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในการลงทุน
ในประเทศมากขึ้น
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้าในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวจากปี 2562 ตามการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ของไทยและการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ซึง่ จะส่งผลให้การประกันภัยทางทะเลและขนส่งเติบโตขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 2.5–3.5 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีมีแนวโน้มที่จะลุกลาม
บานปลายและอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมการค้าโลกรวมถึงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทย พร้อมกันนั้น ยังอาจส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าของไทยเนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน�้ามัน สถานการณ์ดังกล่าวจึงนับเป็นเรื่องอ่อนไหวที่ต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิด
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การประกันภัยรถยนต์ คาดการณ์ว่ายอดจ�าหน่ายรถยนต์ในปี 2563 จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2562 ไม่มากนัก โดยพิจารณา
จากการทยอยเปิดตัวรถรุน่ ใหม่ของค่ายรถยนต์ในช่วงปลายปี 2562 ทัง้ พรีเมีย่ มเซ็กเมนต์ เอสยูวี คอมแพ็กต์เอสยูวี รถยนต์นงั่ ขนาดกลาง
รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และรถกระบะ รวมถึงอีโคคาร์ที่จะได้รับการลดอัตราภาษีจากมาตรการอีโคคาร์เฟส 2 พร้อมกับการที่ผู้แทนจ�าหน่าย
รถยนต์มงุ่ เน้นทีจ่ ะเสนอขายรถยนต์ทเี่ หมาะสมกับก�าลังซือ้ ของลูกค้า เพือ่ ให้สามารถขอสินเชือ่ รถยนต์ได้ ดังนัน้ จึงคาดการณ์วา่ เบีย้ ประกัน
ภัยรถยนต์จะเติบโตประมาณร้อยละ 5.8-6.8 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งมาจากรถยนต์ทขี่ ายได้โดยรวมมีราคาสูงขึน้ และธุรกิจประกันวินาศภัย
จะมีการปรับขึ้นอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ยิ่งไปกว่านั้น การปรับปรุงและเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรที่จะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น คาดว่าจะส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 3,000 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ที่ขยับเพิ่มปีละประมาณร้อยละ 7 จะส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยอาจต้องมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยเพื่อ
รองรับค่าสินไหมทดแทนที่จะปรับเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์เติบโตกว่าปี 2562 อย่างชัดเจน
การประกันอัคคีภัย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในปี 2563 รวมถึงการที่ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์พยายามทีจ่ ะระบายสต็อกทีอ่ ยูอ่ าศัยของตนโดยการจัดโปรโมชัน่ และลดราคาขายอาคารชุด และดอกเบีย้ สินเชือ่ บ้านในอัตรา
ทีไ่ ม่สงู นัก อาจส่งผลให้ยอดขายบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี 2563 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม ยอดขายอาจเพิม่ ขึน้ ไม่มากเนือ่ งมาจากการ
ใช้มาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ตั้งแต่ปี 2562 รวมถึงความไม่แน่นอนในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยปัจจัยทัง้ หมดทีก่ ล่าวข้างต้น จึงคาดการณ์วา่ เบีย้ ประกันอัคคีภยั ในปี 2563 จะเติบโตเพิม่ ขึน้ จากปี 2562 ในอัตราประมาณร้อยละ 0.8–1.8
การประกันภัยวิศวกรรมและประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks: IAR) ยังคงสามารถเติบโตได้ในปี 2563
เนื่องมาจากการที่ภาครัฐให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการให้แรงจูงใจกับภาคเอกชนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในประเทศเพิม่ มากขึน้ เพือ่ เตรียมพร้อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางส�าคัญของภูมภิ าคอาเซียนและพร้อมรับมือกับการแข่งขันระดับโลก
การเร่งและขยายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เป็นตัวเร่งให้ประกันภัยวิศวกรรม
และ IAR มีการเติบโตอย่างอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากเป็นโครงการทีต่ อ้ งใช้เวลาในการก่อสร้าง นอกจากนี้ การปรับขึน้ ของอัตราเบีย้ ประกันภัย
ทรัพย์สินในภาพรวมเนื่องจากผลการรับประกันภัยที่ไม่ดีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และแนวคิดในการออกกฎหมายก�าหนดให้ทรัพย์สิน
ของราชการต้องมีการท�าประกันภัยเพือ่ ลดภาระในการน�าภาษีของประชาชนมารองรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เป็นปัจจัยหนุนการขยายตัว
ของเบี้ยประกันภัยวิศวกรรมและ IAR ในปี 2563 ให้เติบโตประมาณร้อยละ 4.9–5.9
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ (Health and PA) มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่น โดยเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก
2 ปีข้างหน้า ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นดังจะเห็นได้จาก Medical inflation ที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี (ร้อยละ 9 และ 13.5 ในปี 2562 และ
2563 ประมาณการโดย Aon) การตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคและคนในครอบครัวและความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษา
พยาบาลทีแ่ พงขึน้ รวมถึงนโยบายทางภาษีของภาครัฐทีเ่ อือ้ ต่อการซือ้ หาประกันสุขภาพ นอกจากนีแ้ ล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ
ยังถูกพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละกลุม่ มากขึน้ เช่น ประกันสุขภาพส�าหรับกลุม่ ผูม้ รี ายได้สงู กลุม่ ผูส้ งู อายุ และกลุม่ เด็ก
นอกจากนีแ้ ล้ว การท�าข้อเสนอจาก คปภ. ต่อรัฐบาลเกีย่ วกับการน�าประกันภัยอุบตั เิ หตุเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะเป็นอีกหนึง่ แรงกระตุน้
การเติบโตของเบีย้ ประกันภัยอุบตั เิ หตุ ทัง้ ยังช่วยเพิม่ ความตระหนักและการเข้าถึงประกันภัยให้กบั ประชาชนอีกด้วย ดังนัน้ จึงคาดการณ์ว่า
ตลาดธุรกิจประกันอุบตั เิ หตุและสุขภาพจะมีความคึกคักมากขึน้ เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของการประกันสุขภาพ ในปี 2563 จะเติบโตขึ้น
มากเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยคาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตจะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 9.6-10.6 และการแข่งขันของตลาดประกันภัยสุขภาพก็จะเข้มข้น
ด้วยเช่นกัน ในส่วนของเบี้ยประกันอุบัติเหตุนั้นจะเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 3.9-4.9
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การประกันภัยการเดินทาง ด้วยอิทธิพลของโซเชียลมีเดียและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
มากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวและเพิ่มเส้นทางบินต่างประเทศของสายการบินต้นทุนต�่า รวมถึงการแข่งขันด้านราคาและการน�าเสนอ
แพ็คเกจทัวร์ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและการออกแบบแพ็คเกจที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุม่ ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลให้การเดินทางไปยังต่างประเทศเพิม่ สูงขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ การเล็งเห็นถึงความส�าคัญของประกันภัยการเดินทาง
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการขาย การออกแบบความคุม้ ครอง และการให้บริการหลังการขายทีต่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั
ส่งผลให้การประกันการเดินทางสามารถหาซือ้ ได้งา่ ยและเป็นทีต่ อ้ งการมากขึน้ จึงคาดการณ์วา่ เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัย
การเดินทางในปี 2563 จะเติบโตไปในทิศทางบวกเช่นเดียวกับประกันสุขภาพ โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 7.4-8.4
การประกันภัยพืชผล คาดการณ์วา่ อัตราเบีย้ ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในปี 2563 จะปรับเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้สะท้อนถึง
ความเสีย่ งด้านสภาวะภูมอิ ากาศทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ส่งผลให้เบีย้ ประกันภัยพืชผลขยายตัวกว่าปี 2562 นอกจากนี้ การทีภ่ าครัฐ
ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ งของการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดส�าหรับเลีย้ งสัตว์ รวมถึงแนวคิดในการขยายการประกันภัย
พืชผลไปยังพืชอื่นๆ เพิ่มเติม และการจัดท�าประกันภัยพืชผลแบบแพ็คเกจถือเป็นปัจจัยบวกให้ประกันภัยพืชผลในปี 2563 เติบโตได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในปี 2563 นั้น คาดการณ์ว่าการประกันภัยความรับผิดมีแนวโน้มขยายตัว โดยการประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจะเติบโตประมาณร้อยละ 9.5-10.5 เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพมีตระหนักถึงความเสี่ยง
จากการถูกเรียกร้องจากผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น ส�าหรับประกันภัยอิสรภาพนั้น คาดว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5-3.5 ส�าหรับ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดในภาพรวม คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 5.1-6.1 อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั ณ 30 กันยายน 2562
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การบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัท ได้แก่

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย
การแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้น โดยเห็นได้จากอัตราการกระจุกตัวของบริษัทขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางมีเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนัน้ การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีส่ ง่ ผลต่อการเปิดเสรีทางการค้าของธุรกิจประกันภัยในปี พ.ศ. 2563
ท�าให้การด�าเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จากการที่บริษัทประกันภัยต่างประเทศหรือบริษัทประกันภัย
ในประเทศ ซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ท�าให้
บริษัทเหล่านี้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มสูงขึ้น และด้วยศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ท�าให้บริษัทเหล่านั้นมีความสามารถในการรับประกันภัย
ได้สูงขึ้น ตลอดจนมีอ�านาจในการแข่งขันทั้งด้านราคา กลยุทธ์ และคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต้องปรับตัวและอยู่ใน
ภาวะแข่งขันอย่างรุนแรง ดังนั้นบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ในด้านความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. เน้นรักษากลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท และเน้นการท�าธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยมีอัตราส่วนแบ่ง
การตลาดในเบี้ยประกันภัยรวมของบริษัทในอัตราส่วนที่สูงกว่าการรับประกันวินาศภัยอื่นที่มิใช่การประกันภัยรถยนต์
2. ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย และมีผลิตภัณฑ์ Micro-insurance เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
3. ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขัน โดยการหาช่องทางการตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของลูกค้า ให้สามารถตอบรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
2. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริษัทเป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทุกประเด็น เช่น
ความต้องการของลูกค้าที่จะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามที่คาดหวัง ความต้องการของลูกค้าที่จะได้รับการบริการตามความคาดหวัง
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่น ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย ค�านึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และชื่อเสียงของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและ
การมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นส�าคัญ เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากหลายแง่มุมและหลากหลายประสบการณ์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและเทคโนโลยีที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
การคัดเลือกกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายมีสว่ นส�าคัญอย่างมากส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ว่าจะประสบผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใด
บริษทั จะได้กา� ไรหรือขาดทุนจากการท�าธุรกิจ ดังนัน้ การก�าหนดกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายจึงเป็นสิง่ ทีส่ า� คัญทีบ่ ริษทั ให้ความใส่ใจ เพือ่ บริหารจัดการต้นทุน
รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทที่ก�าหนด เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่ดีให้มีจ�านวนมากขึ้นในอนาคต และสร้างความ
สามารถในการแข่งขันในธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญที่จะสามารถน�ามาช่วยคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้
โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ ตามเป้าหมาย
ของบริษัทได้
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. ก�าหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ เป้าหมายของเบี้ยประกันภัย และเป้าหมายอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
2. มุ่งเน้นเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างผลก�าไรและมีแนวโน้มการเติบโตดี
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3. มีการหาช่องทางการตลาดใหม่ วิเคราะห์โอกาสและความต้องการของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
4. มีการติดตามอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้
และประเมินผล

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

1. ความเสีย่ งจากจ�านวนและความถีข่ องความเสียหายทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทัง้ จากสภาพทางภูมศิ าสตร์
ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยก่อการร้าย หรือโจรกรรม ที่อาจน�ามาซึ่งความเสียหายรุนแรง ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่บริษัท
รับประกันภัยไว้
2. ความเสี่ยงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระท�าอันไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัยที่มุ่งหวังผลประโยชน์
จากการท�าประกันภัย ส่งผลให้บริษัทต้องเสี่ยงต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�านวนสูงเกินความเป็นจริง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. วิเคราะห์อัตราค่าเสียหาย และอัตราค่าเสียหายรวมกับค่าใช้จ่าย โดยก�ากับและควบคุมให้อยู่ในอัตราที่บริษัทได้ก�าหนด
2. พิจารณาคัดเลือกกลุม่ ลูกค้า ลักษณะกิจการ และความเสีย่ งของภัยทีจ่ ะรับประกันภัยให้เป็นไปตามทีก่ า� หนด ซึง่ จะมีความสอดคล้อง
กับระดับของอัตราความเสียหายที่ยอมรับได้ และมีการวิเคราะห์และพิจารณาถึงสัดส่วนของความเสี่ยงภัยที่ควรเก็บไว้เอง และสัดส่วน
ที่จะประกันภัยต่อให้เหมาะสม เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการท�าก�าไรและรองรับความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่ควรเก็บความเสี่ยงภัย
เหล่านั้นไว้เอง
3. กระจายความเสีย่ งภัยโดยการท�าประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบเฉพาะรายไว้กบั บริษทั ประกันภัยทีม่ นั่ คงทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งการซื้อประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับไว้เอง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทเกิดความผันผวนและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีเกิดมหันตภัย

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงอันเกิดจากการมีเงินลงทุนและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถท�าการซื้อขายในจ�านวน ราคา และเวลาที่ต้องการได้ อาจท�าให้
บริษัทประสบกับสภาพขาดเงินสดที่จะน�ามาช�าระหนี้สิน และภาระผูกพันให้ได้ตามจ�านวนหรือตรงตามเวลา ผลเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้ง
ความเสียหายในรูปตัวเงินและความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของลูกค้า คู่ค้า ประชาชน และ
อุตสาหกรรม
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต�่า
การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและก�าหนดสัดส่วนและระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการช�าระหนี้สินและ
ภาระผูกพันของบริษัท การบริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ โดยค�านึงถึง
โครงสร้างอายุคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ให้อยูใ่ นระดับของปริมาณและระยะเวลาทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกบริษทั
2. ด�ารงเงินกองทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมภาระหนี้สิน และให้มีสัดส่วนที่เพียงพอต่อความเสี่ยงทางธุรกิจและ
จากการด�าเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีแหล่งส�ารองสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไว้เป็นแผนส�ารองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและล�าดับชั้นการรายงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสภาพคล่องอย่างชัดเจน และก�าหนด
ให้มีระบบการรายงานข้อมูลที่สามารถเตือนภัยให้ผู้บริหารทราบ หากมีกิจกรรมใดที่ฝ่าฝืนนโยบาย หรือตัวชี้ค่าใดมีระดับเข้าใกล้ขีดจ�ากัด
ซึ่งได้ก�าหนดไว้โดยกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว ทันกาล และถูกต้องแม่นย�า
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจากจ�านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจประกันภัยมีจ�านวนค่อนข้างจ�ากัด บริษัท
จึงบริหารความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมในองค์กรและให้ทุนพนักงานไปอบรมและศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ท�างานกับบริษัทในระยะยาว
2. ความเสีย่ งจากกระบวนการปฏิบตั งิ าน เกิดจากความไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทีอ่ าจมีการแบ่งแยก
หน้าที่การท�างานไม่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการที่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ละเมิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง ท�าให้ผู้บริหารบริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกโทษปรับ และบริษัทมีความเสี่ยงที่ชื่อเสียงจะเสียหาย ซึ่งบริษัทบริหารความเสี่ยงโดย
1) สนับสนุนและสร้างค่านิยมต่อการท�างานที่ค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
2) ก�าหนดคู่มือ วิธีปฏิบัติงาน อ�านาจด�าเนินการ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปรับปรุง
อย่างสม�่าเสมอ
3) เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและต่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม
ค�านึงถึงความถูกต้อง ความรอบคอบ
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เนื่องจากข้อมูลสถิติต่างๆ และข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัท อาจมีการสูญหาย
หรือรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกหรือคู่แข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงจากการหยุดด�าเนินการ
อันเนื่องมาจากการเกิดพิบัติภัยกับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของบริษัท ท�าให้ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการด�าเนินธุรกิจได้ หรือข้อมูล
สูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย การสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จัดให้มีระบบส�ารองข้อมูลและมาตรการรองรับ
ความเสี่ยงของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น บริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทีอ่ าจกระทบต่อการด�าเนินงาน โดยได้จดั ท�าแผนส�ารองเพือ่ การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทุกหน่วยงานต้องทบทวนและทดสอบแผนดังกล่าว
เป็ น ประจ� า ทุ ก ปี
นอกจากนี้ บริษัทมีข้อก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล
เพื่อป้องกันการสูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูล โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่
1) ซอฟท์แวร์ ระบบความปลอดภัย และการรักษาข้อมูล โดยได้จัดให้มีระบบตรวจสอบระบบการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ไฟร์วอลล์ และการติดตั้งแพทช์ของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในระบบ และจัดให้มีระบบส�ารองข้อมูลเป็นประจ�า
2) ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่าย ซึ่งได้จัดให้มีการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองของบริษัทเพื่อเป็นศูนย์ส�ารองกรณี
เกิดภัยพิบัติ
3) กายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยได้จัดให้มีระบบส�ารองไฟไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินระยะสั้น รวมทั้งระบบส�ารองไฟจาก
เครื่องผลิตไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟดับเป็นระยะเวลานาน มีระบบป้องกันไฟไหม้และอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่ส่งผลกระทบกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
4) ระบบบริหารบุคคล เช่น การก�าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การจ�ากัดขนาดของเมล์ที่สามารถส่งออกนอกบริษัท และรายงาน
การส่งเมล์ออกนอกบริษัท เป็นต้น
5) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกเป็นครั้งคราว
เพื่อการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการท�างานให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลอย่างต่อเนื่อง

4. บริษทั มีการจัดท�าหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแจ้งเบาะแสการฉ้อฉล โดยก�าหนดแนวทางการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส
เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการฉ้อฉล ทั้งนี้ บริษัทจะต้องก�าหนด
ให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ชัดเจน และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับของบริษัท
5. เมือ่ สงสัยหรือตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล บริษทั มีการก�าหนดผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด�าเนินการสืบสวนสอบสวนทีเ่ ป็นอิสระจากกิจกรรม
ที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล เพื่อด�าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง จัดการและเยียวยาความเสียหายจากการฉ้อฉล โดยต้องรายงานผลการสืบสวน
สอบสวน รวมทัง้ ผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้ หากในกรณีทคี่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับรายงาน และพบการฉ้อฉลหรือการกระท�าใดซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน หรือชื่อเสียง
ของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมโดยไม่ชกั ช้า ตามทีค่ ณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบก�าหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงาน คปภ.
6. บริษัทมีการจัดท�าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลภายในและการฉ้อฉลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการติดตามการฉ้อฉลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัท
7. บริษัทมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ส�านักงาน คปภ.ก�าหนด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล
8. บริษัทมีการจัดท�าสรุปรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงตามประกาศการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ความเสี่ยงด้านตลาด

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน จากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคา
หลักทรัพย์ จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท และกระจายการลงทุนหลายประเภทธุรกิจ
เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวมของบริษัท โดยมีการติดตามและวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุนเพื่อประกอบ
การตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และมีนโยบายหลีกเลีย่ งการลงทุนในประเภทหลักทรัพย์เก็งก�าไรทีม่ คี วามเสีย่ งของความผันผวน
ของราคาสูง โดยให้น�้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีผลตอบแทนที่แน่นอน ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการลงทุนที่จะพิจารณาและ
ก�าหนดนโยบายการลงทุน ซึ่งเพิ่มเติมจากข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่บริษัทจะสูญเสียเงินลงทุน และมีการพิจารณาทบทวนสัดส่วนการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ

ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารทุน และราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ส่งผลให้จ�านวนสินทรัพย์
ไม่เพียงพอต่อจ�านวนหนี้สินและภาระผูกพันที่ส�าคัญของบริษัท โดยเฉพาะเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถอื เป็นรายได้ และเบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้า และระยะเวลาของสินทรัพย์ยาวนานกว่าระยะเวลาหนีส้ นิ ซึง่ จะส่งผลต่อสภาพคล่องเงินกองทุน
และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดย มีการจัดการสินทรัพย์และหนีส้ นิ โดยก�าหนดให้มนี โยบายบริหารความเสีย่ งการลงทุน ซึง่ สอดคล้อง
กับกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบียบวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการลงทุนของบริษทั ซึง่ ผ่านการพิจารณาของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ลงทุน เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและน�ามาปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการก�าหนดและควบคุมสัดส่วนสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ การก�าหนดสัดส่วนลงทุนในหลักทรัพย์ สัดส่วนเงินสด และสินทรัพย์สภาพคล่องตามแผนการลงทุนและแผนการลงทุนประกอบธุรกิจอืน่

บริิษััท นวกิิจปริะกิันภััย จำ�กิัด (มห�ชน) 45

ความเสี่ยงด้านเครดิต

คือความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท และมีโอกาสที่จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
1. ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษทั มีสนิ ทรัพย์อยูใ่ นรูปเงินลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทงั้ หมดของบริษทั ดังนัน้ ความเสีย่ งอาจเกิดขึน้
จากผู้ออกตราสารที่บริษัทลงทุนไว้ ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามก�าหนด
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย พิจารณาลงทุนกับผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันภายนอก
ที่มีมาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH และก�าหนดนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade
ที่บริษัทก�าหนดเท่านั้น พร้อมกับมีการติดตามข่าวสารการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่บริษัทลงทุน เพื่อพิจารณาแนวโน้มธุรกิจ
ของบริษทั ทีอ่ อกตราสาร และก�าหนดให้มกี ารติดตามทบทวนวงเงินลงทุนรวมในแต่ละรายทีเ่ หมาะสมภายใต้นโยบายการลงทุนของบริษทั อย่าง
สม�่าเสมอ
2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ
หากบริษทั รับประกันภัยต่อไม่สามารถช�าระค่าสินไหมทดแทนให้บริษทั ได้ตามเวลาก�าหนดและหรือตามจ�านวนทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่อ จะส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแก่บริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ต�่ากว่า A- ทั้งนี้ ภายหลังจากการ
ท�าสัญญาประกันภัยต่อ จะมีการติดตามการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อเป็นประจ�าทุกเดือน

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว

หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าสินทรัพย์กระจุกตัวในแต่ละประเภท การลงทุนในตราสารทุนที่กระจุกตัว รวมถึงการกระจุกตัว
ในส่วนของผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและนอกประเทศ
1. ความเสี่ยงจากการลงทุน
เนือ่ งจากบริษทั มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพือ่ ให้ได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนตามทีไ่ ด้ตงั้ เป้าหมายไว้ ดังนัน้ ถ้าบริษทั
ลงทุนแบบกระจุกตัวเฉพาะในตราสารทุนหนึ่งๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี อาจส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียหายอย่างมาก เมื่อมูลค่าของตราสารทุน
นั้นๆ ลดลง หรือบริษัทขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย กระจายการลงทุนในการบริหารสินทรัพย์ และจ�ากัดสัดส่วนที่จะลงทุนแยกตามประเภท
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว เพราะจะส่งผลกระทบในภาพรวมของบริษัทและท�าให้
บริษัทมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ รวมถึงความเพียงพอของการด�ารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยงของบริษัท
2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ การโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทรับประกันภัยต่อเพียงบริษัทเดียวหรือเพียงกลุ่มเดียว
เกินร้อยละ 45 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อทั้งหมด อาจส่งผลให้ไม่ได้รับช�าระค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�านวนมาก ในกรณีที่บริษัท
รับประกันภัยต่อล้มละลาย หรือไม่สามารถช�าระหนี้ให้กับบริษัทได้
บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดและคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก�าหนดให้จ�านวนเงิน
เอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัยต่อบริษัทหนึ่งๆ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อทั้งหมดของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการก�ากับการปฏิบัติงาน

หมายถึง การที่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม ละเมิด หรือละเลย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท หรือประกาศ
ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลได้ระบุไว้ ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย
1. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นภาระความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทุกระดับ
2. สื่อสารและท�าความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานให้พนักงานทุกส่วนรับทราบ
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3. จัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ข้อบังคับ ให้ทันเหตุการณ์และสะดวกต่อการใช้งาน
4. พัฒนาคู่มือการท�างานของแต่ละหน่วยงานและระบุเรื่องส�าคัญที่พนักงานไม่สามารถละเลยหรือละเมิดกฎที่บริษัทได้ระบุไว้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายที่ส�าคัญ เช่น กฎหมาย ปปง.

ความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัท

หมายถึง ภาระผูกพัน ความรับผิด และความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน ที่ส่งผลต่อความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศ
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย ก�าหนดและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนและการลงทุน
ประกอบธุรกิจอืน่ และข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการตามปกติของบริษทั

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หมายถึง ความสูญเสียจากความเสีย่ งทีย่ งั ไม่ปรากฏขึน้ ในปัจจุบนั แต่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงต�่า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเสี่ยงประเภทนี้มักจะ
ถูกระบุขึ้นมาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่
บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งโดย พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับต้นทุนความเสียหาย หรือคัดเลือกภัยของลูกค้าให้รดั กุมมากขึน้

บริิษััท นวกิิจปริะกิันภััย จำ�กิัด (มห�ชน) 47

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร
ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนปี 2562 เทียบกับปี 2561 ตำมงบกำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
ในปี 2562 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 29.65 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลก�ำไรสุทธิ 86.51 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 1.42 เปรียบเทียบกับปีก่อนมีอัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.04 มีก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.85 บำท เปรียบเทียบกับปีก่อน
ที่มีก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 2.47 บำท
ในปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,023.91 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 131.29 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.54
รำยได้รวมประกอบด้วยรำยได้จำกกำรรับประกันภัย รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่นมีจ�ำนวน 2,572.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปีกอ่ น 181.22 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.58 โดยรำยได้จำกกำรรับประกันภัยมีจำ� นวน 2,391.81 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปีกอ่ น 99.41 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 4.34 รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่นรวม 180.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 81.81 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 82.75
ค่ำใช้จำ่ ยรวมประกอบด้วยค่ำใช้จำ่ ยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จำ่ ยในกำรด�ำเนินงำนและค่ำใช้จำ่ ยในกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 2,542.89
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 256.30 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.21 ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน
2,180.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 265.67 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.87 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 361.97 ล้ำนบำท ลดลง 9.37
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.52
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2562 มีดังต่อไปนี้
1. ผลกำรด�ำเนินงำนจำกกำรรับประกันภัย
ในปี 2562 บริษัทมีผลก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 210.89 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน
166.26 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 44.08 มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 9.54 ในปี 2562 และ ร้อยละ 18.01 ในปี 2561 แต่หำกพิจำรณำ
ผลประกอบกำรจำกกำรรับประกันภัยหลังจำกหักค่ำใช้จำ่ ยในกำรด�ำเนินงำนจะมีผลขำดทุนจำกกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 151.09 ล้ำนบำท
ลดลงจำกปีก่อน 156.89 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2,702.78 เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีผลก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 5.81 ล้ำนบำท
1.1 รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ในปี 2562 บริษทั มีรำยได้จำกกำรรับประกันภัย จ�ำนวน 2,391.81 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2561 จ�ำนวน 99.41 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 4.34 จำกผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้
เบี้ยประกันภัยรับ 3,023.91 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,892.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
131.29 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.54 มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับตรงในประเภทอัคคีภัย ภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
ในขณะเดียวกันบริษัทมีเบี้ยประกันภัยต่อออกในปี 2562 จ�ำนวน 745.41 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 45.22 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.46
มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,278.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 86.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.93 โดยคิดเป็นอัตรำกำรรับควำมเสี่ยงภัย
ไว้เองอยู่ที่ร้อยละ 75.35 ต�่ำกว่ำปีก่อนที่มีอัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองอยู่ที่ร้อยละ 75.79
ในปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้จ�ำนวน 2,209.45 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 115.02 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
5.49 ซึ่งในปี 2562 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ของกำรประกันภัยเพิ่มขึ้นในทุกประเภทภัย
รำยได้จำกค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 182.36 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 15.61 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.88 ในปี 2562
อัตรำรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จอยู่ที่ร้อยละ 24.46 ในขณะที่ปี 2561 มีอัตรำรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จอยู่ที่ร้อยละ 28.27
1.2 ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน
ในปี 2562 มีค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 2,180.92 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับ
ปีก่อน 1,915.25 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 265.67 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.87
ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ประกอบด้วย
(1) ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนในปี 2562 มีจ�ำนวนรวม 1,434.81 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 215.84 ล้ำนบำทจำกปี 2561 ซึ่งมีจ�ำนวน 1,218.97 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ที่ร้อยละ 64.94 สูงกว่ำปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 58.20 มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนของประเภทอัคคีภัย ภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
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(2) ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 470.81 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 19.76 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.38 ค่ำจ้ำง
และค่ำบ�ำเหน็จนี้เป็นค่ำใช้จ่ำยที่แปรผันตำมเบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อ ซึ่งในปี 2562 เบี้ยประกันภัยรับรวมมีจ�ำนวน
3,023.91 ล้ำนบำท เปรียบเทียบปี 2561 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,892.62 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.54
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันอื่นมีจ�ำนวน 275.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 30.07 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 12.26
ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้เป็นค่ำใช้จ่ำยที่แปรผันตำมเบี้ยประกันภัยรับ
1.3 ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน
กำรประกันอัคคีภัย
ในปี 2562 มีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 74.85 ล้ำนบำท ลดลง 83.53 ล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำกำรลดลงร้อยละ 52.74
มีเบี้ยประกันภัยรับ 620.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 38.46 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.61 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
326.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 15.21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.88 ในปี 2562 มีอัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองอยู่ที่ร้อยละ 52.66
ซึ่งต�่ำกว่ำปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ 53.53
รำยได้จำกกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวนรวม 379.03 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 6.48 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.68 โดยมี
เบี้ยประกันภัยที่ถือรำยได้จ�ำนวน 315.93 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 17.51 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.87 มีรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ
จ�ำนวน 63.10 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 23.99 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.54 โดยในปี 2562 อัตรำรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จอยู่ที่
ร้อยละ 21.49 ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32.22
ค่ำใช้จำ่ ยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จำ่ ยในกำรด�ำเนินงำนมีจำ� นวน 304.18 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปีกอ่ น 77.05 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 33.92 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนที่มีจ�ำนวน 104.67
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 60.21 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 135.40 ซึ่งในปี 2562 อัตรำค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสินไหมทดแทนมีอัตรำร้อยละ 33.13 สูงกว่ำปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ 14.90 ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 142.99 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 4.44 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นมีจ�ำนวน 56.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 12.40 ล้ำนบำท
กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง
ในปี 2562 มีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 35.91 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 11.40
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.53
มีเบี้ยประกันภัยรับ 78.38 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 4.01 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 4.87 มีเบี้ยประกันภัย
รับสุทธิ 43.64 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 0.79 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.85 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง
จำกอัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองที่ร้อยละ 52.01 ในปี 2561 เป็นอัตรำร้อยละ 55.68 ในปี 2562
รำยได้จำกกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวนรวม 59.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 3.97 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.22 โดยมี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ 43.89 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2.17 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.19 มีรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 15.12
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.55
ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนมีจ�ำนวน 23.10 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 7.43 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 24.35 เป็นผลจำกกำรลดลงของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนที่มีจ�ำนวน 6.15 ล้ำนบำท
ลดลงจำกปีก่อน 7.82 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 55.97 ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 11.19 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 0.26 ล้ำนบำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นมีจ�ำนวน 5.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 0.64 ล้ำนบำท
กำรประกันภัยรถยนต์
ในปี 2562 มีกำ� ไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จำ่ ยในกำรด�ำเนินงำน 103.39 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีกอ่ น 69.48 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 40.19
มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,767.67 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 58.65 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.43 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,756.21 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 56.65 ล้ำนบำท
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รำยได้จำกกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวน 1,704.34 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 77.73 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.78
ผลจำกเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ในปี 2562 มีจ�ำนวน 1,702.07 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 77.50 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.77 มีรำยได้ค่ำจ้ำง
และค่ำบ�ำเหน็จ 2.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 0.23 ล้ำนบำท
ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนมีจ�ำนวน 1,600.95 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 147.21
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.13 มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนที่มีจ�ำนวน
1,182.07 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 111.97 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.46 ซึ่งในปี 2562 อัตรำค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรค่ำสินไหมทดแทนมีอัตรำร้อยละ 69.45 สูงกว่ำปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ 65.87 ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 255.93 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 16.12 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นมีจ�ำนวน 162.95 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 19.12 ล้ำนบำท
กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ในปี 2562 มีผลขำดทุนจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 3.26 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 24.65
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 115.26
มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 557.68 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 38.19 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35
มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 152.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 13.43 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.69 ในปี 2562 มีอัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง
อยู่ที่ร้อยละ 27.27 ซึ่งสูงกว่ำปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ 26.69
รำยได้จำกกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวน 249.43 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 24.19 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.74
จำกเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ 147.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 17.84 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.75 รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ
จ�ำนวน 101.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 6.35 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.65 โดยในปี 2562 อัตรำรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จอยู่ที่
ร้อยละ 25.11 ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 25.08
ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนมีจ�ำนวน 252.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 48.84 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 23.96 เป็นผลจำกมีค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนจ�ำนวน 141.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 51.48
ล้ำนบำท ในปี 2562 อัตรำค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนร้อยละ 96.17 สูงกว่ำปี 2561 ที่อัตรำร้อยละ
69.71 ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จจ�ำนวน 60.70 ล้ำนบำท ลดลง 0.55 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นจ�ำนวน 50.07 ล้ำนบำท
ลดลง 2.09 ล้ำนบำท
1.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน
ในปี 2562 บริษทั มีคำ่ ใช้จำ่ ยในกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 361.98 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีกอ่ น 9.37 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.52
2. ผลกำรด�ำเนินงำนจำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น
ในปี 2562 บริษทั มีรำยได้จำกกำรลงทุนและก�ำไรจำกเงินลงทุนและรำยได้อนื่ รวม 180.69 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปีกอ่ นซึง่ มีจำ� นวน
98.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 81.81 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 82.75 เป็นผลจำกในปี 2562 มีรำยได้จำกดอกเบี้ยและเงินปันผลรับรวมจ�ำนวน
94.15 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 9.33 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11 และกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรจำกเงินลงทุน โดยที่ก�ำไรจำกเงินลงทุนในปี
2562 มีจ�ำนวน 79.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 68.35 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 598.28 กำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรจำกเงินลงทุนมำจำกกำร
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบำงรำยกำร จำกเดิมที่เคยจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนเผือ่ ขำยมำเป็นเงินลงทุนเพือ่ ค้ำ เนือ่ งจำกกำรปรับเปลีย่ นนโยบำยกำรลงทุนของบริษทั เพือ่ ตอบสนองสถำนกำรณ์ดำ้ นกำรลงทุนและ
ควำมผันผวนของรำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอน จ�ำนวน
60.40 ล้ำนบำท ในปี 2562 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 5.65 สูงกว่ำปี 2561 ที่มีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอยู่ที่
ร้อยละ 3.28 มีรำยได้อื่น 8.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2.56 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 41.20 ในปี 2562 มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 2.02 ล้ำนบำท ในขณะที่ในปี 2561 มีส่วนแบ่งขำดทุน 3.59 ล้ำนบำท
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
1. สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
ภำวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในช่วงที่ภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำ อ�ำนำจ
กำรซื้อของประชำชนและผู้เอำประกันภัยก็ลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจ ผู้เอำประกันภัยของบริษัทซึ่งประกอบด้วยลูกค้ำบุคคลธรรมดำ
และลูกค้ำนิติบุคคล หรือหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ อำจลดจ�ำนวนเงินเอำประกันภัยหรือลดควำมคุ้มครอง หรือยกเลิกควำมคุ้มครอง
หรือไม่ต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจึงต้องวิเครำะห์สำเหตุในกำรแสดงเจตจ�ำนงของผู้เอำประกันภัย ชี้แจงให้ทรำบ
และเข้ำใจถึงผลเสียในกำรไม่ท�ำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สิน รวมทั้งเสนอให้ปรับทุนประกันภัย หรือเปลี่ยนประเภทควำมคุ้มครอง
ตำมควำมเหมำะสมของช่วงเวลำและควำมต้องกำรของผู้เอำประกันภัย รวมทั้งพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร และขยำยกลุ่มลูกค้ำเพิ่มขึ้น
จำกเดิม เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว
2. ภัยธรรมชำติและภัยพิบัติ
สภำพทำงภูมิศำสตร์ในปัจจุบันส่งผลให้ภัยธรรมชำติและภัยพิบัติมีควำมถี่ในกำรเกิดและมีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้
ปริมำณควำมเสียหำยทั้งต่อชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินที่บริษัทรับประกันภัยไว้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจำรณำรับประกันภัย
อย่ำงรอบคอบ และก�ำหนดพื้นที่และเขตในกำรรับประกันภัยเพื่อกระจำยควำมเสี่ยงในกำรเกิดภัยดังกล่ำว
ฐำนะทำงกำรเงิน
1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ตำมงบกำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียจ�ำนวนเงิน 5,703.30 ล้ำนบำท
เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีสินทรัพย์รวม 5,228 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 475.31 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.09 โดยมีรำยกำรสินทรัพย์ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ�ำนวน 139.65 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.45 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น
จำกปี 2561 จ�ำนวน 20.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 16.91
- เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ จ�ำนวน 460.19 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.07 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำกปี 2561
จ�ำนวน 18.90 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.28
- สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ จ�ำนวน 659.62 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11.57 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำกปี
2561 จ�ำนวน 207.70 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45.96
- ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ จ�ำนวน 532.73 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.34 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกปี
2561 จ�ำนวน 46.39 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.01
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ�ำนวน 3,044.19 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53.38 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำกปี 2561
จ�ำนวน 223.36 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.92
- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ จ�ำนวน 242.55 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกปี 2561
จ�ำนวน 15.81 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.12
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 53.36 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน
4.06 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.07
- เงินวำงไว้ส�ำหรับโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี จ�ำนวน 73.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของสินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 51.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 239.08
หนี้สินรวมของบริษัทตำมงบกำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียมีจ�ำนวน 3,636.81 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่
3,120.82 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 515.99 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.53 โดยมีรำยกำรหนี้สินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน มีดังนี้
- หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย จ�ำนวน 2,581.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.26 ของยอดรวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้ำของ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 384.79 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.52
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- เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ จ�ำนวน 761.02 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.34 ของยอดรวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้ำของ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 86.59 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.84
- ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน จ�ำนวน 61.30 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของยอดรวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้ำของ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 11.22 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.41
- ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จค้ำงจ่ำย จ�ำนวน 86.73 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.52 ของยอดรวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้ำของ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 14.93 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.80
- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย จ�ำนวน 44.58 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 0.78 ของยอดรวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
ลดลงจำกปีก่อน 39.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.77
2. คุณภำพของสินทรัพย์
2.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตำมงบกำรเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ 31 ธันวำคม 2562 มีจ�ำนวน 3,044.19
ล้ำนบำท โดยรวมแล้วกำรลงทุนของบริษัทมีมูลค่ำยุติธรรมน้อยกว่ำรำคำทุน เมื่อจ�ำแนกรำยละเอียด บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลและตัว๋ เงินคลังทีร่ ำคำทุนจ�ำนวน 625.67 ล้ำนบำท เงินลงทุนในหุน้ กูท้ รี่ ำคำทุนจ�ำนวน 710.24
ล้ำนบำท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่รำคำทุนจ�ำนวน 732.62 ล้ำนบำท เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่รำคำทุน
จ�ำนวน 389.22 ล้ำนบำท ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ท�ำกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยมีส่วนขำดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมจ�ำนวน 35.32 ล้ำนบำท และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนจ�ำนวน 15.35 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ มีเงินฝำกสถำบันกำรเงินและสลำกออมทรัพย์จ�ำนวน 495 ล้ำนบำท และ
มีเงินลงทุนในหุ้นทุนนอกตลำดหลักทรัพย์ จ�ำนวน 142.10 ล้ำนบำท
2.2 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ในปี 2562 มูลค่ำตำมบัญชี ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม มีจ�ำนวน 608.95 ล้ำนบำท และมี
มูลค่ำสุทธิหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมที่มีอยู่ 366.40 ล้ำนบำท เป็นจ�ำนวนสุทธิ 242.55 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปีมีกำรซื้อเพิ่มและจ�ำหน่ำย
ออกเป็นผลท�ำให้มูลค่ำตำมบัญชีลดลง 15.80 ล้ำนบำท ในปี 2562 บริษัทลงทุนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์จ�ำนวน 3.02
ล้ำนบำท เพื่อกำรพัฒนำระบบงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรบริกำร และลงทุนซื้อยำนพำหนะมำเพื่อใช้ในกิจกำรของบริษัทจ�ำนวน 5.20
ล้ำนบำท ส�ำหรับในปี 2562 มีกำรรับรู้ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จ�ำนวน 23.99 ล้ำนบำท
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในปี 2562 ก่อนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีมจี ำ� นวน 126.68 ล้ำนบำท มีมลู ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม 73.32
ล้ำนบำท มูลค่ำสุทธิหลังหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมเป็นจ�ำนวนสุทธิ 53.36 ล้ำนบำท ในปี 2562 มีกำรซื้อเพิ่ม 0.15 ล้ำนบำท โดยเป็นกำร
ลงทุนด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรบริหำรและจัดกำรข้อมูลของบริษัท
2.3 เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
ในปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ-สุทธิ 460.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 18.90 ล้ำนบำท เป็นเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
จำกผู้เอำประกันภัย ตัวแทนและนำยหน้ำ จ�ำนวน 465.83 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้ำงรับ
ไม่เกิน 30 วัน รวมจ�ำนวน 439.55 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.22 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระตำมระยะเวลำเครดิต โดยในปี 2562
มีระยะเวลำกำรจัดเก็บ 54 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยมำอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทได้มีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกำสจะเก็บเงินไม่ได้ โดยกำรพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์และเบี้ยค้ำงรับจำกตัวแทนแต่ละรำยอย่ำงสมเหตุสมผล ในปี 2562 มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 5.64
ล้ำนบำท ซึ่งจ�ำนวนที่ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้เพียงพอกับควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียจำกกำรเก็บเงินไม่ได้
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2.4 สินทรัพย์อื่น
ค่ำสินไหมทดแทนค้ำงรับจำกคู่กรณีในปี 2562 มีจ�ำนวน 286.41 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 18.74 ล้ำนบำท จำกปี 2561
ซึ่งมีจ�ำนวน 267.67 ล้ำนบำท
บริษัทมีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 167.66 ล้ำนบำทในปี 2562 และ 150.26 ล้ำนบำทในปี 2561 สัดส่วนของ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นอัตรำร้อยละ 58.84 ในปี 2562 และ 56.14 ในปี 2561
ในปี 2562 มีเงินวำงไว้ส�ำหรับโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปีจ�ำนวน 73.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 51.96
ล้ำนบำท
3. สภำพคล่อง
ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 81.90 ล้ำนบำท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
2.53 ล้ำนบำท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 59.17 ล้ำนบำท เป็นกำรใช้กระแสเงินสดเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล 51 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง 1.35 ต�่ำกว่ำปีก่อนที่ 1.37 ทั้งนี้ ด้วยตำมค�ำนิยำมควำมหมำยของ
สินทรัพย์สภำพคล่อง หมำยถึงเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดนั้น บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
ที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งสินทรัพย์เหล่ำนี้สำมำรถเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์สภำพคล่องหรือเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดได้อย่ำงรวดเร็ว
สำมำรถรองรับสภำพคล่องอีกระดับหนึ่ง
ในปี 2562 รำยจ่ำยฝ่ำยทุนของบริษัท ประกอบด้วยกำรลงทุนในเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรซื้อยำนพำหนะ เพื่อรองรับกำร
ขยำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง
4. แหล่งที่มำของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหนี้สิน 3,636.81 ล้ำนบำท มีส่วนของเจ้ำของ 2,066.49 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.76 ซึ่งสูงกว่ำปีก่อนที่ 1.48 เงินทุนเพื่อกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและจำกกำรประกอบธุรกิจ
หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
และส�ำรองเบี้ยประกันภัย ซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจประกันภัยอันเป็นธุรกิจหลัก
5. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 2,066.49 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 40.69 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.93
กำรเปลี่ยนแปลงมำจำกกำรจัดสรรกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 61 ล้ำนบำท และมำจำกก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนปี 2562
จ�ำนวน 29.65 ล้ำนบำท และกำรลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของจ�ำนวน 15.21 ล้ำนบำท
6. ภำระผูกพันด้ำนหนี้สินและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมียอดคงค้ำงของคดีที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจ�ำนวนประมำณ 52.20 ล้ำนบำท จำกกำร
เป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ จำกทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องดังกล่ำว บริษัทมีภำระผูกพันไม่เกิน
ทุนประกันสูงสุดของกรมธรรม์ คิดเป็นจ�ำนวนรวม 22.20 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้บันทึกส�ำรองเผื่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
เป็นจ�ำนวนประมำณ 22.10 ล้ำนบำท ไว้แล้วในงบกำรเงิน และบริษัทมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรจ�ำนวน 2.80 ล้ำนบำท
และหนังสือรับรองที่ออกในนำมบริษัทเป็นจ�ำนวน 4.70 ล้ำนบำท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจ
ของบริษัท
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 มีจ�ำนวนรวม 1,690,000 บำท
2. ค่ำบริกำรอื่น
ค่ำตอบแทนงำนบริกำรอื่น ได้แก่ ค่ำสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนกำรด�ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง เป็นจ�ำนวนรวม
585,000 บำท
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกลไกและ
กระบวนการส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างมูลค่ารวมให้กับบริษัท โดยแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ “นวกิจ”
เริ่มจากการก�าหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสถียรภาพต่อสังคมอย่างมีจริยธรรม ให้ความคุ้มครองที่มีคุณค่าและ
คุณภาพต่อผูเ้ อาประกันภัยและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้ การเป็นบริษทั ชัน้ น�าในธุรกิจประกันวินาศภัย และประกอบด้วยค่านิยมองค์กร
ทัง้ สีป่ ระการ ได้แก่ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ จิตส�านึกแห่งความรับผิดชอบสูง ความร่วมแรงร่วมใจ และการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ อีกทัง้ ปัจจัย
เสริมอีกสองด้าน ได้แก่ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรและการส่งเสริมจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ เช่น การรักษาสิง่ แวดล้อม การส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาของเยาวชน การบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนากรมธรรม์ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความเหมาะสม การค� านึงถึง
ความปลอดภัยของพนักงาน การส่งเสริมการต่อต้านการพนันและยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับ
การพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษทั ได้จดั ท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) จ�านวน 9 หัวข้อ ดังนี้
1. การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการและมีการทบทวน ติดตามการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2562 บริษทั ได้รบั ผลการประเมินภายใต้โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” ภายใต้โครงการการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องดังต่อไปนี้
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตน
• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร์
ซึง่ สะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ อื หุน้ และสามารถรองรับผูถ้ อื หุน้ ได้เพียงพอ โดยประธานกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุม
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดและเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
• สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
• จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนสามารถด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใช้ในการออกเสียงลงคะแนนส�าหรับวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติและรับรอง
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ
• ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมได้อย่าง
เต็มที่ โดยในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม
• เปิดเผยมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2562 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทีจ่ ดั ประชุม หลังจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ เสร็จสิน้
• จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ให้หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ก�าหนดตามกฎระเบียบ และ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้
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หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• จัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พร้อมค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
• ประธานกรรมการด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�าคัญนอกเหนือ
ไปจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นที่ถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
• ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
• บริษัทมีนโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในประกาศแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการน�าข้อมูลภายใน
ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
• บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. ต้องรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทให้ส�านักเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง โดยเรื่องดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง
• บริษัทมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงสองสัปดาห์ก่อนที่บริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลและหรือรายงานทางการเงินต่อสาธารณชน
• คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียต่อที่ประชุมก่อนพิจารณาวาระ และงดออกเสียงและหรือไม่ได้อยู่ใน
ห้องประชุมในวาระนั้นๆ
หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
• ผู้ถือหุ้น
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่ และมุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการด�าเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ ี และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชือ่ ถือได้
• พนักงาน
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความส�าคัญกับพนักงานและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความเชื่อมั่นในองค์กร จ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มสี วัสดิการทีม่ มี าตรฐานสูงกว่าทีก่ ฎหมายก�าหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ การจัดท�า
แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจ�าปี การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
อนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและ
เติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงาน และมีการจัดท�าแผนอบรมหลักสูตรต่างๆ
ส�าหรับพนักงานแต่ละระดับล่วงหน้าตลอดทั้งปี
บริษัทค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน จึงมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน พร้อมทั้งมีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้หัวข้อ “นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” โดยในปี 2562 ไม่มีพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�างานแต่อย่างใด
• ลูกค้า
บริษัทให้ความส�าคัญในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาฐานของลูกค้าให้ใช้สินค้าและบริการของบริษัท
ในระยะยาว โดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคา
ที่ยุติธรรม รวมทั้งมีการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
โดยมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
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• คู่ค้า
บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทด้วยความโปร่งใส โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาส
ให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเรื่องของการให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน และจะไม่น�าข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
การคัดเลือกผู้จ�าหน่ายและผู้ให้บริการมีเกณฑ์ดังนี้
เอกสารยืนยันทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะให้บริการ
ราคา
ความพร้อมในการให้บริการ (ความสามารถทางเทคนิค)
ประสบการณ์ (ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์)
คุณภาพสินค้าและบริการ
แหล่งลูกค้าอ้างอิง (ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ)
การบริการหลังการขาย (นโยบายด้านการให้บริการ)
• คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกาและมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
• เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายในการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและคงความสามารถในการช�าระหนี้ให้ดีที่สุด เพื่อด�ารงชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้ บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาให้มี
หลักประกันทางธุรกิจตามความเหมาะสม ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้
• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงปลูกจิตส� านึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม และมีนโยบาย
ในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
บูรณะสถานศึกษา รวมทัง้ การฝึกอบรมให้ความรูใ้ นเรือ่ งสิง่ แวดล้อม และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานได้มสี ว่ นร่วม และตระหนักถึง
ความส�าคัญของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ซึง่ บริษทั ได้มกี ารด�าเนินกิจกรรมอย่างสม�า่ เสมอและต่อเนือ่ งจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
• สิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่
ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่กระท�าการที่เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วน
บุคคล และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นก�าเนิด สภาพทางกาย สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
การศึกษาอบรม หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
• ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษทั ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายลิขสิทธิแ์ ละพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�าความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์สอื่ สารให้ทกุ คนในองค์กรได้รบั ทราบ มีการตรวจสอบการใช้โปรแกรมซอฟแวร์ของพนักงาน เพือ่ ป้องกันการใช้ซอฟแวร์ทไี่ ม่เกีย่ วข้อง
กับการปฏิบัติงานหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อก�าหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอื่นๆ ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกรณี
ที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายโดยสาเหตุจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะด�าเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายใน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เนื่องจาก
เป็นข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. คปภ. และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
บริษทั มีการสือ่ สารข้อมูลผ่านช่องทางหลากหลายไปยังผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูส้ นใจทัว่ ไป เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เช่น
แบบ 56-1 รายงานประจ�าปี รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษทั การพบปะและการสัมภาษณ์ การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน
ส�าหรับเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
บริษทั มีการจัดตัง้ หน่วยงานผูถ้ อื หุน้ สัมพันธ์เพือ่ ท�าหน้าทีใ่ นการติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป โดยสามารถติดต่อขอรับข้อมูล
ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2664 7777 ต่อ 7719, 1905 และ 1906 หรือทางอีเมล์ office_president@navakij.co.th หรือทาง
เว็บไซต์ของบริษัท www.navakij.co.th
โดยในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับค�าสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระ
ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแต่อย่างใด
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
• คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะหลากหลายด้าน โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัย อย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีจ�านวน
13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 10 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ�านวน 3 คน มีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ นางวนิดา ชาญศิขริน นายพรพงษ์ พรประภา
และนายชาน ซู ลี ซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต�่ากว่า 3 คน
• กรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบก�าหนดพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอีกได้
• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่ใช่บคุ คลเดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบออกจากกัน เพือ่ ตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการก�าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และก�าหนด
นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูอ้ า� นวยการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และต้องไม่ดา� รงต�าแหน่งกรรมการของบริษทั อืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 7 ครั้งต่อปี โดยเป็นการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง มีการก�าหนดวัน
ประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น ทั้งนี้ ในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม บริษัทจะส่งรายงาน
ผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
• การประชุมแต่ละครั้งมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยประธานกรรมการ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหาร และกรรมการอิสระ
1 คน ร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมได้
• เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมที่มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน
• ในการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย ประธาน
กรรมการจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
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• คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่จะวางตัวสืบทอดต�าแหน่งงานได้มีโอกาสพบปะหรือน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อที่จะได้ท�าความรู้จักและชี้แนะในประเด็นที่จะพัฒนาผู้บริหารท่านนั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อ�านวยการ เลขานุการบริษัท
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
• เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�ารายงานการประชุมเสนอประธานกรรมการพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง
ในการประชุมครั้งถัดไป รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของส�านักเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในการสืบค้น
และตรวจสอบได้
• ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและ
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยมีทั้งการประเมินแบบรายคณะและแบบรายบุคคล
เพื่อให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม ทบทวนผลการปฏิบัติงานและอุปสรรคในปีที่
ผ่านมา โดยมีกระบวนการในการประเมินฯ ดังนี้
1. เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าและทบทวนแบบประเมินฯให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล
2. เลขานุการบริษัทน�าเสนอแบบประเมินฯต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผล
3. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินฯและน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและด�าเนินการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ส�าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) คุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์การประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 = ดีเยี่ยม ร้อยละ 80-89 = ดีมาก ร้อยละ 70-79 = ดี ร้อยละ
60-69 = พอใช้ ร้อยละ 50-59 = ต้องปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.39 ส� าหรับการประเมินตนเองแบบรายคณะ และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
94.21 ส�าหรับการประเมินตนเองแบบรายบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย Board Level ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล โดยเป็นการประเมินตนเองแบบรายคณะ และก�าหนดให้มกี ารประเมินฯเป็นประจ�าทุกปี
แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการชุดย่อย (3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์การประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 = ดีเยี่ยม ร้อยละ
80-89 = ดีมาก ร้อยละ 70-79 = ดี ร้อยละ 60-69 = พอใช้ ร้อยละ 50-59 = ต้องปรับปรุง โดยผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 และร้อยละ 89.58 ตามล�าดับ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่ส�าคัญประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนและส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของบริษัท
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
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บริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างสม�่าเสมอ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลท. หรือ ก.ล.ต. หรือหน่วย
งานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการผู้อ�านวยการมีการรายงานแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงาน
ของส�านักตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี เพือ่ ควบคุมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุม
กระบวนการท�างานทั้งหมดของบริษัท ทั้งในด้านการบริหาร การด�าเนินงาน การบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดยบริษัทได้ก�าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ก�าหนดระเบียบอ�านาจด�าเนินการ เพื่อมอบอ�านาจในการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่บริหารและจัดการระดับต่างๆ โดยก�าหนดขอบเขต
แห่งอ�านาจและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารและจัดการแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ และ
ช่วยลดความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต�าแหน่งงานอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจและสอบทาน
ระหว่างกัน รวมทั้งมีการหมุนเวียนพนักงานในต�าแหน่งส�าคัญตามระยะเวลาที่เหมาะสม
3. ก�าหนดให้ธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการเกี่ยวโยง ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ�านาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของ ก.ล.ต.
4. ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการน�าข้อมูลไปใช้ และก�าหนดสิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ตามแนวทาง COBIT (Control Objective for Information and Related Technology)
6. ส�านักก�ากับการปฏิบัติงานรับผิดชอบให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ก� ากับดูแลบริษัท
รวมถึงให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
7. ส่งหนังสือแจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
หรือรายงานทางการเงินต่อสาธารณชน
8. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานส่งให้บริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการท�าธุรกรรมและรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัท ดังนี้
8.1 จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสีย (1) เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก (2) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(3) ทบทวนข้อมูลเป็นประจ�าทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบทราบ
8.2 จัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ผ่านระบบออนไลน์ของ ก.ล.ต. เมื่อท�ารายการซื้อ ขาย โอน
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ
8.3 บริษัทก�าหนดเป็นวาระเพื่อทราบเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง
9. บริษัทก�าหนดเรื่องการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไว้ในประกาศของบริษัท เรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนให้พนักงาน
ลงนามในสัญญาปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันพนักงานน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือน�าข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั โดยผูท้ ลี่ ะเมิดข้อบังคับดังกล่าวจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ซึง่ ได้ระบุบทลงโทษทางวินยั
ไว้ในเอกสารคู่มือพนักงานอย่างชัดเจน โดยก�าหนดโทษทางวินัยสูงสุดคือการไล่ออกโดยไม่จ่ายเงินชดเชย
บริิษััท นวกิิจปริะกิันภััย จำ�กิัด (มห�ชน) 59

