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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มุ่งให้บริ การเพื่อการบริ การที่ดีสาํ หรับลูกค้า และสร้างรากฐานทางการเงินให้มนั่ คงและแข็งแกร่ ง ตลอดจน
มุ่งมัน่ ที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป

วิสัยทัศน์
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”

พันธกิจ
มุ่งมัน่ และพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริ การให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็ นหลักประกันที่มนั่ คง พร้อมทั้ง
ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้ านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็ น
- การรับประกันภัยโดยตรง เป็ นการรับประกันภัย ผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้า
นิติบุคคล สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อจากบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่น ๆ
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่ การรับประกันอัคคีภยั
การรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยรถยนต์
2. ด้ านการลงทุน
บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็ นรายได้สาํ คัญอีกทาง
หนึ่งให้แก่บริ ษทั ฯ โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ และมีสภาพคล่องในการ
เปลี่ยนสิ นทรัพย์ลงทุนเป็ นเงินสดสําหรับส่ วนที่บริ ษทั ฯต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่ วน
และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 การให้กยู้ ืมเงิน การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ หุน้ กู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ “ บริ ษ ัท ซุ่ น เฮงหลี ป ระกัน ภัย จํา กัด ” ก่ อ ตั้ง ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 10
พฤศจิ กายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การรั บประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การ
ประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
โดยในปี

พ.ศ. 2518 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด ”
พ.ศ. 2523 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท
พ.ศ. 2526 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท
พ.ศ. 2534 บริ ษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท
พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบี ยน 60 ล้านบาท ซึ่ ง
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
พ.ศ. 2537 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ในชื่ อ “ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ ได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยทีม่ กี ารพัฒนาการบริหารงานดีเด่ น อันดับ 3 ”
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ น 120 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 12 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 10 บาท
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นกิจการมาด้วยความมัน่ คงเข้าสู่ ปีที่ 70 โดยบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท
ชําระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 ดังนี้
กลุ่มธุรกิจ
1. เบี้ยประกันภัยรับ – สุทธิ*
1.1 เบี้ยประกันอัคคีภยั – สุทธิ
1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล – สุทธิ
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต์ – สุทธิ
1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด – สุทธิ
รวม
2. รายได้จากการลงทุน
3. รายได้อื่น ๆ
รวม

ปี 2561
มูลค่า
สัดส่ วน
(ล้านบาท)
(%)

30.29
5.62
102.43
17.51
155.85
20.19
7.51
183.55

16.51
3.05
55.81
9.54
84.91
11.00
4.09
100.00

ปี 2560
มูลค่า
สัดส่ วน
(ล้านบาท)
(%)

31.69
5.33
108.04
16.90
161.96
20.77
10.20
192.93

16.43
2.76
56.00
8.76
83.95
10.76
5.29
100.00

ปี 2559
มูลค่ า
สัดส่ วน
(ล้านบาท)
(%)

44.48
4.89
94.66
3.23
147.26
23.28
8.29
178.83

24.87
2.73
52.93
1.81
82.34
13.02
4.64
100.00

* เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการส่งคืน ยกเลิก และประกันภัยต่อ
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การประกันอัคคีภัย เป็ นการรั บประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง อาคาร ที่ อยู่อาศัย อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสิ นค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่ องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัย
ทัว่ ราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทาํ แสงสว่างหรื อประโยชน์
เพื่อการอยู่อาศัย และสามารถขยายความคุม้ ครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็ บ ภัยเนื่ องจากไฟฟ้ า
เป็ นต้น
การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ เป็ นการรับประกันภัยขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดย
ทางเรื อเดิ นทะเล และการขนส่ งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่ งสิ นค้าทางเครื่ องบิ น ซึ่ งจะให้ความคุม้ ครองความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ งที่นาํ เข้าในประเทศและส่ งออกต่างประเทศที่เกิ ด
ความเสี ยหายจากภัยทางทะเล ความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ และยังให้ความคุม้ ครองพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การลักขโมย
ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็ นต้น
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นการรับประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่
-

การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
การประกันภัยสําหรับเงิน
- การประกันภัยโจรกรรม
การประกันภัยการติดตั้งเครื่ องจักร
- การประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- การประกันความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน
การประกันภัยสิ ทธิการเช่า
- การประกันภัยกระจก
การประกันภัยอิสรภาพ
- การประกันภัยมะเร็ ง
การประกันภัยความซื่อสัตย์
- การประกันภัยกอล์ฟ
การประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง
- การประกันภัยสําหรับผูต้ รวจสอบอาคาร
การประกันภัยคุม้ ครองการว่างงาน
- การประกันภัยร้านทอง
การประกันภัยการดูแลระยะยาวสําหรับผูส้ ูงอายุ
- การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
การประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดัน
- การประกันภัยเครื่ องจักรหยุดชะงัก
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
กรมธรรม์ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม (SME)
กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุม้ ครองภัยก่อการร้าย
กรมธรรม์ประกันภัย 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
การประกันภัยอุบตั ิเหตุคนพิการ

การประกั น ภั ย รถยนต์ เป็ นการรั บ ประกั น ความเสี่ ย งภัย ของการใช้ ร ถยนต์ โดยให้ ค วามคุ ้ม ครอง
การสูญหายและความเสี ยหายของตัวรถ อุปกรณ์ประจํารถถูกลักขโมย ความสู ญเสี ยชีวิตและทรัพย์สินของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารใน
รถ ความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุม้ ครองพิเศษอื่น ๆ เช่น การประกันตัวคนขับในคดีอาญา
เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็ น 2 แบบ คือ
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- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
เพื่อความคุม้ ครองต่อการสูญเสี ยชีวติ และความบาดเจ็บทางร่ างกายของบุคคลผูป้ ระสบภัยจากรถ
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์
ซึ่งมิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุม้ ครองออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : ให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรื ออุปกรณ์ติดประจํารถยนต์ การบาดเจ็บและ
การสูญเสี ยชีวติ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสี ยชีวติ การบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 2 : ให้ความคุม้ ครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรื อไฟไหม้เท่านั้น และคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมาย
สําหรับการเสี ยชีวติ การบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 3 : ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสี ยชีวิต การบาดเจ็บ หรื อความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4 : ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5 : ให้ความคุม้ ครองต่อการสูญหายของรถยนต์หรื อไฟไหม้ รวมถึงความเสี ยหายต่อรถยนต์เนื่ องจากการ
ชนกับยานพาหนะทางบก และคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสี ยชีวิตการบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
กาประกันภัยต่ อ การดําเนิ นธุ รกิ จด้านการรั บประกันภัยของบริ ษทั ฯ นั้น นอกจากการรั บประกันภัยจากผูเ้ อา
ประกันภัยโดยตรงแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีการรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อทั้งจากบริ ษทั ประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยแต่ละประเภท ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการจัดทํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัย
ต่อ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบการบริ หารการประกันภัยต่อและการจัดการกับความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับการทบทวนและผ่านการพิจารณารั บรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ น
ประจําทุกปี เพื่อติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งการบริ หารการประกันภัยต่อจะประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือก (Selection) การนําไปปฏิบตั ิ
ใช้ (Implementation) การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประกัน ภัย ต่อของบริ ษ ัทฯ (Documentation) โดยพิจารณาจากความเสี่ ยงที่ ยอมรั บ ได้ของบริ ษทั ฯ ต้นทุ นทางการเงิ น โดย
เปรี ยบเทียบสถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะที่มีต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการ
รับประกันภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจําเป็ นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบการ
บริ หารความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารเงิ นกองทุ น ซึ่ งจะต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความ
ซับซ้อนของธุ รกิ จประกันภัยของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ สนับสนุ นและสร้างความเชื่ อมัน่ ว่ากลยุทธ์การ
บริ หารการประกันภัยต่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการนําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะต้องจัดทํา
เป็ นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกําหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานสําหรับการนํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อไปปฏิบตั ิใช้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งกําหนดแนวทางการรับประกันภัย กําหนดหลักเกณฑ์ และขีดจํากัดของจํานวนและประเภทการประกันภัยที่จะทํา