10. บริษัทจัดท�าคู่มือแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองที่บริษัท
เช่าอยู่เป็นประจ�าทุกปี อีกทั้ง ได้จัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยงและสรุปแผนธุรกิจ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ คปภ.
การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการมีการทบทวนความเหมาะสมของการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้กับธุรกิจ
ของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. และ IOD รวมทั้ง CG Code ที่มีการน�ามาปรับใช้และอธิบายกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ โดยมีข้อขัดข้องในบางเรื่อง ดังนี้
1. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนือ่ งจากธุรกิจประกันวินาศภัยจ�าเป็นต้องอาศัยบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์
ในธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งจ�าเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อน�าพาบริษัทให้บรรลุผล
ส�าเร็จได้ตามเป้าหมายและเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร โดยบริษัทมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้อ�านวยการท�าหน้าที่รับผิดชอบการก�ากับดูแลนโยบายโดยรวมและบริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระร้อยละ 38.46 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีการ
แบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการทีช่ ดั เจน ท�าให้มกี ารถ่วงดุลและมีการบริหารงานทีโ่ ปร่งใส เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งนี้ บริษัทจะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติให้มากที่สุด โดยปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ของบริษัท
3. คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แต่หากเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถพิจารณาขยายวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ โดยยังคงให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระจ�านวน 4 คน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมและมีความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ประกอบกับการสรรหากรรมการรายใหม่ทมี่ คี วามเป็น
อิสระและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทด�าเนินการอยู่ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด�ารงต�าแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการได้น�าเสนอความสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
4. บริษัทไม่ได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการน�าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้นกั ข่าวจากสือ่ ต่างๆ นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ตา่ งๆ เข้ามาพบปะและสัมภาษณ์เกีย่ วกับผลการด�าเนินงาน เหตุการณ์สา� คัญ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ของบริษัท
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และตระหนักถึงความส�าคัญและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสามารถน�าไปสู่
ความส�าเร็จและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน ดังนี้
1) เสนอขายกรมธรรม์ที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม และแนะน�าความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า
2) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง การจัดซื้อจัดจ้างจะด�าเนินการโดยแผนกจัดซื้อภายใต้ประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดหาสินค้าและบริการ
3) ปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้สามารถเทียบเคียงกับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีการเติบโตในสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และจ่ายช�าระหนี้ตรงเวลาอย่างสม�่าเสมอ
5) บริษัทมีนโยบายก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
6) บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจัดให้มีการดูแลและตรวจสอบรายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
7) บริ ษั ท จะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายอย่ า งเป็ น ธรรมและเหมาะสม กรณี ที่ บ ริ ษั ท ละเมิ ด สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย โดยสาเหตุ จ าก
ความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะด�าเนินการตามระเบียบและกระบวนการภายในกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
60 รายงานประจำำาปี 2562

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัท อนุมัตินโยบายต่อ ต้านการคอร์รัป ชัน และบริษัทได้ป ระกาศใช้น โยบายฯ พร้อมก�าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ
ตามนโยบายฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ โดยก�าหนดเป็นหลักการไว้ว่า ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ยอมรับหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตอย่างสม�่าเสมอ โดยทุกหน่วยงานในองค์กรจะประเมินความเสี่ยงของตนเองพร้อมระบุ
แผนการบริหารความเสีย่ งในเบือ้ งต้น และส�านักบริหารความเสีย่ งจะรับผิดชอบในการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร
การทุจริต ฉ้อฉล โดยประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และรวบรวมฐานะความเสี่ยงในภาพรวมให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังมีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบทาน ประเมินและ
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร
บริษัทได้สื่อสารนโยบายฯภายในองค์กรผ่านการจัดอบรมให้กับพนักงานปัจจุบัน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการประกาศผ่านระบบ
อินทราเน็ตของบริษัท รวมทั้งสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านสัญญาทางการค้า เว็บไซต์ของบริษัท
วารสารของบริษัท และรายงานประจ�าปี เป็นต้น ในปี 2562 บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งที่ส�านักงานใหญ่และสาขา จ�านวน 3 ครั้ง
ในวันที่ 18-19 มีนาคม วันที่ 5-6 สิงหาคม และวันที่ 24-25 สิงหาคม
บริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน สอบทานระบบ
รายงานทางการเงิน ระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย่ ง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั และตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะสม และมีความรัดกุม เพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชัน
2. จั ด ให้ มี แ นวปฏิ บั ติ ต ามโนบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจและเป็ น บรรทั ด ฐานในการปฏิ บั ติ ง าน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. จัดให้มีช่องทางส�าหรับการรับเรื่องร้องเรียนโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน และมีกระบวนการไต่สวนที่ยุติธรรม
รวมทั้งได้ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีที่เป็นพนักงาน และทบทวนหรือยุติการท�าธุรกรรมกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
1. ก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ อ�านาจด�าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รับผิดชอบในการก�ากับดูแลในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนือ่ ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทและนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. บริษทั มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อก�าหนดในการด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างสม�า่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�าหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริษัท
• การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน หรือ
แจ้งเบาะแสด้านพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยสามารถเลือกช่องทางการแจ้งเบาะแสถึงบุคคล
ตามรายละเอียดด้านล่าง หรือส่งไปรษณียโ์ ดยตรงไปยังคณะกรรมการบริษทั เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
10500
• ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ 0 2664 7712
อีเมล์ phatarawipha_w@navakij.co.th
• ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 2664 7719
อีเมล์ charuwan_c@navakij.co.th
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• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ 0 2664 7738
อีเมล์ pitiphong@navakij.co.th
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 0 2664 7778
อีเมล์ phisit_p@navakij.co.th
รายละเอียดดังกล่าวได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกใช้ช่องทางตามความเหมาะสม โดยข้อมูลการ
ร้องเรียนจะได้รบั การเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ซึง่ บริษทั จะไม่กระท�าการอันใดทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการเพือ่ คุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสมิให้ถูกกลั่นแกล้งจากผู้ถูกกล่าวหา
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
1. รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนต้องมีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะน�าสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
2. ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจะถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยโดยระมัดระวังเฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้น โดยการแจ้ง
เบาะแสและการร้องเรียนพนักงาน จะรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้น ส่วนการแจ้งเบาะแสะและการร้องเรียน
ผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
3. กรรมการผู้อ�านวยการจะแต่งตั้งผู้บริหารที่เป็นอิสระจากกิจกรรมที่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอย่างน้อย 3 คน ให้เป็น
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
4. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะพิจารณาแนวทางการจัดการและการเยียวยาความเสียหายกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเบาะแส
ที่ได้รับมีมูลความจริง และน�าเสนอต่อกรรมการผู้อ�านวยการ
5. การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจะด�าเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องเรียน
6. ระยะเวลาในการด�าเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องและความเพียงพอของเอกสารหลักฐาน
7. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรายงานผลการสอบสวนเรื่องที่ได้รับเบาะแส ผลการจัดการ และการเยียวยาความเสียหาย
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่กระท�าการที่เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นก�าเนิด สภาพทางกาย สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม การศึกษา
อบรม หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) มีนโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับบริษัท โดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ
2) ให้ความเท่าเทียมกัน และไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3) มีนโยบายไม่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพในทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือน�าความเสียหาย
มาสู่องค์กร
4) มีการก�าหนดขัน้ ตอนการร้องทุกข์ในคูม่ อื พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานทีป่ ระสบปัญหาในเรือ่ งต่างๆ ได้ใช้สทิ ธิในการร้องเรียน ทัง้ นีร้ วมถึง
ช่องทางร้องเรียนส�าหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย
5) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อท�าหน้าที่ดูแลพนักงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เท่าเทียมกัน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ผลตอบแทนและสวัสดิการ
1) จัดให้มีรูปแบบโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
2) พิจารณาการปรับเงินเดือนประจ�าปีให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท อัตราค่าครองชีพ
ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก
3) จัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนดและด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของพนักงานให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี เช่น จัดให้มีค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินกู้ยืมพนักงาน ฯลฯ
62 รายงานประจำำาปี 2562

4) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง พิจารณาการเสนอปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ รวมถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักที่
เป็นค่านิยมองค์กร เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ของพนักงานและสามารถรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่เติบโตขึ้น โดยก�าหนดแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1) จัดให้มีแผนฝึกอบรมประจ�าปีในหลักสูตรด้านสมรรถนะตามสายอาชีพและสมรรถนะด้านการบริหารแก่พนักงานในแต่ละระดับ
2) จัดให้มแี ผนการสืบทอดต�าแหน่งงานและการจัดการคนเก่ง เพือ่ สร้างและรักษากลุม่ บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงและมีผลการปฏิบตั งิ านดีโดยจัดให้
มีแผนพัฒนาทักษะและความสามารถเป็นรายบุคคลผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา และการดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
3) จัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4) เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้กระบวนการ
ท�างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นโยบายการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในที่ท�างาน
1) ส่งเสริมและธ�ารงไว้ซึ่งสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ท�างาน
2) ป้องกันไม่ให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม หรือผิดปกติจากการท�างาน
3) ปกป้องคุ้มครองพนักงานไม่ให้ท�างานในสภาพที่เสี่ยงอันตราย เป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
4) จัดให้พนักงานท�างานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
5) จัดหรือปรับปรุงสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ความส�าคัญและมีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของธุรกิจบริษัท และมี
เจตจ�านงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว โดยก�าหนดเวลา
ให้บริการออกส�ารวจและตรวจสอบความเสียหายภายใน 30 นาทีส�าหรับกรมธรรม์รถยนต์ ด�าเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ตา่ งๆ อย่างเคร่งครัด เสนอขายกรมธรรม์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ให้คา� แนะน�าความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละรายในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและค�าแนะน�าด้านการประกันวินาศภัย เพิ่ม
ความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยในการแจ้งอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1748 และมีกระบวนการที่
ให้ลกู ค้าสามารถแนะน�าหรือร้องเรียนเกีย่ วกับการบริการ ตลอดจนจัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าทีไ่ ด้รบั บริการด้านสินไหมรถยนต์
เพื่อใช้ประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
ในรอบปี 2562 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนทีเ่ ป็นสาระส�าคัญอันเกิดจากการใช้บริการของบริษทั อีกทัง้ บริษทั ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค เช่น ข่าวสารประกันภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจของบริษัทเป็นการให้บริการ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยบริษัทมีนโยบายในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) ด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
2) ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับรัฐในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3) ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
4) ปลูกจิตส�านึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัทปลูกจิตส�านึกให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนของบริษัท เช่น
- ให้น�ากระดาษที่ใช้งานหน้าเดียวมาใช้ซ�้า
- พิมพ์เอกสารเฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้น
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวัน และก่อนเลิกงาน 30 นาที
- ดับไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกจากห้องท�างานหรือห้องประชุม และดับไฟฟ้าช่วงเวลาพักกลางวัน
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- เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในบริษัทเป็นหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน
- รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- จัดท�าบัตรเติมน�้ามันเฉพาะน�้ามันแก๊สโซฮอล์ให้กับรถยนต์ของบริษัท
8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
กิจกรรมปลูกส�านึกจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1) โครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กลุม่ บริษทั พูลผล จ�ากัด และสาธรธานี คอมเพล็กซ์ ซึง่ ได้รบั
บริจาคโลหิตจ�านวน 406,400 ซีซี จากผู้บริจาค 1,214 คน
2) โครงการ “บริ จ าคร่ า งกาย อวั ย วะ และดวงตา” มอบให้ กั บ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ศู น ย์ รั บ บริ จ าคอวั ย วะสภากาชาดไทย
และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย “ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย” ในโครงการ “หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ 2563”
เพื่อมอบเครื่องกันหนาว พร้อมจัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และคนชราในพื้นที่ทุรกันดารและ
ประสบภัยหนาว จังหวัดเลย
2) บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 และให้เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น ปลอดภัยจากมลพิษ
ทางอากาศ
3) โครงการ ใจถึงใจ ครั้งที่ 1 มอบเสื้อผ้ามือสองให้กับ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งมอบต่อผู้ที่มีความต้องการหรือผู้ที่ขาดแคลนต่อไป
4) จัดกิจกรรมลดใช้ถงุ พลาสติก เพือ่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตามโครงการ “นวกิจอุน่ ใจ ช่วยโลกใบใหญ่ ลดใช้ถงุ พลาสติก” โดยมอบถุงผ้า
ให้แก่โรงพยาบาลรัฐทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์สาธารณสุข โรงพยาบาลกระแสสินธ์ุ โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลสงขลา
และโรงพยาบาลพัทลุง
5) ร่วมกับมูลนิธินวธรรมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ณ อาคาร
อ�านวยนรธรรม สภากาชาดไทย
6) สนับสนุนกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล 40 ปี บ้านทานตะวัน รายได้จากการจัดกิจกรรมน�ามาเป็นค่ารักษาพยาบาล เพื่อสุขภาพเด็กน้อย
ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7) ร่วมกิจกรรมงานต่อต้านคอร์รัปชันประจ�าปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหา
คอร์รัปชันที่ก�าลังลุกลามมายังสังคมไทย และกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังเพื่อปฏิเสธการคดโกงทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้อง
ร่วมมือกันแก้ไข เพื่อก�าจัดคอร์รัปชันให้หมดไป ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
8) ร่วมโครงการ “ปลูกไม้ยืนต้น และไม้เศรษฐกิจ” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี BAM จัดโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด
(มหาชน) โดยร่วมปลูกต้นไม้ จ�านวน 1,000 ต้น ณ อ�าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�าแพงเพชร และจ�านวน 20,000 ต้น ณ ต�าบลหนองท�าเล
จังหวัดกระบี่
9) สนับสนุนเสื้อชูชีพ จ�านวน 200 ตัว เพื่อส่งมอบให้โครงการเสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ของกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นมาตรการ
สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางทางน�้า ณ ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 จังหวัดภูเก็ต
ด้านการสนับสนุนการศึกษา
1) มอบทุนการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ในพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2) โครงการใจถึงใจ ครั้งที่ 2 ส่งมอบหนังสือให้กับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก เพื่อส่งมอบให้กับเด็กๆ น�าไปใช้ในการศึกษา และค้นหา
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ ณ มูลนิธิเด็ก
9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้า มีการพัฒนาองค์กร
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ พร้อมกับการให้ความส�าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมในยุคเทคโนโลยีและการสือ่ สาร มีการพัฒนารูปแบบการประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ โดยเน้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นนวัตกรรมและเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ให้มคี วามหลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
64 รายงานประจำำาปี 2562
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขา พเจา เห็น วา งบการเงิ นที่แ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเ สีย ข างตนนี้แ สดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) และเฉพาะกิจการของบริษั ท
นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดป ฏิบั ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรับ ผิดชอบของขาพเจ าได กลาวไวในวรรคความรับผิ ดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของ
ผูป ระกอบวิช าชี พบั ญ ชี ที่ กําหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชีในสวนที่เกี่ยวของกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข าพเจาไดป ฏิ บั ติ ตาม
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสํ าคั ญ ในการตรวจสอบคื อเรื่องต างๆ ที่ มี นัย สําคั ญ ที่ สุ ด ตามดุล ยพิ นิจเยี่ย งผู ป ระกอบวิช าชีพ ของข าพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองตอการประเมิ นความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขั ดตอขอเท็ จจริ งอันเป นสาระสํ าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
การรับรูรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับ
ในป 2562 บริษัทมีรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 3,024 ลานบาท ซึ่งเปนการรับประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยรายยอยและมี
กรมธรรมประกันภัยเปนจํานวนมาก ซึ่งคาเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากลูกคามีความหลากหลายและตองอาศัยการประมวลผล
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับการตรวจสอบรายไดคาเบี้ยประกันภัยวาไดรับรูดวย
มูลคาตามที่ควรจะเปนและในระยะเวลาที่เหมาะสม
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ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ที่เกี่ยวของกับ การขายประกันภั ย การคํ านวณเบี้ ยประกันภั ย รับ และการรั บรู รายได คาเบี้ย ประกันภั ย รับ โดยการสอบถาม
ผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว เพื่อตอบสนองเรื่อง
มูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายไดในงบการเงิน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุมตัวอยางกรมธรรมเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดคาเบี้ย
ประกันภัยวาสอดคลองตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท และสอบทานกรมธรรม
และรายการสลั กหลั งกรมธรรมที่ รั บรู เปนรายได ข องบริ ษัท ในรอบระยะเวลาบั ญ ชีในช วงกอนและหลัง วันสิ้นงวด นอกจากนี้
ขาพเจาไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดเบี้ยประกันภัยที่รับรูตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุมทดสอบรายการบันทึก
บัญชีที่เกี่ยวของกับรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย – สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายเปนบัญชีที่มีความสําคัญในงบการเงิน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายคงคางจํานวน 938 ลานบาท (คิดเปน
รอยละ 26 ของหนี้สินรวม) บัญชีสํารองคาสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนคางจายจะรวมทั้งในสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
และไดรับรายงานแลวและความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน ซึ่งการประมาณการดังกลาวคํานวณขึ้นโดยฝายบริหาร
ของบริษัทตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอสมมติหลักที่ใชในการคํานวณอางอิงจากขอมูลในอดีตและตองใชดุลยพินิจของ
ฝายบริหารในการประมาณการอยางสูง ดังนั้น ขาพเจาจึงให ความสําคัญกับ การตรวจสอบความเพียงพอของสํารองคาสินไหม
ทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย นอกจากนี้ สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายดังกลาวยังเกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับสํารองคาสินไหมทดแทนสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ซึ่งจํานวนดังกลาวคํานวณขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัท
ตามวิธีการทางคณิ ตศาสตรป ระกันภัย เช นเดี ยวกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีสํารองคาสิ นไหมทดแทนส วนที่
เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอจํานวน 299 ลานบาท
ขาพเจาได ประเมินและทดสอบระบบการควบคุ มภายในเกี่ยวกับ การรับเรื่องคาสินไหมทดแทน การจัด การคาสินไหมทดแทน
การตั้งประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย และการรับประกันภัยตอ โดยการสอบถามผูบริหาร
เกี่ย วกับเกณฑ และข อสมมติที่ใชในการประมาณการโดยนักคณิ ต ศาสตรป ระกันภัย นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุ มทดสอบข อมูล ที่
นักคณิตศาสตรใชในการคํานวณประมาณการสํารอง สุมตัวอยางแฟมสินไหมรายใหญ วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลความถี่ของการ
เกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอครั้ง นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานรายงานการคํานวณประมาณการ
คาสินไหมทดแทนที่ จัด ทําโดยนักคณิ ต ศาสตร ประกันภัยวาสอดคล องกับที่ ตั้งไวในบัญ ชี ประเมิ นข อสมมติ วิธีการที่ใช ในการ
คํานวณ ทดสอบขอมูลสินไหมที่นักคณิตศาสตรใช และเปรียบเทียบกับขอสมมติที่ใชในปกอน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการ
ตั้งประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอดวย
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิด ชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของบริษัท แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ
ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับ ผิด ชอบของข าพเจ าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูล อื่นนั้นมีค วามขัด แย งที่ มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัด ตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญแลว
ขาพเจาจะตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวที่ตองรายงาน
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัด ทํางบการเงิน ผูบ ริหารรั บผิด ชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดําเนิ นงานต อเนื่อง การเป ด เผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามี วัตถุประสงคเพื่ อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมู ล
ที่ขัด ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคั ญหรือไม ไมวาจะเกิด จากการทุจริตหรือขอผิด พลาด และเสนอรายงานของผูสอบบั ญชีซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็ จจริงอาจเกิด จากการทุ จริต หรือข อผิ ด พลาดและถือวามีส าระสําคัญ เมื่อคาดการณ อยางสมเหตุ สมผลได วารายการที่ ขัด ต อ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของข าพเจาตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข าพเจาใช ดุล ยพิ นิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ ยงผูป ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง หรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ทําความเข าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวของกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ใหเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปด เผย
ขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปด เผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวา
การเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัท
ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปด เผยขอมูลที่ เกี่ ยวของ ตลอดจนประเมินวา
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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ขาพเจาไดสื่อสารกับ ผูมีห นาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ได สื่อสารกับ ผูมีหนาที่ในการกํากั บดูแลเกี่ ยวกับความสัมพั นธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุ ผลที่บุ คคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปจจุ บันและกําหนดเป นเรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหล านี้ไวในรายงานของผู สอบบัญชี เวนแต กฎหมายหรื อ
ขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาว
ในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชน
ที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

139,646,681

119,443,830

139,646,681

119,443,830

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

7

460,188,833

441,292,191

460,188,833

441,292,191

7,992,591

7,176,640

7,992,591

7,176,640

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

8

659,616,170

451,918,948

659,616,170

451,918,948

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

9

532,731,843

579,118,997

532,731,843

579,118,997

สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

10

3,044,185,647 2,820,823,822 2,988,961,052 2,765,599,227

เงินให้กู้ยืม

11

949,846

592,076

949,846

592,076

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12

27,016,839

32,466,779

43,256,079

43,256,079

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

242,549,566

258,354,225

242,549,566

258,354,225

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14

53,359,278

57,420,913

53,359,278

57,420,913

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15.1

213,721,758

181,256,430

210,473,910

179,098,570

16

118,749,174

117,409,834

118,749,174

117,409,834

73,691,390

21,732,674

73,691,390

21,732,674

128,901,665

138,987,912

128,901,665

138,987,912

สินทรัพย์อื่น
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี
เงินวางไว้ส�าหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5,703,301,281 5,227,995,271 5,661,068,078 5,181,402,116

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
17
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
19
หนี้สินอื่น
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
20
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
21
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 35,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(2561: หุ้นสามัญ 34,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ 35,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(2561: หุ้นสามัญ 34,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ารองตามกฎหมาย
22
ส�ารองทั่วไป
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2,581,112,521
761,022,233
9,095,850
61,300,779

2,196,320,380
674,431,561
50,076,495

2,581,112,521
761,022,233
9,095,850
61,300,779

2,196,320,380
674,431,561
50,076,495

86,728,688
44,578,080
15,869,920
77,106,342
3,636,814,413

71,796,074
83,753,471
17,990,612
26,451,936
3,120,820,529

86,728,688
44,578,080
15,869,920
77,106,342
3,636,814,413

71,796,074
83,753,471
17,990,612
26,451,936
3,120,820,529

350,000,000

340,000,000

350,000,000

340,000,000

350,000,000
647,275,073

340,000,000
647,260,093

350,000,000
647,275,073

340,000,000
647,260,093

35,000,000
20,000,000
1,047,820,233
(33,608,438)
2,066,486,868
5,703,301,281

34,000,000
20,000,000
1,084,314,951
(18,400,302)
2,107,174,742
5,227,995,271

35,000,000
20,000,000
1,000,237,594
(28,259,002)
2,024,253,665
5,661,068,078

34,000,000
20,000,000
1,035,119,143
(15,797,649)
2,060,581,587
5,181,402,116

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.3
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
10.5
ก�าไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
23
รวมค่าใช้จ่าย
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
15.2
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

3,023,909,573
(745,406,466)
2,278,503,107
(69,054,376)
2,209,448,731
182,357,986
(2,016,461)
94,143,100
83,373,624
(3,601,761)
8,788,113
2,572,493,332

2,892,615,189
(700,186,941)
2,192,428,248
(97,994,405)
2,094,433,843
197,963,712
(3,586,129)
84,810,439
11,424,248
6,224,008
2,391,270,121

3,023,909,573
(745,406,466)
2,278,503,107
(69,054,376)
2,209,448,731
182,357,986
94,143,100
83,373,624
(3,601,761)
8,788,113
2,574,509,793

2,892,615,189
(700,186,941)
2,192,428,248
(97,994,405)
2,094,433,843
197,963,712
84,810,439
11,424,248
6,224,008
2,394,856,250

1,995,403,288 1,651,995,475 1,995,403,288 1,651,995,475
(560,594,048) (433,030,489) (560,594,048) (433,030,489)
470,810,354 451,055,713 470,810,354 451,055,713
275,298,002 245,226,814 275,298,002 245,226,814
361,975,263 371,345,251 361,975,263 371,345,251
2,542,892,859 2,286,592,764 2,542,892,859 2,286,592,764
29,600,473 104,677,357
31,616,934 108,263,486
44,949 (18,167,336)
(358,343) (19,674,533)
29,645,422
86,510,021
31,258,591
88,588,953

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

0.85

2.47

0.89

2.53

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
12.3
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

29,645,422

86,510,021

31,258,591

88,588,953

(3,433,479)
(15,576,691)
3,802,034

(962,290)
(126,843,480)
26,019,359

(15,576,691)
3,115,338

(126,843,480)
25,368,696

(15,208,136)

(101,786,411)

(12,461,353)

(101,474,784)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

(5,175,265)
1,035,053

(606,221)
121,244

(5,175,265)
1,035,053

(606,221)
121,244

(4,140,212)

(484,977)

(4,140,212)

(484,977)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (ขาดทุน)

10,297,074

(15,761,367)

14,657,026

(13,370,808)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

340,000,000

340,000,000

10,000,000

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)

-

350,000,000

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ก�าไรสะสม

647,275,073

-

-

-

-

14,980

647,260,093

647,260,093

-

-

-

-

14,573

647,245,520

35,000,000

-

-

-

1,000,000

-

34,000,000

34,000,000

-

-

-

1,000,000

-

33,000,000

20,000,000

-

-

-

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

-

-

-

20,000,000

1,047,820,233

(4,140,212)

29,645,422

(60,999,928)

(1,000,000)

-

1,084,314,951

1,084,314,951

(484,977)

86,510,021

(59,499,928)

(1,000,000)

-

1,058,789,835

ยังไม่จัดสรร

(5,349,436)

(2,746,783)

-

-

-

-

(2,602,653)

(2,602,653)

(311,627)

-

-

-

-

(2,291,026)

(28,259,002)

(12,461,353)

-

-

-

-

(15,797,649)

(15,797,649)

(101,474,784)

-

-

-

-

85,677,135

(33,608,438)

(15,208,136)

-

-

-

-

(18,400,302)

(18,400,302)

(101,786,411)

-

-

-

-

83,386,109

ผลต่าง
ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุน
จากการแปลงค่า
จากการวัดมูลค่า
รวม
งบการเงินที่เป็น
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่นของ
เงินตราต่าประเทศ หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ ส�ารองตามกฎหมาย ส�ารองทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ส�ารองตามกฎหมาย

-

-

ก�าไรส�าหรับปี

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรไปเป็น

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ส�ารองตามกฎหมาย

-

10,000,000

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรไปเป็น

330,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทุนเรือนหุ้นที่
ออก

บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

2,066,486,868

(19,348,348)

29,645,422

(60,999,928)

-

10,014,980

2,107,174,742

2,107,174,742

(102,271,388)

86,510,021

(59,499,928)

-

10,014,573

2,172,421,464

รวม

(หน่วย: บาท)

บริิษััท นวกิิจปริะกิันภััย จำ�กิัด (มห�ชน) 75
350,000,000

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ส�ารองตามกฎหมาย

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรไปเป็น

10,000,000

340,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)

-

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (ขาดทุน)

340,000,000

-

ก�าไรส�าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

-

-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)

ส�ารองตามกฎหมาย

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรไปเป็น

10,000,000

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 21)

647,275,073

-

-

-

-

14,980

647,260,093

647,260,093

-

-

-

-

14,573

647,245,520

มูลค่าหุ้นสามัญ

และช�าระแล้ว
330,000,000

ส่วนเกิน

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

35,000,000

-

-

-

1,000,000

-

34,000,000

34,000,000

-

-

-

1,000,000

-

33,000,000

ส�ารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว

20,000,000

-

-

-

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

-

-

-

20,000,000

ส�ารองทั่วไป

ก�าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,000,237,594

(4,140,212)

31,258,591

(60,999,928)

(1,000,000)

-

1,035,119,143

1,035,119,143

(484,977)

88,588,953

(59,499,928)

(1,000,000)

-

1,007,515,095

ยังไม่จัดสรร

(28,259,002)

(12,461,353)

-

-

-

-

(15,797,649)

(15,797,649)

(101,474,784)

-

-

-

-

85,677,135

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกิน
(ต�่ากว่า) ทุนจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

2,024,253,665

(16,601,565)

31,258,591

(60,999,928)

-

10,014,980

2,060,581,587

2,060,581,587

(101,959,761)

88,588,953

(59,499,928)

-

10,014,573

2,123,437,750

รวม

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด
บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
76 รายงานประจำำาปี 2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

3,006,438,290 2,830,656,173 3,006,438,290 2,830,656,173
(51,088,489) (199,983,304) (51,088,489) (199,983,304)
30,505,574
33,421,120
30,505,574
33,421,120
58,319,027
53,118,665
58,319,027
53,118,665
6,015,791
5,580,958
6,015,791
5,580,958
(1,759,776,924) (1,696,899,284) (1,759,776,924) (1,696,899,284)
(446,387,309) (455,149,511) (446,387,309) (455,149,511)
(260,016,583) (245,226,813) (260,016,583) (245,226,813)
(326,854,259) (263,911,054) (326,854,259) (263,911,054)
(20,231,850)
493,908 (20,231,850)
493,908
(249,664,105)
82,511,153 (249,664,105)
82,511,153
(357,771)
77,680
(357,771)
77,680
95,000,000 (45,000,000)
95,000,000 (45,000,000)
81,901,392
99,689,691
81,901,392
99,689,691
(3,016,845)
(150,006)
639,587
(2,527,264)