ประกันภัยต่อแต่ละประเภทของสัญญา เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าข้อกําหนดและเงื่ อนไขการทําประกันภัยต่อมีความเชื่อมโยงกับ
ธุ รกิ จที่ รับประกันภัย รวมถึ งหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่ จะไม่ได้รับความคุม้ ครองจากการประกันภัยต่อ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้
กําหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพื่อติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ รวมถึง
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ได้จดั สรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และสามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
ทุกประการ
นโยบายการประกัน ภัย ต่ อ และการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการประกัน ภัย ต่ อ ของบริ ษ ัท ฯ จากการที่ บ ริ ษ ัท ฯ
มี “ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ” ประมาณ 576.51 ล้านบาท จึงได้กาํ หนดกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยการทําสัญญาประกันภัยต่อคุม้ ครองความเสี ยหายส่วนเกินที่ 2.5 ล้านบาทต่อวินาศภัยแต่ละครั้ง ส่ วนการ
กําหนดขี ดจํากัดในการรับความเสี่ ยงภัยไว้เอง (Retention Limits) จะพิจารณาจากค่าสิ นไหมโดยเฉลี่ ยของเหตุการณ์แต่ละราย
ย้อนหลังประมาณ 4-5 ปี และพิจารณาจากต้นทุนของการประกันภัยต่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้สัญญาประกันภัยต่อแบบสัดส่ วน
และการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เพื่อเป็ นการช่วยกระจายความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ฯ
กระบวนการในการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อ ผูร้ ับประกันภัยต่อ การกําหนดสัดส่ วนในการรับเสี่ ยงภัยไว้เอง
สูงสุด (Maximum Retention Limit) ส่วนเอาประกันภัยต่อและส่ วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) การรับเสี่ ยงภัยไว้
เองสู งสุ ดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention – MER) และสัดส่ วนรั บเสี่ ยงภัยไว้เองสู งสุ ดต่อความเสี่ ยง (Maximum
Retention per Risk – MRR) บริ ษทั ฯ จะรับได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ หรื อตามข้อกําหนดและระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และใช้สัญญาประกันภัยต่อแบบกําหนดสัดส่ วน
และแบบไม่กาํ หนดสัดส่วน โดยเฉพาะการประกันภัยต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss) และมหันตภัย (Catastrophe)
และการประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) มากระจายความเสี่ ยงในการรับประกันภัยและประกันภัยต่อ รวมถึงให้มีการติดตาม
การสะสมของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสมํ่าเสมอ ในส่ วนการพิจารณารับประกันภัยต่อ (Inward
Reinsurance) จะใช้หลักการเดียวกับการรับประกันภัยโดยตรง และพิจารณามาตรฐานการรับประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยต่อเป็ น
สําคัญ การกําหนดขีดจํากัดการกระจุกตัวสําหรับภาวะความเสี่ ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ งหรื อกลุ่มผูร้ ับประกันภัย
ต่ อ บริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณาถึ ง ความมั่น คง ขนาดเงิ น กองทุ น ของผูร้ ั บ ประกัน ภัย ต่ อ ข้อ กํา หนด และกฎระเบี ย บของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยกําหนดผูร้ ับประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
A- (S&P Rating) ขึ้นไป ต้องมีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ส่วนที่เหลือจะต้องไม่ต่าํ กว่า BBBการตั้งสารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายเมื่อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งจะบันทึก
ตามมูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ แล้วแต่กรณี โดยสุทธิจากส่ วนที่
สามารถเรี ยกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ มูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ต้ งั สํารองเพิ่มเติมสําหรับค่าสิ นไหมทดแทนที่ อาจเกิ ดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานให้บริ ษทั ทราบ (IBNR)
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน คปภ. ว่าด้วยเรื่ องการจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย ซึ่งการคํานวณสํารองดังกล่าวให้จดั สรรไว้ตามประสบการณ์จริ งด้วยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นกั
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยรับรองการคํานวณดังกล่าว ส่วนผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนกับค่าสิ นไหมทดแทนที่
จ่ายจริ งจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนของปี ที่จ่าย
นโยบายการตั้งราคา
การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทแบ่งได้ ดังนี้
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- กําหนดตามพิกดั อัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกําหนดโดยเลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภท
- พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เช่น ลักษณะ ประเภทประวัติต่าง ๆ
ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประวัติของผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงเงื่ อนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท ได้แก่ การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภท

สิ ทธิและข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อผูท้ ี่เลขาธิการมอบหมายให้เป็ นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซึ่ งจะมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ทั้งในด้านการรับประกันภัย การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย การลงทุน และการที่ บริ ษทั
ประกันภัยต้องดํารงเงิ นกองทุนตามหลัก Risk Based Capital ตามข้อบังคับของสํานักงาน คปภ. ทําให้บริ ษทั ประกันภัยต้อง
ระมัดระวังเรื่ องความเสี่ ยงในการรับประกันภัยและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เงินกองทุนเพียงพอกับระดับความเสี่ ยง

การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
ในปี 2561 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริ ษทั ประกันวินาศภัย จํานวนทั้งสิ้น 59 บริ ษทั โดยเป็ นบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจประกัน
วินาศภัย 54 บริ ษทั และเป็ นบริ ษทั กลางฯ ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จํานวน 1 บริ ษทั ซึ่ งใน
จํานวน 59 บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียว จํานวน 4 บริ ษทั โดยภาพรวมคาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยมี
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จํานวนรวมทั้งสิ้น 169,523 ล้านบาท ที่มา : สํานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย)
ตารางเปรียบเทียบเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
หน่ วย : ล้านบาท

ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภยั
ภัยทางทะเลและขนส่ง
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สุขภาพ
อื่น ๆ
รวม

ปี 2561
7,850
4,191
99,802
57,679
16,127
1,992
21,391
7,007
11,160
169,523

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
ปี 2560
เพิ่ม(ลด)%
9,839
(20.22)
5,301
(20.94)
127,510
(21.73)
76,957
(25.05)
25,236
(36.10)
2,966
(32.84)
28,757
(25.61)
9,203
(23.86)
10,795
3.38
219,607
(22.81)
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กลยุทธและการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ใน
ธุ ร กิ จ ประกันวิน าศภัย รวมถึ งการต้อ งเผชิ ญ กับกฎเกณฑ์ก ารกํา กับ ดู แ ลของสากล บริ ษ ัทฯ จึ งให้ค วามสําคัญ กับการบริ ห าร
จัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ มี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตามระดับ ความเสี่ ย ง แล้ว นํา มาวางแผน
กลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิ จ และการบริ หารเงิ นกองทุ นของบริ ษทั ฯ ในระยะ 3-5 ปี เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป้ าหมายการขยายงานของบริ ษทั ฯ จะไม่คาํ นึงถึงเฉพาะผลตอบแทนที่บริ ษทั ฯ ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่จะประเมิน
ความคุม้ ค่าของผลตอบแทนกับความเสี่ ยงในแต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงิ นกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ฯ ในระยะยาว บริ ษทั ฯ จึ งเน้นสร้างประกันภัยนวัตกรรมใหม่และขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าแต่ะละรายได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจและเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเลี่ยง
การแข่งขันทางด้านราคา โดยการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ จะทําภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งทางบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาและขยายช่องทางการจําหน่ายให้มีความหลากหลาย พัฒนาการบริ การและเสริ มสร้าง
คุณภาพบุคลากร รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุ งระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และมีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการ
ดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน และเพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให้การบริ การมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด รวมถึงสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่มความต้องการได้มากยิง่ ขึ้น

ลักษณะลูกค้ า
ลู ก ค้ า รายบุ คคล ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้บริ ก ารการประกัน อัค คี ภ ัยสํา หรั บ ที่ อ ยู่อ าศัย ประกัน ภัย รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล เป็ นต้น
ลู ก ค้ าองค์ กร ประกอบด้ ว ยธุ ร กิ จ ตั้ งแต่ ข นาดย่ อ ม ขนาดกลาง จนถึ ง ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ โดยบริ ษั ท ฯ
สามารถให้ บ ริ ก ารด้า นการประกัน วิ น าศภัย ได้ทุ ก ประเภท เช่ น การประกัน อัค คี ภ ัย หรื อ การประกัน การเสี่ ย งภัย ทุ ก ชนิ ด
สําหรั บกลุ่ มสํา นักงาน ที่ พกั อาศัย คอนโดมิ เนี ยม ศู นย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่ าง ๆ รวมถึ งการประกัน ภัยรถยนต์
การประกัน ภัย ขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศหรื อภายในประเทศ และการรั บ ประกัน ภัย การก่ อ สร้ า ง สํ า หรั บ ลู ก ค้า ที่ มี
การดําเนินงานเป็ นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเน้นรับลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัยส่ วนบุคคลสําหรับการประกันอัคคีภยั
เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและจํากัดความเสี ยหายของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในวงเงิ นที่ ไม่กระทบต่อความมัน่ คง
ของบริ ษทั ฯ โดยลู กค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ารายย่อย ซึ่ งทําประกันภัยกับบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ องมาเป็ นเวลานาน สําหรับลูกค้า
สิ นเชื่อของทางธนาคาร ส่วนมากจะเป็ นการประกันอัคคีภยั และบางส่วนเป็ นการประกันการเสี่ ยงภัยทุกชนิ ด และลูกค้ารายย่อยจาก
การขายตรง ซึ่ งเป็ นการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลโดยลูกค้ารายย่อยดังกล่าวจะเป็ นลูกค้าธุ รกิ จเอกชนและประชาชนทัว่ ไป
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังเน้นทําการตลาดไปที่ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปสู่ ตลาด
ภูมิภาคท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพสูง
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การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงขยายงานในช่องทางการจําหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ที่มีอยูร่ วมทั้ง
ดําเนินการปรับระบบงาน / วิธีการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารช่องทางการจําหน่าย ตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั ฯ
โดยช่องทางการจําหน่ายของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 4 ช่องทาง ได้แก่
1. การขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา บริ ษทั ฯ มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนําด้านประกันวินาศภัยต่อผูเ้ อาประกันภัย ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า
บุคคลธรรมดา โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้ มัครที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั
ฯ จะต้องเป็ นผูม้ ีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
2. การขายผ่านนายหน้านิ ติบุคคล บริ ษทั ฯ มี นายหน้านิ ติบุคคล ซึ่ งทําหน้าที่ ให้บริ การโดยตรงแก่ผูเ้ อา
ประกันภัย ตั้งแต่การแนะนําประเภทการประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
3. การขายผ่านสถาบันการเงิ น บริ ษทั ฯ มีช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงิ นต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ น
ลูกค้าสิ นเชื่อของสถาบันการเงิน
4. ลูกค้าโดยตรง ประกอบด้วยลูกค้าที่ ติดต่อกับบริ ษทั ฯ โดยตรง และลูกค้าที่ ฝ่ายการตลาดของบริ ษทั ฯ
ให้บริ การและดูแลโดยตรง