(1,880,221)
(32,826,600)
649,310
(34,057,511)

(3,016,845)
(150,006)
639,587
(2,527,264)

(1,880,221)
(32,826,600)
649,310
(34,057,511)

14,980
(8,186,329)
(50,999,928)
(59,171,277)
20,202,851
119,443,830
139,646,681

14,573
(7,160,815)
(49,499,928)
(56,646,170)
8,986,010
110,457,820
119,443,830

14,980
(8,186,329)
(50,999,928)
(59,171,277)
20,202,851
119,443,830
139,646,681

14,573
(7,160,815)
(49,499,928)
(56,646,170)
8,986,010
110,457,820
119,443,830

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ขอมูลทั่วไป
บริ ษัท นวกิ จประกันภั ย จํ ากั ด (มหาชน) (“บริษัท”) เป นบริษัทมหาชนซึ่งจั ดตั้ งและมีภู มิลํ าเนาในประเทศไทย บริษัท ประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ การรับประกัน วิน าศภัย และมี 25 สาขาในตางจังหวัด ที่อยูต ามที่จดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเปนสํานักงาน
ใหญตั้งอยูที่ 100/47-55 และเลขที่ 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กํา หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามวิธีการ
บัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเปนไปตามรูปแบบงบการเงินที่กําหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาใน
การจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดํา เนินงานของบริษัทประกัน วินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปน ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้

2.1

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
บริษัทจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย

2.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561)
และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญ ชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใช
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล าวมาถื อปฏิบั ตินี้ ไม มีผลกระทบอยางเป นสาระสําคั ญ ตองบการเงิน ของบริษัท
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง รายได
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรู
รายไดในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และ
กําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มีขอ กํ าหนดเพิ่ มเติ ม โดยมีก ารให ทางเลื อกสํ าหรับ ผู รับ ประกั นภั ย ที่ เขา เงื่ อนไขตามที่ ระบุใ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหสามารถยกเวนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน (ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวัน ที่ 1
มกราคม 2563) บางประการเปนการชั่วคราว และใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิ บัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปดเผย
ขอมูลสําหรับธุรกิจประกั นภัย แทนสําหรับ รอบระยะเวลารายงานที่เริ่มกอนวัน ที่ 1 มกราคม 2565 หรือกอนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช) มีผลบังคับใช
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซึ่ง
จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ
การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ยกเวน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังตอไปนี้ที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กํา หนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินดวย
มูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผน
ธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปดเผยขอมู ลสําหรับธุรกิจประกันภัย ออกมาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เรื่องสัญญาประกันภัย ที่อนุญาตใหผูรับประกันที่เขาเงื่อนไขตามที่กําหนด ใหสามารถยกเวนการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป 2563 เปนการชั่วคราว และกําหนดใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปดเผย
ขอมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย แทน
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ มีขอกําหนดบางเรื่องที่แตกตางจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยมีเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
- การจัดประเภทและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน ใหจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนด และลูกหนี้และเงินใหกูยืม โดยไมตองคํานึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
- การรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา ผลกําไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลกําไรขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม
ของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง สําหรับตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย ใหรับรูเขาสวนของกําไรหรือขาดทุน
- กําหนดใหอนุพันธแฝงในสินทรัพยทางการเงินที่เปนสัญญาแบบผสมตองแยกออกจากสัญญาหลัก หากเขาเงื่อนไขทุกขอในการแยก
สัญญา
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวมีขอกําหนดบางเรื่องที่แตกตางจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในสวนของการ
เปดเผยรายการ
ฝายบริหารของบริษัทไดพิจารณาแลวเห็น วา บริษัท เขาเงื่อนไขตามที่ระบุไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญา
ประกัน ภัย ที่กําหนดใหสามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําหรับธุรกิจ
ประกันภัย ไดและเห็นวาการเลือกใชแนวปฏิบัติมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากกวา ดังนั้น บริษัทจึงเลือกใชแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีดังกลาว
ฝายบริหารของบริษัทคาดวาการนําแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาใช จะมีผลกระทบตองบการเงินในเรื่องที่สําคัญดังนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - บริษัทตองจัดประเภทเงินลงทุนใน
ตราสารทุนในบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย และวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การรับรูรายการผลขาดทุนดานเครดิต - บริษัทตองรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอสินทรัพยทางการเงินโดยไมจําเปนตองรอ
ใหเหตุการณที่มีการดอยคาดานเครดิตเกิดขึ้นกอน
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงิน ณ วันที่นําแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ
มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกําหนดใหผูเชา
รับรูสินทรัพยและหนี้สินสําหรับสัญญาเชาทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ํา
การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปน
สัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการเชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
บริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติใชครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ถามี) และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1

การรับรูรายได
(ก)

เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยตอรับ หักดวยมูลคาของกรมธรรมที่
ยกเลิกและการสงคืนเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัยถือเปนรายไดต ามวันที่ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยตามจํานวนที่ระบุไวใน
กรมธรรม
เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัย หรือเมื่อบริษัทไดรับใบแจงการเอาประกัน ภัยตอ
จากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ

(ข)

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนรายไดในงวดที่ไดใหบริการ

(ค)

รายไดจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทมีสิทธิในการ
รับเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ

(ง)
4.2

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ

การรับรูคาใชจาย
(ก)

เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอรับรูเปนคาใชจายเมื่อไดโอนความเสี่ยงจากการประกัน ภัยใหบริษัทรับประกันภัยตอแลว
ตามจํานวนที่ระบุไวในกรมธรรม

(ข)

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนและค าใชจายในการจั ดการคาสินไหมทดแทนประกอบดวย คาสิน ไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการค า
สินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอ และสําหรับทั้งความเสียหายที่ไดรับรายงานแลวและที่ยัง
ไม ไดรับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลคาของคาสิน ไหมทดแทนและค าใชจายอื่นที่ เกี่ ยวข อง และรายการปรับปรุงคาสิ นไหมของงวด
ปจจุบั นและงวดกอ นที่ เกิ ดขึ้นในระหวา งป หักด วยมูล คาซากและการรับคืน อื่น (ถามี) และหั กดว ยคาสิน ไหมรับ คืน จากการเอา
ประกันภัยตอที่เกี่ยวของ
คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอรับรูเมื่อไดบันทึกคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนตาม
เงื่อนไขในสัญญาประกันภัยตอที่เกี่ยวของ
คา สิน ไหมทดแทนและค าใช จายในการจัด การคา สิ น ไหมทดแทนจากการรับ ประกั น ภั ยโดยตรงจะรับ รู เมื่อ ได รั บ แจ งจากผูเอา
ประกันภัยตามจํานวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม
เกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอจะรับรูเมื่อไดรับแจงจากบริษัทประกัน ตอ
ตามจํานวนที่ไดรับแจง
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4.3

(ค)

คาจางและคาบําเหน็จ
คาจางและคาบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

(ง)

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการรับประกัน ภัยอื่น คือ คาใชจายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งคา ใชจายทางตรงและทางออม และใหรวมถึงเงิน
สมทบตางๆ โดยรับรูเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

(จ)

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน คือ คาใชจายในการดําเนินงานที่ไมเกี่ยวกับการรับประกัน ภัยและการจัดการคาสินไหมทดแทน โดยรับรู
เปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริษัทจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกัน ภัยตอโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกัน ภัย โดยสัญญาประกัน ภัยคือ
สัญญาซึ่งผูรับประกันภัย รับความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญ จากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ ง (ผูเอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหากเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนที่ระบุไว (เหตุการณที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบ
ตอผูเอาประกันภัย ในการพิจารณาวามีการรับความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญหรือไมนั้นจะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชนที่
จะตองจายกรณีที่มีสถานการณที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาหากไมมีสถานการณที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่ง
หากไมเขาเงื่อนไขดังกลาวขางตน บริษัทจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกลาวเปนสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือ สัญญาที่มี
รูปแบบทางกฎหมายเปนสัญญาประกันภัยและทําใหผูรับประกัน ภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน แตไมไดทําใหผูรับประกัน ภัยมีความเสี่ยงดาน
การรับประกันภัยที่สําคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ไดแก ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา
บริษัทจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเปนรายสัญญา ณ วันเริ่มตนสัญญา หากสัญญาใด
จัด ประเภทเปนสัญ ญาประกันภัยแลว จะยังคงเปนสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกวาสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทํ าใหสิ้นสุดหรือสิ้น
ผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเปนสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มตนสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเปนสัญญาประกันภัยในเวลาตอมาได
หากพบวาความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

4.4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.5

เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุเบี้ยประกันภัย
คางรับ และตามสถานะปจจุบันของเบี้ยประกันภัยคางรับ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางป

4.6

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
สิน ทรัพ ย จากการประกั น ภัย ต อ ประกอบดว ยสํา รองประกั น ภัย ส วนที่ เรีย กคืน จากการประกั น ภั ยต อ ซึ่งประมาณขึ้ น โดยอ างอิ งสัญ ญา
ประกันภัยตอที่เกี่ยวของของสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายตามกฎหมายวาดวยการคํานวณสํารองประกันภัย และ
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยตอ
บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจากการประกันภัยตอเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ประสบการณการเก็บเงิน อายุของหนี้คงคางและตามสถานะปจจุบันของบริษัทประกันภัยตอ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางป
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4.7

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอและเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
(ก)

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ และเงินวางไวจากการรับประกันภัยตอ
เงินคางรับจากบริษัทประกันภัยตอประกอบดวยคาเบี้ยประกันภัยตอคางรับ คาจางและคาบําเหน็จคางรับ คาสินไหมทดแทนคางรับ
และรายการคางรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยตอ หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อ าจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไมได ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน และตามสถานะปจจุบันของบริษัทประกันภัย
ตอ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ข)

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ และเงินที่บริษัทถือไวจากการเอาประกันภัยตอ
เงินคางจายจากบริษัทประกัน ภัยตอประกอบดวย เบี้ยประกันภัยตอจาย และรายการคางจายอื่นๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ ยกเวน
สํารองคาสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยตอ

บริษัทแสดงรายการประกันภัยตอดวยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอหรือเจาหนี้บริษัทประกัน ภัยตอ) เมื่อเขา
เงื่อนไขการหักกลบทุกขอดังตอไปนี้
(1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจายชําระจํานวนที่รับรูไวในงบแสดงฐานะการเงินดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชนจากสินทรัพยใน
เวลาเดียวกับที่จายชําระหนี้สิน
4.8

เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุน
จัดประเภทเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาเมื่อมีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทตัดบัญชี
สวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรม
ของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี) บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีก ประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใช
มูลค ายุติ ธรรม ณ วัน ที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบั ญ ชีและมูล คายุ ติธรรม ณ วั นที่ โอนจะบั นทึ กในงบ
กําไรขาดทุน หรือแสดงเปนสวนเกินหรือสวนต่ํากวาทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในองคประกอบอื่น ของสวนของเจาของแลวแตประเภท
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.9

เงินใหกูยืมและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืมแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมสําหรับผลขาดทุนที่คาดวาจะเรียกเก็บจากลูกหนี้
ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกัน ประกอบ คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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4.10 เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุน ในบริษัทรวมที่ แสดงอยูในงบการเงิน ที่แสดงเงิน ลงทุนตามวิธีสวนได เสียจะถูก บันทึกครั้งแรกในราคาทุ นที่ซื้อมาและในภายหลั ง
จะปรับเพิ่มหรือลดดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุนและปรับลดดวยเงินปนผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ขาดทุนจากการ
ดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคาร
อาคารชุด
สวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง
บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการ
ใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพยนั้น
ออกจากบัญชี
4.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น
และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและ
วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งมีอายุการใหประโยชน 3, 5 และ 10 ป
4.13 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยไมมีตัวตน หากมีขอบงชี้วา
สินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไป
หรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสิน ทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอ ยคาที่รับรูในงวดกอ น
ก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกํา หนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดย
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการ
ไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรู
ไปยังงบกําไรขาดทุนทันที
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4.14 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบดวย สํารองคาสินไหมทดแทน คาสินไหมทดแทนคางจายและสํารองเบี้ยประกันภัย
(ก)

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสิน ไหมทดแทนค างจายบัน ทึก ตามจํานวนที่ จะจ ายจริ ง สวนสํารองคาสิ นไหมทดแทนจะบัน ทึก เมื่อได รับการแจ งคําเรีย กรอ ง
คาเสียหายจากผูเอาประกัน ภัย ตามจํานวนที่ ผูเอาประกัน ภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริห าร มูลค าประมาณการ
สินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ
ประมาณการสํา รองสิน ไหมทดแทนคํ านวณโดยวิธีการทางคณิต ศาสตรประกันภั ย โดยคํ านวณจากประมาณการที่ดีที่ สุด ของค า
สินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายใหแกผูเอาประกัน ภัยในอนาคตสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอ นหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน และรวมถึงคาใชจายในการจัดการคาสินไหม
ทดแทน และหักมูลคาซากที่คาดวาจะไดรับ และรวมถึงสวนที่สามารถเรียกคืนไดจากคูกรณี ผลตางของประมาณการสํารองสินไหม
ทดแทนที่คํานวณไดสูงกวาคาสินไหมทดแทนที่ไ ดรับรูไปแลวในบัญชี จะรับรูเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมีการรายงาน
ใหบริษัททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)

(ข)

สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(1) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดคํานวณจากเบี้ยประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัยตอดวยวิธีการดังนี้
การประกันภัยขนสงเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุ
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุมครองไมเกิน 6 เดือน

-

การประกันภัยอื่น

-

รอยละรอยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแตวันที่
กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลคุมครอง ตลอด
ระยะเวลาที่บริษัทยังคงใหความคุมครองแก
ผูเอาประกันภัย
วิธีถัวเฉลี่ยรายวันตามอายุกรมธรรม

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดจากการเอาประกันภัยตอคํานวณจากเบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
ดวยวิธีการเชนเดียวกับกรมธรรมประกันภัยตรง โดยจะรับรูสําหรับกรมธรรมที่ไดโอนความเสี่ยงจากการประกันภัยใหบริษัท
รับประกันภัยตอแลว
สํารองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปกอนจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุน
(2) สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจํานวนเงินที่บริษัทจัดสรรไวเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกัน ภัย โดยใชการประมาณ
การที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดกับสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ
เปนรายได หากมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวาสํารองเบี้ยประกัน ภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทจะรับรูสวนตาง
และแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน
4.15 ผลประโยชนพนักงาน
(ก)

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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(ข)

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบใหเปน
รายเดือน สินทรัพ ยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บ ริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ
บันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาว
เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษั ท คํ า นวณหนี้ สิน ตามโครงการผลประโยชน ห ลังออกจากงานของพนั ก งาน โดยใช วิ ธีคิ ด ลดแต ล ะหน วยที่ ป ระมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตรประกัน ภัยอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนัก งาน
จะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทบันทึกภาษี เงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
สําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีในจํานวนเทาที่มีค วามเปนไปไดคอนขางแน ที่บริษัทจะมีกํ าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชี
ดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนํา สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางสวนมาใชประโยชน
บริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของ
4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรง
หรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทํา
ใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัท
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4.18 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ ไดโอนไปใหกับผูเชาถือ เปนสัญ ญาเชาการเงิน
สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตาม
สัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ที่เชา
สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของไมไดโอนไปใหกับผูเชา ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน ซึ่งจํานวนเงินที่จายตาม
สัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
4.19 เงินตราตางประเทศ
บริษัทแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูใน
สกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
4.20 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขาง
แนน อนวาบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเชื่อถือ
4.21 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการดังกลาว
เปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสิ นทรัพยและหนี้สิน ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่ มีสภาพคล องสําหรับสินทรัพยหรือหนี้ สินที่มีลักษณะ
เดียวกัน หรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่
เหมาะสมกั บ แต ละสถานการณ และพยายามใช ขอ มูล ที่ส ามารถสังเกตได ที่เกี่ ย วข องกับ สิ น ทรัพ ย หรื อหนี้ สิ น ที่ จะวัด มูลค ายุ ติ ธรรมนั้ น
ใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภท
ของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและ
หนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเป นตองใชดุลยพิ นิจและการประมาณการในเรื่องที่มีค วาม
ไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญ มี
ดังนี้
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5.1

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้/เงินใหกูยืม/เบี้ยประกันภัยคางรับ/เงินคางรับจากการประกันภัยตอ
ในการประมาณค าเผื่อหนี้ สงสัย จะสูญ ของลูกหนี้ เงิ นให กู ยืม เบี้ ยประกัน ภั ย คางรับ และเงิน ค างรั บจากการประกัน ภั ย ตอ ฝา ยบริห าร
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

5.2

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเมื่อฝายบริหารพิจารณาวาเงินลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น การที่
จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

5.3

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใช
งานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

5.4

สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
ในการบั น ทึก และวั ดมูลค าของสินทรัพ ย ไมมีตัว ตน ณ วัน ที่ ไดมา ตลอดจนการทดสอบการด อยคา ในภายหลัง ฝ ายบริห ารจําเป นต อ ง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ

5.5

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกําไร
ทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใชป ระโยชน จากผลแตกตางชั่ วคราวนั้น ในการนี้ฝ ายบริห ารจําเป นตอ งประมาณการว าบริษัท ควรรับ รู
จํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

5.6

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย โดยแยกพิจารณาสองสวน
คือ สวนของคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทไดรับรายงานความเสียหายแลว และสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้น แลวแตบริษัทยังไมได
รับรายงาน (Incurred but not reported claim - IBNR) ซึ่งตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานสากลในการประมาณการ
ขอสมมติหลักที่ใชในวิธีการทางคณิต ศาสตรประกัน ภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึ่งไดแก การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหม
ทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทน คาสินไหมทดแทนเฉลี่ย จํานวนครั้งของคาสินไหม เปนตน ในการคํานวณตามวิธีก ารทางคณิตศาสตร
ประกั นภั ยนี้ จะทํ าการวิเคราะห ตามประเภทของการรับประกั นภั ย และตองใช นักคณิตศาสตร ป ระกัน ภั ย (Actuary) ซึ่ งเปน ผูที่ มีค วามรู
ความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจประกัน ภัยและความเขาใจในผลิตภัณฑของบริษัทเปนผูวิเคราะห อยางไรก็ตาม การ
ประมาณการดังกลาวเปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางจากที่ไดประมาณการไว

5.7

สํารองความเสี่ยงภัยที่ไมสิ้นสุด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกัน ภัย โดยใชการประมาณการที่ดีที่สุดของคา
สินไหมทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู ซึ่งการประมาณเงินสํารองดังกลาวจําเปนตอง
ใชดุลยพินิจของฝายบริหาร ซึ่งอางอิงจากขอมูลในอดีตและประมาณการอยางดีที่สุด ณ ขณะนั้น

5.8

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนัก งานตามโครงการผลประโยชนประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกัน ภัย ซึ่ง
ตอ งอาศั ย ขอ สมมติฐ านตา งๆในการประมาณการนั้ น เช น อั ต ราคิ ด ลด อั ต ราการขึ้ น เงิน เดื อ นในอนาคต อั ต รามรณะ และอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน เปนตน
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5.9

สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใ ชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

5.10 คดีฟองรอง
บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว
และเชื่อมั่นวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไมเกินกวาจํานวนที่ไดประมาณการไวแลว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.11 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทไดโอนหรือรับโอนความ
เสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน
5.12 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหาร
ตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่
ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการคํานวณ
อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมและการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไมกําหนดระยะเวลาจายคืน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2562
312,000
139,334,681
139,646,681

(หนวย: บาท)
2561
312,000
119,131,830
119,443,830

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เงิน ฝากออมทรั พ ย แ ละเงิน ฝากกระแสรายวั น มี อั ต ราดอกเบี้ ย ระหว า งร อ ยละ 0.13 ถึ ง 1.30 ต อ ป
(2561: รอยละ 0.13 ถึง 1.75 ตอป)
7.

เบี้ยประกันภัยคางรับ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยคางรับจากการรับประกัน ภัยโดยตรงจําแนกอายุต ามเงินตน ที่คาง
ชําระ นับตั้งแตวันครบกําหนดชําระตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ยประกันภัย แสดงดังนี้

ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกิน 30 วัน
คางรับ 31 - 60 วัน
คางรับ 61 - 90 วัน
คางรับ 91 วัน - 1 ป
คางรับเกินกวา 1 ป
เบี้ยประกันภัยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยคางรับ - สุทธิ
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2562
391,625,782
47,929,031
13,363,642
3,817,421
4,874,366
4,215,739
465,825,981
(5,637,148)
460,188,833

(หนวย: บาท)
2561
365,126,489
54,626,429
11,265,304
2,685,869
8,346,282
4,478,688
446,529,061
(5,236,870)
441,292,191

สําหรับเบี้ยประกันภัยคางรับจากตัวแทนและนายหนา บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการติดตามหนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บเบี้ย
ประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกวากําหนดรับชําระ บริษัทไดดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหนาเปนกรณีไป
8.

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
(หนวย: บาท)
2562
สํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
สํารองคาสินไหมทดแทน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ

9.