แหล่ งทีม่ าของเงินทุนและการบริ หารเงิน
แหล่งที่มาของเงินทุนหลัก ๆ ได้แก่
1. เงิ น กองทุ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ยกชํา ระแล้ว จากผู ้ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า
หุ ้นทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองที่จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการนําเงินกองทุนนี้ ไปบริ หารจัดการ
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
2. เงินสดรับจากการดําเนิ นงาน ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า ตัวแทน บริ ษทั นายหน้า
ตลอดจนบริ ษทั ประกันภัยต่อต่าง ๆ ที่เป็ นคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกระแสเงินสดรับเข้าทุกวันและเป็ นแหล่งเงิ นทุนหลักที่สําคัญ
3. เงินสดรับจากการลงทุน บริ ษทั ฯ นําเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานไปลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดภายใต้ ร ะดั บ ความเสี่ ยงที่ บ ริ ษั ท ฯ ยอมรั บ ได้ โดยบริ ษั ท ฯ จะคํ า นึ งถึ ง ข้ อ กํ า หนดของกฎหมายเป็ นสํ า คั ญ
เงินสดรับจากการลงทุนประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปั นผล รายได้จากการลงทุนในตลาดทุน เป็ นต้น
4. เงินสดรับอื่น ๆ ได้จากการให้เช่าพื้นที่สาํ นักงานในอาคารสํานักงานของบริ ษทั ฯ

3. นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจาก
การดําเนินธุรกิจของทางบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ ยงภัยและการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการพัฒนา
และปรับปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
ผูร้ ั บผลประโยชน์ และผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ มนั่ คงให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอจึงถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญ ในการช่วยลดผลกระทบจากความ
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ผัน ผวนของความเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ยัง มี ก ระบวนการติ ด ตามและทบทวนการบริ หาร
ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสมและยอมรั บ ได้ ซึ่ ง ทางคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะเป็ นผู ้ดู แ ลภาพรวมของการบริ ห าร
ความเสี่ ยงให้ความเสี่ ยงในแต่ละด้านได้รับการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ทางบริ ษทั ฯ ยอมรับได้ รวมถึงไม่
ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ซึ่งปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทั้ง 6 ด้านไว้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และ
เวลาที่เกิดความเสี ยหายที่ต่างไปจากสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับ
ประกันภัย รวมถึงความเสี ยหายอันเกิดจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี ยหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิศาสตร์ อาทิเช่น ภาวะนํ้าท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ อุบตั ิภยั ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม เช่น ภัยก่อการร้าย
การโจรกรรม เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงทั้งต่อชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินที่ทางบริ ษทั ฯ รับ
ประกันภัยได้
ปั จจั ย ความเสี่ ยงด้ า นการประกั น ภั ย ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่
ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่องจากค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ ยงจากความ
ไม่สมดุลของสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย โดยเน้นการเจาะตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท เนื่ องจากจะทําให้
รายได้และค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์น้ นั จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับประกันภัย ซึ่ งนโยบายการรับ
ประกันภัยของบริ ษทั ฯ จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงตํ่า โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยง
ของภัยที่จะรับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ด้วย ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังได้มีการบริ หารความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสู ง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การรั บ ประกันภัยของบริ ษ ัทฯ ลดลง รวมถึ ง สามารถควบคุ ม กระบวนการจัด การสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นระบบ
รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
การประเมินความเสี่ ยงด้านการประกันภัย บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราความเสี่ ยงรายเดื อน โดยใช้ขอ้ มูล
จากรายงานประจําเดื อนเพื่อแสดงฐานะการเงิ นและกิ จการ นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ จะทําการ
ติดตามความเสี่ ยงเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมถึงมีการคํานวณอัตราความเสี ยหาย (Loss Ratio) อย่างสมํ่าเสมอ และในการประชุม
ของคณะกรรมการรับประกันภัยทุกไตรมาสจะต้องนําอัตราความเสี ยหายที่คาํ นวณได้มาพิจารณาและทบทวนด้วยทุกครั้ง
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2. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการที่ บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้ สิน หรื อภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหา
เงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเกิ ดความ
เสี ยหายขนาดใหญ่โดยที่ไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยที่รุนแรง ซึ่งส่งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดการกับภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดได้
เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงิ นสดเพื่อชําระได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการ
ภายในระยะเวลากําหนด หรื อสามารถจัดหาเงินกองทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่ งอาจทําให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบริ ษทั ฯ ได้
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริ หารเงินสดรับสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ให้อยูใ่ นภาวะที่สามารถจะดําเนิ นการจ่ายชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและครบถ้วน รวมทั้ง
ความสามารถในการเรี ยกเก็บเงิ นจากผูร้ ับประกันต่อ หรื อเรี ยกร้ องจากผูก้ ระทําผิดในกรณี ที่สินไหมรายนั้นต้องมีผูร้ ับผิดชอบ
ตามกฎหมาย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บัติตามข้อกําหนดที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) กําหนดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital : RBC) เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่าเงิ นกองทุนที่ บริ ษทั ฯ จะต้องดํารงไว้มีความเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักสากลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัยให้สูงขึ้น
การประเมินความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุ น
(CAR RATIO) ในรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital : RBC) โดยจะมีการวัดเป็ นประจําทุก
เดื อน และมีการวัดแบบเต็มรู ปแบบ (Full Valuation) ทุ ก 6 เดื อน โดยบริ ษทั ฯ จะยอมรับความเสี่ ยงที่ ระดับไม่น้อยกว่า 150%
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ จะมีการติดตามความเสี่ ยงเป็ นประจําทุกเดือน โดยมีการคํานวณอัตราส่ วนความ