2561

298,792,366
360,823,804

113,339,539
338,579,409

659,616,170

451,918,948

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
(หนวย: บาท)
2562
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ

2561

เงินคางรับจากการประกันภัยตอ

59,817
532,672,026

28,003
579,090,994

รวม

532,731,843

579,118,997

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินคางรับจากการประกันภัยตอจําแนกอายุตามเงินตนที่คางชําระแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2562
ยังไมถึงกําหนดรับชําระ
คางรับไมเกินระยะเวลา 1 ป
คางรับเปนระยะเวลา 1 - 2 ป

2561

คางรับเกินกวา 2 ป

424,238,134
106,220,217
1,704,343
509,332

404,581,921
173,087,457
1,290,503
131,113

รวมเงินคางรับจากการประกันภัยตอ

532,672,026

579,090,994
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10.

เงินลงทุนในหลักทรัพย

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2561
2562
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม
ตัดจําหนาย
ตัดจําหนาย
เงินลงทุนเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย
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5,440,000
607,604,528
613,044,528
(3,601,761)
609,442,767

5,440,000
604,002,767
609,442,767

679,590,742
675,238,297
493,485,021
1,848,314,060
(35,323,751)
(15,353,224)
1,797,637,085

677,750,938
679,475,371
440,410,776
1,797,637,085

423,921,108
724,356,810
1,016,129,394
2,164,407,312
(19,747,061)
(55,942,224)
2,088,718,027

10,000,000

10,000,000

485,000,000
495,000,000

580,000,000
590,000,000

144,673,295
(2,567,500)
142,105,795

144,673,295
(2,567,500)
142,105,795

3,044,185,647

2,820,823,822

-

414,038,221
724,147,933
950,531,873
2,088,718,027

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย
เงินลงทุนเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเพื่อคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย

มูลคายุติธรรม

5,440,000
607,604,528
613,044,528
(3,601,761)
609,442,767

5,440,000
604,002,767
609,442,767

679,590,742
675,238,297
493,485,021
1,848,314,060
(35,323,751)
(15,353,224)
1,797,637,085

677,750,938
679,475,371
440,410,776
1,797,637,085

ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย
423,921,108
724,356,810
1,016,129,394
2,164,407,312
(19,747,061)
(55,942,224)
2,088,718,027

10,000,000

10,000,000

485,000,000
495,000,000

580,000,000
590,000,000

89,448,700
(2,567,500)
86,881,200

89,448,700
(2,567,500)
86,881,200

2,988,961,052

2,765,599,227

มูลคายุติธรรม
-

414,038,221
724,147,933
950,531,873
2,088,718,027

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนทั่วไปในตราสารทุนรวมสวนของเงินลงทุนในบริษัทตางประเทศจํานวน 1.1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือคิดเปน 37.2 ลานบาท)
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ้นป ดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
ครบกําหนด
ครบกําหนด
1 - 5 ป
รวม
1 ป
1 - 5 ป
1 ป
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกําหนดเกินกวา 3 เดือน
รวมตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกําหนด

625,675,716
405,238,297
1,030,914,013
2,164,491
1,033,078,504

35,000,000 660,675,716
270,000,000 675,238,297
305,000,000 1,335,914,013
3,172,244
5,336,735
308,172,244 1,341,250,748

370,393,668
205,225,360
575,619,028
268,070
575,887,098

รวม

25,235,662 395,629,330
519,131,450 724,356,810
544,367,112 1,119,986,140
(293,906)
(25,836)
544,073,206 1,119,960,304

10,000,000

-

10,000,000

-

10,000,000

10,000,000

485,000,000
495,000,000

-

485,000,000
495,000,000

530,000,000
530,000,000

50,000,000
60,000,000

580,000,000
590,000,000

10.3 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ - สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือตนป
เปลี่ยนแปลงระหวางป
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงระหวางป
กําไรที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (รวมกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภท)
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิ (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือปลายป

(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(15,797,649)
85,677,135
67,762,069
(83,338,760)
(15,576,691)
3,115,338
(12,461,353)
(28,259,002)

(115,419,232)
(11,424,248)
(126,843,480)
25,368,696
(101,474,784)
(15,797,649)

ในระหวางป บริษัทไดพิจารณาและโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยบางรายการ
จากเดิ มที่ เคยจั ด ประเภทเป น เงิน ลงทุ น เผื่อ ขายมาเป น เงิน ลงทุ น เพื่ อ ค า เนื่ อ งจากการปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น ของบริ ษัท เพื่ อ
ตอบสนองสถานการณดานการลงทุนและความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทไดโอนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
จํานวน 614.8 ลานบาท ไปเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ มูลคายุติธรรม ณ วันที่ โอน จํานวน
60.4 ลานบาท ไดรับรูเปนกําไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนและแสดงไวในบัญชีกําไรจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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10.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562 และ 2561 บริษัท ได นํ าเงิน ลงทุ น บางส ว นไปวางเป น หลั ก ทรั พ ยไ วกั บ นายทะเบี ย น และบางสว นไปวางเป น
หลักทรัพยในการยื่นประกันผูขับขี่ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 และ 31
10.5 รายไดจากการลงทุนสุทธิ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีรายไดจากการลงทุนดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
35,824,073
31,691,773
58,319,027
53,118,666
94,143,100
84,810,439

ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
เงินปนผลรับจากตราสารทุน
รายไดจากการลงทุน
11.

เงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมจําแนกอายุตามเงินตนแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2562

ระยะเวลาคางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
รวมเงินใหกูยืม

ทรัพยสิน
จํานอง
เปนประกัน
209,950
209,950

อื่นๆ
739,896
739,896

2561

รวม
949,846
949,846

ทรัพยสิน
จํานอง
เปนประกัน
247,337
247,337

อื่นๆ
344,739
344,739

รวม
592,076
592,076

จํานวนดังกลาวเปนเงินใหกูยืมแกพนักงานตามโครงการสวัสดิการ โดยมีการกํา หนดวงเงินกูยืม ดังนี้ กรณีมีบุคคลค้ําประกันจะกูไ ดไมเกิน
5 เทาของเงิน เดือน แตไมเกิน 50,000 บาท กรณีมีหลักทรัพยค้ําประกันจะกูไดไมเกิน รอยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกัน และคิ ด
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.0 และรอยละ 6.5 ตอป ตามลําดับ
12.

เงินลงทุนในบริษัทรวม

12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 บริ ษั ท มี เงิน ลงทุ น ใน TKI General Insurance Company Limited และ TKI Life Insurance
Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลาว โดยมีรายละเอียดของเงินลงทุนเปนดังนี้
(หนวย: บาท)

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

TKI General Insurance Company Limited รับประกันวินาศภัย
TKI Life Insurance Company Limited
รับประกันชีวิต

สัดสวนเงินลงทุน
2562
2561
(รอยละ)
(รอยละ)
32.50
32.50
32.50
32.50

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
มูลคาตามบัญชี
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาตามบัญชี
2562
2561

13,392,311 16,364,725 21,628,040 21,628,040
13,624,528 16,102,054 21,628,039 21,628,039
27,016,839 32,466,779 43,256,079 43,256,079
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12.2 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม
สรุปรายการฐานะการเงิน
(หนวย: บาท)
2561

2562
TKI General
Insurance
Company Limited
53,516,674
(12,309,563)
41,207,111

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สินทรัพยสุทธิ
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในบริษัทรวม

TKI Life
Insurance
Company Limited
44,067,450
(2,145,826)
41,921,624

TKI General
Insurance
Company Limited
58,747,967
(8,394,968)
50,352,999

TKI Life
Insurance
Company Limited
50,540,877
(996,094)
49,544,783

32.50

32.50

32.50

32.50

13,392,311

13,624,528

16,364,725

16,102,054

รายได

7,064,713

7,344,527

4,481,638

3,951,732

ขาดทุนสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ผลตางของ
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ

(3,977,962)

(2,226,534)

(5,616,636)

(5,417,607)

(5,167,926)
(9,145,888)

(5,396,625)
(7,623,159)

(1,493,268)
(7,109,904)

(1,467,623)
(6,885,230)

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ขาดทุน)

ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมตามตารางขางตนจัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทดังกลาว
12.3 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินปนผลรับ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัทรวม
TKI General Insurance
Company Limited
TKI Life Insurance
Company Limited
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนแบงขาดทุน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากกําไรขาดทุน
2562
2561
2562
2561

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปนผลรับ
2562

2561

(1,292,838)

(1,825,407)

(1,679,576)

(485,312)

-

-

(723,623)
(2,016,461)

(1,760,722)
(3,586,129)

(1,753,903)
(3,433,479)

(476,978)
(962,290)

-

-

13.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง

รวม

ที่ดิน

อาคาร

อาคารชุด

สวนปรับปรุง
อาคาร

5,385,371
5,385,371
5,385,371

24,521,452
24,521,452
24,521,452

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

121,073,995
(1,163,264)
478,400
120,389,131
(110,283)
927,477
121,206,325

114,009,470
6,322,771
(1,216,596)
850,000
119,965,645
2,404,733
(2,455,333)
119,915,045

63,588,668
8,994,785
(6,189,252)
66,394,201
5,201,300
(3,958,803)
67,636,698

425,000
1,218,765
(1,328,400)
315,365
612,112
(927,477)
-

599,286,457
16,536,321
(8,569,112)
607,253,666
8,218,145
(6,524,419)
608,947,392

-

9,556,146

149,411,173

44,083,527

80,108,940

45,688,081

-

328,847,867

-

700,804

3,030,370

4,501,534

13,461,972

6,919,749

-

28,614,429

-

10,256,950

152,441,543

(1,163,261)
47,421,800

(1,211,459)
92,359,453

(6,188,135)
46,419,695

-

(8,562,855)
348,899,441

-

681,452

2,968,509

2,829,553

11,332,974

6,181,691

-

23,994,179

-

10,938,402

155,410,052

(110,279)
50,141,074

(2,454,363)
101,238,064

(3,931,152)
48,670,234

-

(6,495,794)
366,397,826

31 ธันวาคม 2561

5,385,371

14,264,502

117,840,958

72,967,331

27,606,192

19,974,506

315,365

258,354,225

31 ธันวาคม 2562
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
2561

5,385,371

13,583,050

114,872,449

71,065,251

18,676,981

18,966,464

-

242,549,566

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2562
คาเสือ่ มราคาสะสม
1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคา
สําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคา
สําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี

2562

28,614,429
23,994,179

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อม
ราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 269.3 ลานบาท (2561: 235.8 ลานบาท)
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14.

สินทรัพยไมมีตัวตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางพัฒนา

รวม

93,703,340
575,500
94,278,840
150,006
94,428,846

32,251,100
32,251,100
32,251,100

93,703,340
32,826,600
126,529,940
150,006
126,679,946

64,567,296
4,541,731
69,109,027
4,211,641
73,320,668

-

64,567,296
4,541,731
69,109,027
4,211,641
73,320,668

25,169,813

32,251,100

57,420,913

21,108,178

32,251,100

53,359,278

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัด
จําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 52.4 ลานบาท (2561: 52.2 ลานบาท)
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15.

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินได

15.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหรือ
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ที่รับรูเขางบกําไรขาดทุน
ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัย
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองคาสินไหมทดแทน
สํารองคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแตยังไมได
รายงานใหบริษัททราบ
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของราคาทุนของหลักทรัพยที่โอนเปลี่ยนประเภท
อื่นๆ
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
รวมสวนเปลี่ยนแปลง

74,092,132
3,584,145
33,823,425
56,798,988

67,167,246
11,701,945
30,232,537
38,117,274

6,924,886
(8,117,800)
3,590,888
18,681,714

5,022,541
6,437,800
2,221,371
(12,528,250)

8,523,399
14,367,576
3,247,848
7,064,750
720,352
14,460,579
216,683,194

6,735,653
20,515,299
2,157,860
3,949,412
2,241,620
182,818,846

1,787,746
(7,182,776)
403,292

(156,355)
7,630,330
(27,728,525)
1,507,197

720,352
12,218,959

616,087

2,633,173
328,263
2,961,436
213,721,758

1,562,416
1,562,416
181,256,430

(2,633,173)
1,234,153

(114,705)

27,628,241

(17,092,509)
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ที่รับรูเขางบกําไรขาดทุน
ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2561
2562
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัย
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองคาสินไหมทดแทน
สํารองคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแตยังไมได
รายงานใหบริษัททราบ
ผลประโยชนพนักงานคางจาย
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของราคาทุนของหลักทรัพยที่โอนเปลี่ยนประเภท
อื่นๆ
รวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

74,092,132
3,584,145
33,823,425
56,798,988

67,167,246
11,701,945
30,232,537
38,117,274

6,924,886
(8,117,800)
3,590,888
18,681,714

5,022,541
6,437,800
2,221,371
(12,528,250)

8,523,399
14,367,576
7,064,750
720,352
14,460,579
213,435,346

6,735,653
20,515,299
3,949,412
2,241,620
180,660,986

1,787,746
(7,182,776)
-

(156,355)
7,630,330
(27,728,525)

720,352
12,218,959

616,087

2,633,173
328,263
2,961,436
210,473,910

1,562,416
1,562,416
179,098,570

(2,633,173)
1,234,153

(114,705)

27,224,949

(18,599,706)

รวมสวนเปลี่ยนแปลง

15.2 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2562
2561
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดของปกอน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยู
ในงบกําไรขาดทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

27,552,492
30,800

1,074,827
-

27,552,492
30,800

1,074,827
-

(27,628,241)

17,092,509

(27,224,949)

18,599,706

(44,949)

18,167,336

358,343

19,674,533

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได
ดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
686,696
650,663
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย
3,115,338
25,368,696
3,115,338
25,368,696
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
1,035,053
121,244
1,035,053
121,244
คณิตศาสตรประกันภัย
รวม
4,837,087
26,140,603
4,150,391
25,489,940

รายการกระทบยอดจํานวนเงิน ระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดของปกอน
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
อื่นๆ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
2561
2562
29,600,473
104,677,357

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
31,616,934
108,263,486

20%
5,920,095
30,800

20%
20,935,471
-

20%
6,323,387
30,800

20%
21,652,697
-

4,634,058
(857,292)
(9,772,610)

8,798,837
(1,636,301)
(9,930,671)

4,634,058
(857,292)
(9,772,610)

8,798,837
(1,636,301)
(9,140,700)

(44,949)

18,167,336

358,343

19,674,533
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16. คาสินไหมคางรับจากคูกรณี
คาสินไหมคางรับจากคูกรณีจัดประเภทตามปที่เกิดการเรียกรองคาสินไหมไดดังนี้
2562
ปที่เรียกรอง
ป 2562
ป 2561
ป 2560
ป 2559
ป 2558
กอนป 2558 เปนตนไป
รวมคาสินไหมคางรับจากคูกรณี
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาสินไหมคางรับจากคูกรณี - สุทธิ

17.

85,444,014
43,179,550
34,705,577
33,918,630
28,141,929
61,024,113
286,413,813
(167,664,639)
118,749,174

(หนวย: บาท)
2561
83,822,782
44,475,373
41,501,799
30,195,124
67,678,573
267,673,651
(150,263,817)
117,409,834

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
(หนวย: บาท)
หนี้สินตาม
สัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและไดรับรายงานแลว
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดรับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
รวม

2562
สินทรัพยจาก
การประกันภัยตอ

สุทธิ

836,756,895
101,669,919

(239,739,440)
(59,052,926)

597,017,455
42,616,993

1,642,685,707
2,581,112,521

(360,823,804)
(659,616,170)

1,281,861,903
1,921,496,351
(หนวย: บาท)

หนี้สินตาม
สัญญาประกันภัย
สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและไดรับรายงานแลว
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตยังไมไดรับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
รวม

2561
สินทรัพยจาก
การประกันภัยตอ

สุทธิ

575,263,180
69,670,264

(77,347,542)
(35,991,997)

497,915,638
33,678,267

1,551,386,936
2,196,320,380

(338,579,409)
(451,918,948)

1,212,807,527
1,744,401,432

ในระหวางป 2562 และ 2561 ฝายบริหารของบริษัทไดเขาทําสัญญาประกันภัยตอเพื่อเปนการบริห ารความเสี่ยงจากการรับประกันภั ย
ถึงแมวาฝายบริหารจะบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน ฝายบริหารยังจําเปนตองเปดเผยภาระ
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยทั้งในสวนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ
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17.1 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
644,933,444
2,122,093,137
(74,981,925)
31,999,655
(1,785,617,497)
938,426,814

ยอดคงเหลือตนป
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป
การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปกอน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากขอสมมติในการคํานวณสํารองคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนจายระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

2561
709,416,742
1,808,398,264
(56,865,078)
(15,868,930)
(1,800,147,554)
644,933,444

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยตอจํานวน 6.3
ลานบาท (2561: 8.3 ลานบาท)
17.2 ตารางพัฒนาการคาสินไหมทดแทน
(ก) ตารางคาสินไหมทดแทนกอนการประกันภัยตอ
(หนวย: ลานบาท)
กอนป
2555

2555
ปรายงาน/ปอุบัตเิ หตุ
ประมาณการคาสินไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปอุบัติเหตุ
1,269
- หนึ่งปถัดไป
1,232
- สองปถัดไป
1,213
- สามปถัดไป
1,211
- สี่ปถัดไป
1,213
- หาปถัดไป
1,211
- หกปถัดไป
1,211
1,211
- เจ็ดปถัดไป
ประมาณการคาสินไหมทดแทนสัมบูรณ
1,211
(1,208)
คาสินไหมทดแทนจายสะสม
5
3
รวม
การรับประกันภัยตอตามสัญญา
คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

1,379
1,396
1,359
1,361
1,358
1,359
1,356

1,409
1,388
1,385
1,386
1,379
1,378

1,956
1,941
1,961
1,957
1,953

2,187
2,199
2,200
2,189

1,761
1,749
1,742

1,754
1,715

2,143

1,356
(1,353)
3

1,378
(1,374)
4

1,953
(1,946)
7

2,189
(2,181)
8

1,742
(1,724)
18

1,715
(1,655)
60

2,143
(1,324)
819

รวมสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายกอนการประกันภัยตอ

รวม

927
6
5
938
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(ข) ตารางคาสินไหมทดแทนสุทธิ
(หนวย: ลานบาท)
กอนป
2555

ปรายงาน/ปอุบัตเิ หตุ
2555
ประมาณการคาสินไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปอุบัติเหตุ
997
- หนึ่งปถัดไป
1,008
- สองปถัดไป
999
- สามปถัดไป
998
- สี่ปถัดไป
999
- หาปถัดไป
997
- หกปถัดไป
997
996
- เจ็ดปถัดไป
ประมาณการคาสินไหมทดแทนสัมบูรณ
996
(994)
คาสินไหมทดแทนจายสะสม
5
2
รวม
การรับประกันภัยตอตามสัญญา
คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

1,209
1,236
1,203
1,205
1,202
1,202
1,199

1,270
1,262
1,253
1,254
1,253
1,251

1,681
1,660
1,680
1,678
1,673

1,901
1,853
1,856
1,852

1,500
1,470
1,462

1,330
1,309

1,541

1,199
(1,196)
3

1,251
(1,248)
3

1,673
(1,667)
6

1,852
(1,845)
7

1,462
(1,450)
12

1,309
(1,258)
51

1,541
(1,001)
540

รวมสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายหลังการประกันภัยตอ

รวม

629
6
5
640

17.3 วิธีการและขอสมมติ
วิธีการและขอสมมติที่ใชสําหรับการประเมิ นหนี้สินจากสัญ ญาประกันภัยทั้งกอนและหลังการประกันภัยตอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดังนี้
(ก) ประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน
1. การรับประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยตอเฉพาะรายและการเอาประกันภัยตอ
บริษัทไดใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 3 วิธีดังนี้
1.1. วิธีบันไดลูกโซ (Chain Ladder) สําหรับขอมูลคาสินไหมทดแทนจายและคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
1.2. วิธีเบอร นฮุต เตอรเฟอรกูสั น(Bornhuetter-Ferguson method หรือ “BF”) สํ าหรับ ขอมู ลค าสิน ไหมทดแทนจายและค า
สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
1.3. วิธีคาคาดหวังอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio หรือ“ELR”)
โดยสวนใหญ แลวบริษัท จะใชวิธี Chain Ladder ในการประเมิ นคา สินไหมทดแทนโดยใชคาสิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้น จริงในการ
ประมาณการหนี้สินคาสินไหมทดแทนที่ดีที่สุด สําหรับวิธี BF และ ELR จะนํามาปรับใชต ามความเหมาะสม โดยการคัดเลือกปจจัย
การพัฒนาคาสิน ไหมทดแทน (Loss Development Factors หรือ “LDF”) จะคํานึงถึงรูปแบบของการจายคาสิน ไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยทั่วไปปจจัยการพัฒนาคาสินไหมทดแทนที่เลือกใชนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยการพัฒนาคาสินไหม
ทดแทนโดยเฉลี่ยตางๆ สําหรับการพัฒนาคาสินไหมทดแทนในแตละป โดยวิธีการนี้บริษัทจะไมทําการพิจารณาถึงคาเฉลี่ยตางๆ ที่ไม
เหมาะสม เชน คาเฉลี่ยนั้นไมไดสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานของบริษัท คาเฉลี่ยนั้นไมเหมาะสมอันเนื่องมาจากการ
บิดเบือนโดยคาสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ และคาเฉลี่ยนั้นแตกตางจากแนวโนมของอัตราสวนในอดีต เปนตน
ทั้งนี้ไดมีการพิจารณาถึงปจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการคัดเลือกปจจัยการพัฒ นาคาสินไหมทดแทนเพื่อใหการดํารงเงิน
สํารองคาสินไหมทดแทนสะทอนหนี้สินที่เหมาะสมของบริษัท ณ วันที่ทําการประเมิน
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2.

การรับประกันภัยตอตามสัญญา
บริษัทไดใชวิธีการพื้นฐานในการประเมินสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับธุรกิจการรับประกันภัยตอตามสัญญา โดยมีขอสมมติวา
สัดสวนของสํารองคาสิน ไหมทดแทนสําหรับงานรับประกันภัยตอตามสัญญามีลักษณะคลายกับงานรับประกันภัยโดยตรงและงาน
รับประกันภัยตอเฉพาะราย ดังนั้น บริษัทจึงเลือกรอยละของคาสินไหมทดแทนคางจายมาใชในการประมาณการสํารองคาสินไหม
ทดแทนของงานรับประกันภัยตอตามสัญญา

(ข) การประมาณการคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได (Unallocated Loss Adjustment Expenses - ULAE)
การกําหนดคาประมาณการคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได บริษัทอาศัยคาใชจายมาทําการวิเคราะหเพื่ อ
ประมาณการคาใชจายของฝายสินไหม ซึ่งการประมาณการคาใชจายที่ไมสามารถจัดสรรไดนี้จะพิจารณาจากอัตราสวนของคาใชจายที่ไม
สามารถจัดสรรได ตอคาเฉลี่ยของคาความเสียหายที่จายและคาความเสียหายที่ไดรับรายงานแลวซึ่งอยูบนขอสมมติ ที่วาคาใชจายที่ ไม
สามารถจัดสรรไดจะเกิดขึ้นจํานวนครึ่งหนึ่งเมื่อมีการรายงานคาความเสียหาย และเกิดขึ้นอีกครึ่งหนึ่งเมื่อมีการจายคาความเสียหายนั้น
อัตราสวนคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได ไดถูกแยกพิจารณาระหวางงานรับประกันภัยรถยนต (Motor) และ
งานรับประกันภัยที่ไมใชรถยนต (Non-Motor) และจะถูกนําไปประยุกตใชกับคาประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินคาสินไหมทดแทนรวม
(ไมรวมคาสิน ไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554) เพื่อประมาณการสํารองคาใชจายที่ไมส ามารถจัดสรรได สําหรับหนี้สิน
คาสินไหมทดแทน
การประมาณการคาใชจ ายที่ไม สามารถจัดสรรไดจะคํานวณจากอั ต ราสว นคาใช จายที่ ไมสามารถจั ดสรรได คูณ กับ ครึ่งหนึ่งของสํารอง
คาสินไหมทดแทนและคาสิน ไหมทดแทนคางจาย รวมกับอัตราสวนคาใชจายที่ไมส ามารถจัดสรรไดคูณกับคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแลว
แตยังไมไดรับรายงาน
(ค) ขอสมมติดานเศรษฐกิจ
บริษัทไมนํารายไดจากการลงทุนในอนาคตมาพิจารณาหรือแมแตอัตราเงินเฟอที่ปรับสําหรับคาสินไหมทดแทนจายในอนาคต อยางไรก็ตาม
อัตราเงินเฟอไดปรับแลวโดยปริยายจากพัฒนาการคาสินไหมทดแทนในอดีต
(ง)

ขอสมมติอื่นๆ
บริษัทไดตั้งขอสมมติวารูปแบบในการพัฒนาการเรียกคาสินไหมทดแทนนั้นมีความสม่ําเสมอและคงที่เปนเวลาหลายป นอกจากนี้ บริษัทยัง
ตั้งขอสมมติวารูปแบบของเงินเฟอในอดีตจะยังคงดําเนิน ตอไปในปขางหนา สําหรับการเรียกคาสินไหมทดแทนในปอุบัติเหตุ พ.ศ. 2547
และกอนหนานั้นถือวาการเรียกคาสินไหมทดแทนนั้น ไดถึงระดับคาสินไหมทดแทนสมบูรณแลว ดังนั้นจึงไมไดคาดวาจะมีสํารองคาสินไหม
ทดแทนเพิ่มเติมจากการเรียกคาสินไหมทดแทนเหลานั้น

17.4 สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได

ยอดคงเหลือตนป
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับป
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดในปนี้
ยอดคงเหลือปลายป

18.

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
1,551,386,936
1,430,673,668
3,023,909,573
2,892,615,189
(2,932,610,802)
(2,771,901,921)
1,642,685,707
1,551,386,936

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

เงินถือไวจากการประกันภัยตอ
เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
รวมเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

2562
277,788,790
483,233,443
761,022,233

(หนวย: บาท)
2561
241,495,346
432,936,215
674,431,561
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19.

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป
สวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
รวมสวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน
สวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
รวมสวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
50,076,495
45,818,627

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายป

5,164,320
1,772,466
11,393,299
18,330,085

4,261,476
1,357,171
5,618,647

2,975,592
859,491
1,340,182
5,175,265
(12,281,066)
61,300,779

(2,049,433)
(229,361)
2,885,015
606,221
(1,967,000)
50,076,495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 12 ป และบริษัท
คาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนาเปนจํานวนประมาณ 4.9 ลานบาท (2561: 11 ป และ 10.1 ลานบาท
ตามลําดับ)
ขอสมมติที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

2562
1.7
5.5
0.0 - 21.0

(หนวย: รอยละตอป)
2561
2.7
6.3
0.0 - 23.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2562
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ตอป
อัตราลดลงรอยละ 0.5 ตอป
อัตราคิดลด
หนี้สินลดลง 2,283,402
หนี้สินเพิ่มขึ้น 2,433,929
อัตราการขึ้นเงินเดือน
หนี้สินเพิ่มขึ้น 2,331,864
หนี้สินลดลง 2,213,594
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
หนี้สินลดลง 2,475,373
หนี้สินเพิ่มขึ้น 2,627,661
(หนวย: บาท)
2561
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ตอป
หนี้สินลดลง 1,602,842
หนี้สินเพิ่มขึ้น 1,633,063
หนี้สินลดลง 1,762,215

อัตราลดลงรอยละ 0.5 ตอป
หนี้สินเพิ่มขึ้น 1,700,922
หนี้สินลดลง 1,556,611
หนี้สินเพิ่มขึ้น 1,862,959

เมื่ อวัน ที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญั ติ คุม ครองแรงงาน (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป ระกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษา ซึ่ งไดกํ าหนดอั ตรา
คาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
400 วัน กฎหมายดังกลาวจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทมีหนี้สินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 11.4 ลานบาท บริษัท
บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนปปจจุบัน

20.

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
(หนวย: บาท)
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป

2562
16,896,322
(1,026,402)
15,869,920
(7,723,618)

2561
19,474,450
(1,483,838)
17,990,612
(6,848,505)

8,146,302

11,142,107

บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทลิส ซิ่งเพื่อเชายานพาหนะ อุปกรณสํานักงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการดําเนินงานของ
บริษัท โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 ป
บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้
(หนวย: บาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขัน้ ต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ไมเกิน 1 ป
8,286,385
(562,767)
7,723,618

2562
1 - 5 ป
8,609,937
(463,635)
8,146,302

รวม
16,896,322
(1,026,402)
15,869,920
(หนวย: บาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขัน้ ต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ไมเกิน 1 ป
7,646,506
(798,001)
6,848,505

2561
1 - 5 ป
11,827,944
(685,837)
11,142,107

รวม
19,474,450
(1,483,838)
17,990,612

21.

ทุนเรือนหุน
เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2562 ที่ป ระชุ มสามัญ ผูถื อหุ น ประจําป 2562 ของบริษัท มีมติ อนุ มัติก ารเพิ่ มทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท จาก 340
ลานบาท เปนจํานวน 350 ลานบาท (35 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และอนุมัติใหนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุนปนผลขายใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเครือ
นวกิจประกันภัย ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

22.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปน
ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปจนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
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23.

คาใชจายในการดําเนินงาน
(หนวย: บาท)
คาใชจายพนักงานที่ไมใชคาใชจายการรับประกันภัยและ
การจัดการคาสินไหมทดแทน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

24.

2562

2561

218,353,422

223,126,655

82,438,760
2,890,383
18,909,644

88,210,735
2,834,711
10,363,521

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น

39,383,054

46,809,629

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน

361,975,263

371,345,251

คาใชจายตามลักษณะ
(หนวย: บาท)
2562

2561

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ
คาจางและคาบําเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายอื่น

1,386,851,580
470,810,354
236,754,612
304,854,472
82,438,760
18,909,644
42,273,437

1,170,417,055
451,055,713
206,464,234
310,437,166
88,210,735
10,363,521
49,644,340

รวม

2,542,892,859

2,286,592,764

25.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและ
พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทิสโก จํากั ด และจะจายใหแก พนั กงานเมื่อพนัก งานนั้น ออกจากงานตามระเบีย บวาดว ยกองทุ นของบริษัท ในระหวางป 2562
บริษัทรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 9.1 ลานบาท (2561: 8.4 ลานบาท)

26.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผล
เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ไดอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เปนเงินสดในอัตราหุนละ 1.50 บาท
และจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1 ลานหุน ใหแกผูถือหุนเดิม ดังนั้น ในการคํานวณกําไรตอหุน จึงไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่
ใชในการคํานวณกําไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของปแรกที่เสนอรายงาน
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จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่ออกอยูระหวางป (หุน)
จํานวนหุนปนผลที่ออกเพิ่มในป 2562 (หุน)
รวม (หุน)
กําไรสําหรับป (บาท)
กําไรตอหุน (บาทตอหุน)
27.

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

35,000,000
35,000,000
29,645,422
0.85

35,000,000
35,000,000
31,258,591
0.89

34,000,000
1,000,000
35,000,000
88,588,953
2.53

รวมเงินปนผล
(ลานบาท)
61.0

เงินปนผล
ตอหุน
(บาท)
1.79

59.5

1.80

34,000,000
1,000,000
35,000,000
86,510,021
2.47

เงินปนผล
บริษัทประกาศจายเงินปนผลในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
อนุมัติโดย
เงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิ
สําหรับป 2561 (เงินสดปนผลหุนละ
1.50 บาท และหุนปนผลหุนละ 0.29 บาท)
เงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิ
สําหรับป 2560 (เงินสดปนผลหุนละ
1.50 บาท และหุนปนผลหุนละ 0.30 บาท)

28.

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 25 เมษายน 2562
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
วันที่ 24 เมษายน 2561

การรายงานขอมูลตามสวนงานดําเนินงาน
ขอ มูลสว นงานดํ าเนิ น งานที่ นํา เสนอนี้ สอดคลองกั บ รายงานภายในของบริ ษัท ที่ ผูมีอํา นาจตั ดสิ น ใจสู งสุด ดา นการดําเนิ น งานไดรั บและ
สอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัด สินใจในการจั ดสรรทรัพยากรให กับส วนงานและประเมิน ผลการดําเนิน งานของสวนงาน ทั้ งนี้
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ ไดแก ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ทะเลและขนสง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ผูมีอํานาจตัดสิน ใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนิน งานของแต ละสวนงานแยกจากกันเพื่อ วัตถุประสงคในการตัด สินใจเกี่ยวกับ การจัดสรร
ทรัพ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิบั ติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิ บัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกํ าไรหรือ ขาดทุ นจากการ
ดําเนิน งาน สินทรัพยรวมและหนี้สินรวม ซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพยรวม
และหนี้สินรวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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(หนวย: บาท)

ประกันอัคคีภัย
รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
620,182,221
หัก: เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ (293,582,142)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
326,600,079
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน
(10,673,203)
รายได (เพิ่ม) ลดจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการ
ประกันภัยตอ
315,926,876
63,101,887
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
379,028,763
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจา ยการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ
104,672,104
คาจางและคาบําเหน็จ
142,994,133
56,515,612
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
รวมคาใชจายการรับประกันภัยกอนคาใชจาย
304,181,849
ในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยกอน
74,846,914
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดจากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรม
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
รายไดภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเสีย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนสง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น
78,376,805 1,767,674,426
(34,737,289)
(11,467,207)
43,639,516 1,756,207,219

รวม

557,676,121 3,023,909,573
(405,619,828) (745,406,466)
152,056,293 2,278,503,107

248,506

(54,134,600)

(4,495,079)

(69,054,376)

43,888,022
15,120,216
59,008,238

1,702,072,619
2,271,008
1,704,343,627

147,561,214
101,864,875
249,426,089

2,209,448,731
182,357,986
2,391,806,717

6,146,770
11,184,269
5,762,820

1,182,075,060
255,924,830
162,951,109

141,915,306
60,707,122
50,068,461

1,434,809,240
470,810,354
275,298,002

23,093,859

1,600,950,999

252,690,889

2,180,917,596

35,914,379

103,392,628

(3,264,800)

210,889,121
(361,975,263)
(151,086,142)
(2,016,461)
94,143,100
83,373,624
(3,601,761)
8,788,113
29,600,473
44,949
29,645,422

(หนวย: บาท)

ประกันอัคคีภัย
รายไดจากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
581,722,178
หัก: เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ (270,327,693)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
311,394,485
หัก: สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน
(12,978,930)
รายไดเพิ่มจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการ
ประกันภัยตอ
298,415,555
87,090,333
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
385,505,888
รวมรายไดจากการรับประกันภัย
คาใชจา ยการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ
44,465,334
คาจางและคาบําเหน็จ
138,559,217
44,109,835
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
รวมคาใชจายการรับประกันภัยกอนคาใชจาย
227,134,386
ในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยกอนคาใชจา ย
158,371,502
ในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดจากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเสีย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนสง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื่น
82,387,288 1,709,017,434
(39,539,689)
(9,458,680)
42,847,599 1,699,558,754

รวม

519,488,289 2,892,615,189
(380,860,879) (700,186,941)
138,627,410 2,192,428,248

(1,126,576)

(74,982,555)

(8,906,344)

(97,994,405)

41,721,023
13,315,959
55,036,982

1,624,576,199
2,045,601
1,626,621,800

129,721,066
95,511,819
225,232,885

2,094,433,843
197,963,712
2,292,397,555

13,961,423
11,440,411
5,124,503

1,070,108,168
239,801,831
143,833,425

90,430,061
61,254,254
52,159,051

1,218,964,986
451,055,713
245,226,814

30,526,337

1,453,743,424

203,843,366

1,915,247,513

24,510,645

172,878,376

21,389,519

377,150,042
(371,345,251)
5,804,791
(3,586,129)
84,810,439
11,424,248
6,224,008
104,677,357
(18,167,336)
86,510,021
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สินทรัพยและหนี้สินของสวนงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนสง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมสวนงาน

สวนงานที่
ปนสวนไมได

รวม

สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

448,635,328

23,203,045

229,715,862

418,250,768 1,119,805,003 4,583,496,278 5,703,301,281

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

320,240,588

32,612,682

221,502,993

318,854,876

หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

622,197,490

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

459,777,493

893,211,139 4,334,784,132

5,227,995,271

27,737,728 1,486,373,090

444,804,212 2,581,112,520 1,055,701,893

3,636,814,413

36,661,931 1,373,411,492

326,469,464 2,196,320,380

924,500,149 3,120,820,529

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
บริษัทดําเนิน ธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงานตาม
เขตภูมิศาสตรแลว
ขอมูลลูกคารายใหญ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญ ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
652
984

เบี้ยประกันภัยรับ (1)
(1)

29.

แสดงจํานวนรวมของลูกคาที่มียอดเบี้ยประกันภัยรับเกินรอยละ 10

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

29.1 ลักษณะความสัมพันธ
ในการพิ จารณาความสัมพั นธระหวางกิ จการที่ เกี่ ยวขอ งกันแตละรายการ บริษัทคํ านึงถึงเนื้อ หาของความสัมพั นธมากกวารูป แบบทาง
กฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน
TKI General Insurance Company Limited
TKI Life Insurance Company Limited
บริษัท สหพิทักษสิน จํากัด
บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จํากัด
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท วโรปกรณ จํากัด (มหาชน) (1)
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด
บริษัท สาธรธานี จํากัด

110 รายงานประจำำาปี 2562

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทรวม
บริษัทรวม
ถือหุนในบริษัทรอยละ 7.11
ถือหุนในบริษัทรอยละ 5.06 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัทถือหุนรอยละ 12.00
มีกรรมการรวมกันและการถือหุน
มีกรรมการรวมกันและการถือหุน
มีกรรมการรวมกันและการถือหุน
มีกรรมการรวมกันและการถือหุน

เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ - เงินคางจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
TKI General Insurance Company Limited
รวม

2562

(หนวย: บาท)
2561

14,906,724
286,578
15,193,302

14,233,124
34,669
14,267,793

29.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
ผลประโยชนระยะสั้น
49,393,564
54,649,991
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
2,269,369
612,696
รวม
55,262,687
51,662,933
30.

หลักทรัพยประกันและทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองวางไวกับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไดวางหลักทรัพยประกัน และทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารองประกันภัยไวกับนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้
(หนวย: บาท)
2562
2561
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน
หลักทรัพยประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
15,000,000
15,098,068
15,000,000
15,177,520
ทรัพยสินที่จัดสรรไวเปนเงินสํารอง
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
250,000,000
250,000,000
245,000,000
245,000,000
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
20,000,000
19,914,109
-

31.

ทรัพยสินอื่นที่มีขอจํากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไดวางหลักทรัพยบางสวนไวเปนหลักประกัน ดังนี้
(หนวย: บาท)
2562
ราคาทุน
การยื่นประกันกรณีที่ผูเอาประกันที่
เปนผูขับขี่รถยนตตกเปนผูตองหา
พันธบัตรรัฐบาล

100,000

2561
มูลคายุติธรรม

100,654

ราคาทุน

440,000

มูลคายุติธรรม

440,000
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32.

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมตนป
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในป
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป
33.

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
59,365,559
52,202,680
7,493,573
7,162,879
59,365,559
66,859,132

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนาและภาระผูกพัน

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 61.2 ลานบาท (2561: 61.4 ลานบาท) ที่เกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารสํานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: บาท)
จายชําระ:
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป ถึง 3 ป

7,055,376
9,598,248

33.3 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค้ําประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารจํานวน 2.8 ลานบาท และหนังสือรับรองที่ออกในนามบริษัทเปน
จํา นวน 4.7 ลา นบาท ซึ่ งเกี่ย วเนื่ อ งกั บ ภาระผูก พั น ทางปฏิ บั ติ บ างประการตามปกติธุ รกิ จของบริ ษัท (2561: 2.9 ล านบาท และ 6.0
ลานบาท ตามลําดับ)
33.4 คดีฟองรอง
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษัท มีย อดคงคา งของคดี ที่ ถูก ฟ องรอ งเรีย กค าเสีย หายจํ านวนประมาณ 52.2 ลา นบาท จากการเป นผูรั บ
ประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกลาวยังไมสิ้นสุด ทั้งนี้จากทุนทรัพยที่ฟองรองดังกลาว บริษัทมีภาระผูกพันไมเกินทุนประกันสูงสุดของ
กรมธรรม คิ ดเป นจํ านวนรวม 22.2 ลานบาท อย างไรก็ ตาม บริษัทได บั นทึ กสํ ารองเผื่ อผลเสียหายที่ อาจเกิ ดขึ้นเป นจํานวนประมาณ 22.1
ลานบาท ไวแลวในงบการเงิน (2561: 157.7 ลานบาท 14.8 ลานบาท และ 14.6 ลานบาท ตามลําดับ)
34.

นโยบายบริหารความเสี่ยง

34.1 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย
ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรงและเวลาที่เกิดความเสียหาย เบี่ยงเบนจากขอ
สมมติที่ใชในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารองและการพิจารณารับประกันภัย โดยความเสี่ยงดานการรับประกันภัยมีสาเหตุหรือ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ดังนี้
ก. จํานวนความเสียหายและความถี่ของความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกทั้งจากสภาพทางภูมิศาสตร ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยกอการราย และภัยจากการโจรกรรม อาจนํามาสู
ปริมาณความเสียหายที่เพิ่ มขึ้นทั้งตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินที่บริษัทรับประกันภัยไว และสงผลใหบริษัทมีอัตราความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น
มากกวาที่คาดการณไว ความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผลใหบริษัทมีรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับนอยกวาคาสินไหมทดแทนที่จะตองจาย หรือประมาณ
การเงินสํารองคาสินไหมทดแทนไวไมเพียงพอ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเงินกองทุนตามความเสี่ยงดานการรับประกันภัยของบริษัท
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ข.

ค.