เพียงพอของเงินกองทุน (CAR RATIO) เป็ นประจําทุกเดือน รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อ
ทบทวนและหาแนวทางในการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงให้เหมาะสมกับระดับเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรื อกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในผิดพลาดหรื อไม่เหมาะสม
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การขาดการกํากับดูแลและการควบคุมที่ดี โดยมี
สาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน ระบบงาน ความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของบุคลากรในงาน
นั้น ๆ หรื อเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย โดยส่ วนมากบริ ษทั ฯ จะพบความเสี่ ยงด้านนี้ ในขั้นตอนการ
บริ หารจัดเก็บเบี้ยประกันภัย เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทน นายหน้า ซึ่ งในการรับประกันภัยผ่านช่องทาง
ดังกล่าวนั้น บริ ษทั ฯ จะทําการออกกรมธรรม์และจัดส่ งให้กบั ตัวแทน นายหน้าก่อน แล้วจึ งได้เรี ยกเก็บค่าเบี้ ยประกันภัยตามใน
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ภายหลัง ทําให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี่ ยงในการจัดเก็บเบี้ ยประกันภัยค้างชําระ ที่อาจจะเรี ยกเก็บไม่ได้หากตัวแทน นายหน้านั้นขาด
สภาพคล่องหรื อมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็ นความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ต้องให้ความสําคัญอย่างมาก
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชําระ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแนวปฏิบตั ิ
ในการเก็บเบี้ยประกันภัยไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความชัดเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ
ข้อมูลและพิจารณาทบทวนแนวปฏิ บัติ ดังกล่าว พร้ อมทั้งมี การติ ดตามเบี้ ยประกัน ภัยค้างชําระอย่า งสมํ่าเสมอ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
ดําเนิ นการอย่างเข้มงวดในการติดตามทวงถามเบี้ ยประกันภัยตามประกาศและข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) โดยการเรี ยกเก็บเบี้ ยประกันภัยบริ ษทั ฯ มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเบี้ ย
ประกันภัย หากเบี้ ยประกันภัยค้างชําระจัดเก็บไม่ได้ และเกิ นกําหนดระยะเวลาในการเรี ยกเก็บ หน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่ ติดตามจะ
ดําเนินการติดตามรายการที่คา้ งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยของบริ ษทั ฯ
การประเมินความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จนถึง วันที่ มี
การค้างชําระเบี้ ยประกันภัย ซึ่ งจะทําการพิจารณาเป็ นประจําทุกเดื อน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้มีกระบวนการติดตามดูแลการ
ดําเนินการอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยค้างชําระ โดยจะมีการประชุมผูบ้ ริ หารของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติ ดตามเบี้ ยประกันภัยค้างชําระอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส และมี การออกหนังสื อแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูเ้ อา
ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยค้างชําระตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป
4. ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงของความเสี ยหายทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดของ
สิ นทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ นทรัพย์ ปั จจัยความเสี่ ยงด้านตลาดที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน
และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของบริ ษทั ฯ อีกส่ วนหนึ่ งมาจากการลงทุน จึง
ทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาด ซึ่ ง
อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารกํา หนดนโยบายการลงทุ น และมี ก ารกํา หนดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ไว้อ ย่า งชัด เจน ทั้ง ใน
ตลาดเงิ น ทุ น และตลาดตราสารหนี้ ซึ่ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข้อ บัง คับ ของประกาศคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุ รกิ จอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ที่ ได้กาํ หนด
ชนิ ดของหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ นุ ญาตให้ ล งทุ น รวมถึ ง ค วบคุ ม สั ด ส่ วนการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ไ ว้ด้ ว ย ซึ่ งทางบริ ษั ท ฯ
มีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายและนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเสี่ ยง
จากการลงทุ นอย่างรอบคอบ โดยบริ ษทั ฯ เน้นลงทุ นในหลักทรั พย์ที่มีความเสี่ ยงตํ่า มี ความมัน่ คงสู ง และให้ผลตอบแทนใน
อัตราที่เหมาะสม แน่นอน ตลอดจน
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หลี ก เลี่ ย งการลงทุ น ในหลัก ทรั พย์ที่ มี ความเสี่ ย งสู งประเภทหลัก ทรั พย์เ ก็ ง กํา ไร โดยบริ ษ ัท ฯ จะกระจายการลงทุ น ให้อ ยู่ใ น
รู ปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ กู้ หุน้ สามัญ และหน่วยลงทุน เพราะนอกจากจะได้รับกําไรจากส่ วนต่างของราคา
ในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลเพิ่มอีกด้วย
การประเมินความเสี่ ยงด้านตลาด บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบหรื อลดลงของ
อัตราผลตอบแทนและราคาตราสารทุน ซึ่ งเท่ากับเปอร์ เซนต์ของผลต่างของอัตราผลตอบแทนหรื อราคาตราสารทุนเดิมและใหม่
หรื อ ณ ปั จจุบนั เทียบกับอัตราผลตอบแทนหรื อราคาตราสารทุนเดิม นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ ยง
โดยคณะกรรมการลงทุนของบริ ษทั ฯ จะทําการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะ
ได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งแผนการลงทุน รวมถึ งดําเนิ นการปรับพอร์ ตและการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
5. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากคู่ สัญญาไม่ส ามารถปฏิ บัติ ต ามภาระที่ ตกลงไว้กับ