ความไมสมดุลของสัดสวนของผลิตภัณฑประกันภัยประเภทตางๆ
การที่บริษัทมุงเนนที่จะเจาะตลาดเฉพาะภัยบางประเภท เพื่อการขยายงานและรักษาสวนแบงตลาด ทําใหบริษัทมีรายไดและคาใชจายที่ผูก
ติดกับผลิตภัณฑนั้น ภัยบางประเภทอาจมีอัตราความเสียหายสูง ซึ่งจะมีผลใหบริษัทมีตนทุนคาสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงตามไป
ดวย เหตุการณดังกลาวนี้อาจสงผลกระทบตอความเสี่ยงของรายไดหรือกําไรของบริษัทและอาจสงผลกระทบตอเงินกองทุน
ความเสี่ยงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม
บริษัทยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําอันไมสุจริตของผูเอาประกันภัย ที่มุงหวังผลประโยชนจากการทําประกันภัยทําใหบริษัทตองจาย
คาสินไหมทดแทนในจํานวนสูงเกินจริง อาจสงผลใหบริษัทมีอัตราความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว และอาจสงผลตอความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของบริษัท

จากความเสี่ยงขางตน บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
1. วิเคราะหอัตราความเสียหาย และอัตราความเสียหายรวมกับคาใชจาย โดยกํากับและควบคุมใหอยูในอัตราที่บริษัทไดกําหนดไว
2. พิจารณาคัดเลือกกลุมลูกคา ลักษณะกิจการและความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัยใหเปนไปตามที่กําหนด ซึ่งจะมีความสอดคลองกับระดับของ
อัตราความเสียหายที่ยอมรับได มีการวิเคราะหและพิจารณาถึงสัดสวนของความเสี่ยงภัยที่ควรเก็บไวเอง และสัดสวนที่จะประกันภัยตอใหเหมาะสม
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํากําไร
3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการทํ าประกั นภัยตอแบบสัญ ญาลวงหนาและแบบเฉพาะรายไวกับบริษัทรับประกันภั ยตอทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่มีความมั่น คงทางการเงินและมี อันดับความน าเชื่อถือไม ต่ํากวา A- และรวมถึงการเขาทําสัญญาประกันภั ยตอแบบความ
เสียหายสวนเกิน ซึ่งจะชวยควบคุมความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับไวเองเพื่อปองกันไมใหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทรวมทั้ง
ระดับของเงินกองทุนของบริษัทเกิดความผันผวนและไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากภาวะวิกฤติ
4. บริหารสัดสวนของผลิตภัณฑ โดยใหมีการกระจายการดําเนินธุรกิจไปในผลิตภัณฑตางๆ และรับเสี่ยงภัยไปในทุกประเภทภัยดวยสัดสวนที่
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพตลาดและความตองการของลูกคา โดยใชหลักวิชาการ ขอมูลทางสถิติที่ทันสมัยและสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ทางการตลาด เพื่อมุงเนนเจาะตลาดในผลิตภัณฑที่สามารถสรางผลกําไรและมีแนวโนมการเติบโตดี
5. วิเคราะหการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทการรับประกันภัย ดังนี้
(หนวย: บาท)
สํารอง
เบี้ยประกันภัย
กอนการ
ประกันภัยตอ
อัคคีภัย
437,327,265
ทางทะเลและขนสง
22,386,201
รถยนต
945,568,437
เบ็ดเตล็ด
237,403,804
รวม
1,642,685,707

2562
สํารอง
เบี้ยประกันภัย
สวนที่
ประกันภัยตอ
(176,071,600)
(10,516,682)
(4,316,108)
(169,919,414)
(360,823,804)

สุทธิ
261,255,665
11,869,519
941,252,329
67,484,390
1,281,861,903

สํารอง
เบี้ยประกันภัย
กอนการ
ประกันภัยตอ
412,142,547
23,471,253
891,004,955
224,768,181
1,551,386,936

2561
สํารอง
เบี้ยประกันภัย
สวนที่ประกันภัย
ตอ
สุทธิ
(161,560,084)
250,582,463
(11,353,229)
12,118,024
(3,887,226)
887,117,729
(161,778,870)
62,989,311
(338,579,409) 1,212,807,527
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(หนวย: บาท)

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนสง
รถยนต
เบ็ดเตล็ด
รวม

6.

สํารอง
คาสินไหม
ทดแทนกอนการ
ประกันภัยตอ
184,870,225
5,351,528
540,804,653
207,400,408
938,426,814

2562
สํารอง
คาสินไหม
ทดแทนสวนที่
ประกันภัยตอ
(140,520,947)
(999,383)
(177,948)
(157,094,088)
(298,792,366)

สุทธิ
44,349,278
4,352,145
540,626,705
50,306,320
639,634,448

สํารอง
คาสินไหม
ทดแทนกอนการ
ประกันภัยตอ
47,634,946
13,190,678
482,406,537
101,701,283
644,933,444

2561
สํารอง
คาสินไหม
ทดแทนสวนที่
ประกันภัยตอ
(27,666,325)
(7,985,863)
(1,729,685)
(75,957,666)
(113,339,539)

สุทธิ
19,968,621
5,204,815
480,676,852
25,743,617
531,593,905

การทดสอบความออนไหว
การทดสอบความออนไหวเปนการวิเคราะหความเสี่ยงที่หนี้สิน จากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความผันผวนของขอ
สมมติที่ใชในการคํานวณ ซึ่งจะกระทบตอภาระผูกพันดานสินไหมทดแทนทั้งดานกอนการรับประกันภัยตอ และหลังการรับประกันภัยตอ
โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย หรือ คาใชจายที่ใชในการจัดการคาสิน ไหมทดแทนไมเปนไปตามที่
คาดไว
การวิเคราะหความออนไหวนี้จัดทําขึ้นเพื่อทดสอบความออนไหวของผลการประเมินหนี้สินจากการรับประกันภัยในกรณีที่ตัวแปรหลักตางๆ
มีก ารเปลี่ ยนแปลงไป ตัว แปรที่ ใช สําหรับการทดสอบประกอบไปด วย อั ต ราส วนความเสีย หายสมบู รณ (Ultimate Loss Ratio หรื อ
“ULR”) ในป อุ บั ติ เหตุ ล า สุ ด (Accident Year หรือ “AY”) และค า ใช จ า ยในการจั ด การค า สิ น ไหมทดแทนที่ ไ ม ส ามารถจั ด สรรได
(Unallocated Loss Adjustment Expenses หรือ“ULAE”) สําหรับหนี้สิน คาสินไหมทดแทนและหนี้สิน เบี้ยประกันภัยบนคาประมาณ
การที่ดีที่สุด โดยตัวแปรที่นํามาพิจารณาจะเลือกจากความเหมาะสมและสามารถเกิดไดจริง
ผลกระทบตอคาประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเมื่อตัวแปรหลักมีการเปลี่ยนแปลงไดแสดงไวในตารางดานลาง
(หนวย: ลานบาท)

อัตราสวนความเสียหายสัมบูรณ
ในปอบุ ัติเหตุสุดทาย
อัตราสวนความเสียหายสัมบูรณ
ในปอบุ ัติเหตุสุดทาย
อัตราสวนคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทนที่
ไมสามารถจัดสรรได
อัตราสวนคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทนที่
ไมสามารถจัดสรรได

ขอสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
+ 5%

116 รายงานประจำำาปี 2562

ภาระผูกพันดานสินไหม
ทดแทนกอนการรับ
ประกันภัยตอ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
101

2562
ภาระผูกพันดานสินไหม
ทดแทนหลังการรับ
ประกันภัยตอ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
79

กําไรกอนภาษีเงินได
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(79)

สวนของเจาของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(63)

- 5%

(97)

(75)

75

60

+ 50%

3

3

(3)

(2)

- 50%

(3)

(3)

3

2

(หนวย: ลานบาท)

อัตราสวนความเสียหายสัมบูรณ
ในปอบุ ัติเหตุสุดทาย
อัตราสวนความเสียหายสัมบูรณ
ในปอบุ ัติเหตุสุดทาย
อัตราสวนคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทนที่
ไมสามารถจัดสรรได
อัตราสวนคาใชจายในการ
จัดการคาสินไหมทดแทนที่
ไมสามารถจัดสรรได

ขอสมมติที่
เปลี่ยนแปลง
+ 5%

ภาระผูกพันดานสินไหม
ทดแทนกอนการรับ
ประกันภัยตอ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
78

2561
ภาระผูกพันดานสินไหม
ทดแทนหลังการรับ
ประกันภัยตอ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
62

กําไรกอนภาษีเงินได
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(62)

สวนของเจาของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(49)

- 5%

(77)

(61)

61

49

+ 50%

3

3

(3)

(2)

- 50%

(3)

(3)

3

2

34.2 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไดรับความเสียหายอัน สืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทจะไมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได บริษัทมีความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวเนื่องจากการลงทุนและการประกันภัยตอ ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนี้
ก.

ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทมีการพิจารณาลงทุนกับผูออกตราสารที่ไดรับการจัดอัน ดับความนา เชื่อถือโดยสถาบันภายนอกที่มีมาตรฐาน เชน TRIS และ
FITCH และกําหนดนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะตราสารที่มีอัน ดับความนาเชื่อถือระดับ Investment Grade ที่บริษัทกําหนดเทานั้น
พรอมกับมีการติดตามขาวสารการปรับอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่บริษัทลงทุน เพื่อพิจารณาแนวโนมธุรกิจของบริษัทที่ออก
ตราสาร และกําหนดใหมีการติดตามทบทวนวงเงินลงทุน รวมในแตละรายที่ เหมาะสมภายใตน โยบายการลงทุนของบริษัทอย าง
สม่ําเสมอ

ข.

ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยตอ
บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยตอที่มีอัน ดับความนา เชื่อถือที่ไมต่ํากวา A- ทั้งนี้ ภายหลังจากการทําสัญญาประกัน ภัย
ตอจะมีการติดตามการปรับอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัยตอเปนประจําทุกเดือน

ค.

ความเสี่ยงในดานการเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัย
บริษัทมีกระบวนการติ ดตามเบี้ย ประกัน ภัย คางรับ จากทั้งผูเอาประกัน ภัย ตั วแทนและนายหนาอยางใกลชิด รวมถึ งกําหนดให
ตัวแทนและนายหนานําหลักทรัพยมาค้ําประกันตามวงเงินที่บริษัทกําหนด

ดังนั้ น บริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน สาระสําคัญ จากการใหสิ นเชื่อ จํานวนเงิน สูงสุดที่ บริษัทอาจตองสูญเสียจากการให
สินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยลงทุน เบี้ยประกันภัยคางรับ ลูกหนี้จากสัญญาประกัน ภัยและสินทรัพยจากการประกันภัยตอหักดว ย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
34.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพ ย ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัท เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศของบริษัทมีจํานวนไมเปน สาระสําคัญ ดังนั้น ความเสี่ย งจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยเทานั้น
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บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายประเภทและ
กระจายการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจเพื่อลดความผันผวนของมูลคาเงินลงทุนโดยรวมของบริษัท โดยมีการติดตามและวิเคราะหความ
ผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย
เก็งกําไรที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวนดานราคาสูง โดยใหน้ํา หนักการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพ และมีผลตอบแทนที่แนนอน ทั้งนี้
บริษัทมีคณะกรรมการลงทุนที่จะพิจารณาและกําหนดนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมจากขอกําหนดของ คปภ. เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง
ที่บริษัทจะสูญเสียเงินลงทุน และมีการพิจารณาทบทวนสัดสวนการลงทุนอยางสม่ําเสมอ
ก.

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยและหนี้สินสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน
ที่มีอัต ราดอกเบี้ย คงที่ สามารถแยกตามวันที่ ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัต ราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอั ต รา
ดอกเบี้ยใหม ถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
หรือวันครบกําหนด
ภายใน
1 ป
1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ป

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน
เงินใหกูยืม
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

139,646,681

0.13 - 1.30

693,190,938
679,475,371
1,186,519,338 1,186,519,338

1.34 - 3.41
1.86 - 3.25
-

-

-

139,334,681

312,000

636,431,252 35,344,125
406,647,252 272,828,119
-

-

-

21,415,561
-

485,000,000
149,370

800,476

-

-

-

485,000,000
949,846

0.65 - 2.30
6.50 - 7.00

-

-

-

-

460,188,833

460,188,833

-

-

-

-

-

298,792,366
532,731,843

298,792,366
532,731,843

-

-

-

-

-

938,426,814
761,022,233

938,426,814
761,022,233

-

-

(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
หรือวันครบกําหนด
ภายใน
1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ป
1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน
เงินใหกูยืม
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

312,000

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

119,443,830

0.13 - 1.75

-

-

119,131,830

370,064,528 35,307,842
205,382,569 518,765,364
-

-

-

530,000,000
78,656

50,000,000
266,083

247,337

-

-

580,000,000
592,076

1.30 - 2.30
6.50 - 7.00

-

-

-

-

441,292,191

441,292,191

-

-

-

-

-

113,339,539
579,118,997

113,339,539
579,118,997

-

-

-

-

-

644,933,444
674,431,561

644,933,444
674,431,561

-

-

18,665,851 424,038,221 1.24 - 3.91
- 724,147,933 1.60 - 3.94
1,092,637,668 1,092,637,668
-
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
หรือวันครบกําหนด
ภายใน
1 ป
1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการ
การเงิน
เงินใหกูยืม
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

-

139,334,681

312,000

139,646,681

0.13 - 1.30

636,431,252
406,647,252
-

35,344,125
272,828,119
-

-

-

21,415,561
1,131,294,743

693,190,938
679,475,371
1,131,294,743

1.34 - 3.41
1.86 - 3.25
-

485,000,000
149,370

800,476

-

-

-

485,000,000
949,846

0.65 - 2.30
6.50 - 7.00

-

-

-

-

460,188,833

460,188,833

-

-

-

-

-

298,792,366
532,731,843

298,792,366
532,731,843

-

-

-

-

-

938,426,814
761,022,233

938,426,814
761,022,233

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
หรือวันครบกําหนด
ภายใน
1 ป
1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการ
การเงิน
เงินใหกูยืม
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทนและ
คาสินไหมทดแทนคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง
(รอยละตอป)

-

-

-

119,131,830

312,000

119,443,830

0.13 - 1.75

370,064,528
205,382,569
-

35,307,842
518,765,364
-

-

-

18,665,851
1,037,413,073

424,038,221
724,147,933
1,037,413,073

1.24 - 3.91
1.60 - 3.94
-

530,000,000
78,656

50,000,000
266,083

247,337

-

-

580,000,000
592,076

1.30 - 2.30
6.50 - 7.00

-

-

-

-

441,292,191

441,292,191

-

-

-

-

-

113,339,539
579,118,997

113,339,539
579,118,997

-

-

-

-

-

644,933,444
674,431,561

644,933,444
674,431,561

-

ข.

ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่ง
อาจทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
ตลาด

34.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงด านสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่ บริษัทจะไม สามารถปฏิ บัติต ามภาระผูกพั นไดเมื่อ ครบกําหนด เนื่ องจากไมสามารถเปลี่ย น
สินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได
บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้
ก.

พิจารณาลงทุนในหลักทรัพ ยที่มีสภาพคลอง เชน ตราสารหนี้ภาครัฐหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงดานเครดิต ต่ํา และ
ลงทุนแบบกระจาย พรอมกับกําหนดสัดสวนและระยะเวลาการลงทุนใหสอดคลองและเหมาะสมกับระยะเวลาการชําระหนี้สินและ
ภาระผูกพันของบริษัท การบริหารลูกหนี้ เจาหนี้ การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ และการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพย โดย
คํา นึ งถึ งโครงสร างอายุ คงเหลือของสิน ทรั พ ย และหนี้ สิ น ให อ ยู ในระดั บ ของปริ มาณและระยะเวลาที่ ส อดคลอ งกับ สถานการณ
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ข.

ดํารงเงินกองทุนที่มาจากสวนของผูถือหุนใหครอบคลุมภาระหนี้สิน และใหมีสัดสวนที่เพียงพอตอความเสี่ยงทางธุรกิจและจากการ
ดําเนินงาน รวมทั้งจัดใหมีแหลงสํารองสภาพคลองจากสถาบันการเงินไวเปนแผนสํารองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

ค.

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและลําดับชั้นการรายงานของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารสภาพคลองอยางชัดเจน และกําหนดใหมี
ระบบการรายงานขอมูลที่สามารถเตือนภัยใหผูบริหารทราบอยางชัดเจนและทันกาล หากมีกิจกรรมใดที่ฝาฝนนโยบาย หรือมีตัวชี้วัด
ใดที่มีระดับเขาใกลขีดจํากัด

วันที่ครบกําหนดของสินทรัพยและหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
(หนวย: บาท)

เมื่อทวงถาม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2562
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
ไมมีกําหนด

สินทรัพยท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 139,334,681
เงินลงทุนในหลักทรัพย
1,065,829,104 1,528,078,504
เงินใหกูยืม
149,370
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
- 460,188,833
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
- 238,081,711
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
- 532,731,843
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทน
และคาสินไหมทดแทนคางจาย
- 768,724,410
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
- 761,022,233

รวม

308,172,244
800,476

-

312,000 139,646,681
142,105,795 3,044,185,647
949,846

-

-

-

460,188,833

51,920,462
-

8,790,193
-

-

298,792,366
532,731,843

157,158,358
-

12,544,046
-

-

938,426,814
761,022,233
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(หนวย: บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2561
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
ไมมีกําหนด

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทน
และคาสินไหมทดแทนคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

119,131,830
968,757,725 1,105,887,097
78,656

604,073,205
266,083

247,337

รวม

312,000 119,443,830
142,105,795 2,820,823,822
592,076

-

441,292,191

-

-

-

441,292,191

-

89,766,620
579,118,997

19,997,438
-

3,575,481
-

-

113,339,539
579,118,997

-

528,240,945
674,431,561

107,372,959
-

9,319,540
-

-

644,933,444
674,431,561
(หนวย: บาท)

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ป

สินทรัพยท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 139,334,681
เงินลงทุนในหลักทรัพย
1,065,829,104 1,528,078,504
เงินใหกูยืม
149,370
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
- 460,188,833
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
- 238,081,711
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
- 532,731,843
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทน
และคาสินไหมทดแทนคางจาย
- 768,724,410
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
- 761,022,233
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

ไมมีกําหนด

รวม

308,172,244
800,476

-

312,000 139,646,681
86,881,200 2,988,961,052
949,846

-

-

-

460,188,833

51,920,462
-

8,790,193
-

-

298,792,366
532,731,843

157,158,358
-

12,544,046
-

-

938,426,814
761,022,233

(หนวย: บาท)

ภายใน 1 ป

เมื่อทวงถาม
สินทรัพยท างการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
สินทรัพยจากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
- สํารองคาสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองคาสินไหมทดแทน
และคาสินไหมทดแทนคางจาย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

119,131,830
968,757,725 1,105,887,097
78,656

ไมมีกําหนด

604,073,205
266,083

247,337

รวม

312,000 119,443,830
86,881,200 2,765,599,227
592,076

-

441,292,191

-

-

-

441,292,191

-

89,766,620
579,118,997

19,997,438
-

3,575,481
-

-

113,339,539
579,118,997

-

528,240,945
674,431,561

107,372,959
-

9,319,540
-

-

644,933,444
674,431,561

34.5 มูลคายุติธรรรมของสินทรัพยทางการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม หรือวัดมูลคาดวยราคาทุนแตตองเปดเผย
มูลคายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
(หนวย: บาท)

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
5,440,000
ตราสารทุน
604,002,767
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
15,975,562
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
388,398,492
สินทรัพยทางการเงินที่ตองเปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
139,646,681
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2562
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

มูลคา
ตามบัญชี

-

-

5,440,000
604,002,767

5,440,000
604,002,767

661,775,376
679,475,371
52,012,284

-

677,750,938
679,475,371
440,410,776

677,750,938
679,475,371
440,410,776

-

-

139,646,681

139,646,681

10,107,327
485,000,000
-

271,904,889
949,846

10,107,327
485,000,000
271,904,889
949,846

10,000,000
485,000,000
142,105,795
949,846
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(หนวย: บาท)

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
18,225,851
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
898,895,627
สินทรัพยทางการเงินที่ตองเปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
119,443,830
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
2561
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

มูลคา
ตามบัญชี

395,812,370
724,147,933
51,636,246

-

414,038,221
724,147,933
950,531,873

414,038,221
724,147,933
950,531,873

-

-

119,443,830

119,443,830

9,961,252
580,000,000
-

271,224,772
592,076

9,961,252
580,000,000
271,224,772
592,076

10,000,000
580,000,000
142,105,795
592,076

(หนวย: บาท)

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
5,440,000
ตราสารทุน
604,002,767
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
15,975,562
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
388,398,492
สินทรัพยทางการเงินที่ตองเปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
139,646,681
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลคา
ตามบัญชี

-

-

5,440,000
604,002,767

5,440,000
604,002,767

661,775,376
679,475,371
52,012,284

-

677,750,938
679,475,371
440,410,776

677,750,938
679,475,371
440,410,776

-

-

139,646,681

139,646,681

10,107,327
485,000,000
-

271,904,889
949,846

10,107,327
485,000,000
271,904,889
949,846

10,000,000
485,000,000
86,881,200
949,846

(หนวย: บาท)

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
18,225,851
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
898,895,627
สินทรัพยทางการเงินที่ตองเปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
119,443,830
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลคา
ตามบัญชี

395,812,370
724,147,933
51,636,246

-

414,038,221
724,147,933
950,531,873

414,038,221
724,147,933
950,531,873

-

-

119,443,830

119,443,830

9,961,252
580,000,000
-

271,224,772
592,076

9,961,252
580,000,000
271,224,772
592,076

10,000,000
580,000,000
86,881,200
592,076

การจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนไปตามที่กําหนดไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4.21
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของสินทรัพยทางการเงิน โดยบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยทางการเงินดังนี้
(ก)

สินทรัพยทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินแสดง
มูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(ข)

เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย

(ค)

เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลคายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
คํ า นวณโดยใช วิ ธี เที ย บเคี ย งอั ต ราส ว นราคาต อ มู ล ค า ทางบั ญ ชี โ ดยหั ก ส ว นที่ คิ ด ลดแล ว วิ ธี ป ระมาณจากมู ล ค า ป จจุ บั น ของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ หรือวิธีมูลคาตามบัญชี

(ง)

เงินใหกูยืมที่ใชอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดยใชวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสดโดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน

35.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อ งและดํารงเงินกองทุนตาม
ความเสี่ยงใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

36.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณา
1. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 350 ลานบาท เปนจํานวน 360 ลานบาท แบงออกเปน 36 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
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2. อนุมัติจัดสรรกําไรเพื่อจายปนผลในรูปของเงินสดและหุนปนผลเปนจํานวนเงินประมาณ 45 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

37.

2.1

จายปนผลเปนเงินสดในอัต ราหุนละ 1 บาท สําหรับหุนจํานวน 35 ลานหุน รวมจายเงินปนผลเปนเงินสดจํานวน 35 ลานบาท
โดยมีกําหนดจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

2.2

จายปนผลเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 35 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนหุนปนผลทั้งสิ้นจํานวน 1 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้นจํานวน 10 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.29 บาท ในกรณี
ที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ
0.29 บาท

2.3

อนุมัติการจัดสรรเศษของหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนปนผลใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเครือนวกิจประกันภัยซึ่ง
จดทะเบียนแลว

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563
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