บริ ษ ัท รวมถึ ง โอกาสที่ คู่สัญ ญาจะถู กปรั บ ลดอัน ดับความน่ า เชื่ อ ถื อ ปั จ จัยความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ที่ สํา คัญ ของบริ ษ ัท ฯ ได้แ ก่
ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ เนื่องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสู ง
ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทําการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ บริ ษทั ฯ
จึงมีความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระที่ ตกลงกันไว้ได้ รวมทั้งยังมีโอกาสที่คู่สัญญาอาจถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายได้
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ซึ่ ง
ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กาํ หนดให้มีความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+
ขึ้ น ไป (S&P Rating) แต่ โ ดยส่ ว นใหญ่ ทางบริ ษ ัท ฯ จะเลื อ กพิจ ารณาจากรายชื่ อ บริ ษทั ประกัน วินาศภัย ต่ อ ที่ มีร ะดับ ความ
น่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนบริ ษทั
รับประกันภัยต่อในประเทศ ซึ่ งทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) ได้กาํ หนด
ให้ตอ้ งมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน ที่ระดับขั้นตํ่า
140% ขึ้นไป แต่บริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่ อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน
จากรายงานการดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน ที่ ระดับขั้นตํ่า 150% ขึ้นไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้มีการ
จัดการความเสี่ ยงในส่วนนี้ โดยการจัดตั้งเงินสํารองความเสี ยหายทั้งก่อนการประกันภัยต่อและหลังการประกันภัยต่อไว้ให้เพียงพอ
กับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้ อความคุม้ ครองแบบ Excess of Loss หรื อความคุม้ ครอง
เสี ยหายส่ วนเกิ นกว่าจํานวนที่ กาํ หนดไว้อีกชั้นหนึ่ ง รวมถึ งมีการใช้บริ การของตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหา
บริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ต้องการอีกทางหนึ่งด้วย
การประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิต บริ ษทั ฯ จะพิจารณาข้อมูลจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจาก
รายงานการดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน ที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของแต่ละบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศ
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และข้อมูลการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ S&P หรื อ
Moody’s นอกจากนั้น ในส่วนของกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ ยงบริ ษทั ฯ จะมีการพิจารณาและติดตามอัตราส่ วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศเป็ นประจําทุกไตรมาส ส่วนบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
และติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อเป็ นประจําทุกไตรมาสเช่นกัน
6. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงานและการ
นําไปปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน
แล้ว นําไปปฏิ บัติ ไ ม่เ หมาะสมหรื อ ไม่ สอดคล้องกับ ปั จ จัย ภายในและสภาพแวดล้อ มภายนอก อันจะส่ ง ผลกระทบต่ อรายได้
เงินกองทุน หรื อการดํารงอยูข่ องกิจการ ซึ่ งหากวิเคราะห์รายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผ่านมา จะพบว่า บริ ษทั ฯ ได้รับเบี้ยประกันภัย
จากการขยายงานผ่านช่องทางนายหน้าและตัวแทนเป็ นหลัก โดยจะเห็นได้ชดั เจนในส่วนของการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่มี
สัดส่ วนประมาณร้อยละ 76 ของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทําให้บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงแหล่งงานด้านใดด้านหนึ่ ง
มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดความเสี่ ยงกับรายได้ของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ได้พยายามคัดสรรตัวแทนและนายหน้าที่มีคุณภาพให้มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะจะช่วยให้
เกิ ดความสมดุลของรายได้จากทุกช่ องทางให้มีความใกล้เคี ยงกัน เพื่อเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จาก
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า โดยนอกจากจะพิจารณาจากศักยภาพ
ด้านการขายแล้ว บริ ษทั ฯ ยังพิจารณารวมถึงสถานภาพทางการเงิน ประวัติในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการชําระเบี้ย
ประกันภัย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการควบคุมให้ตวั แทนและนายหน้าจะต้องมีหลักทรัพย์หรื อบุคคลคํ้าประกันตาม
วงเงินเครดิตที่บริ ษทั ฯ กําหนด
การประเมินความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ บริ ษทั ฯ พิจารณาจากร้อยละของผลต่างเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ ปี ปั จจุบนั
กับปี ก่อน หากลดลงถือว่ามีความเสี่ ยงด้านนี้ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ จะมีการประชุมเป็ น
ประจําทุกเดือน โดยเฉพาะในส่วนของฝ่ ายการตลาด เพื่อทําการพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และแก้ไขนโยบายทางการตลาด ซึ่ งจะ
ช่วยลดอุปสรรคด้านการตลาดให้น้อยลง และเป็ นการเพิ่มความสามารถในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อ
เป็ นการลดความเสี่ ยงของการกระจุกตัวของแหล่งงาน และยังช่วยให้การดําเนิ นงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้ น
ในปั จจุบนั มากขึ้น
การบริ หารความเสี่ ยงประจําปี 2561 ที่ผ่านมาปรากฏว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความ
เสี่ ยงที่ วางไว้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการดําเนิ นงานจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พบว่าอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 273 ซึ่งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ มากกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ร้อยละ 150 โดยผลที่ได้จากการปฏิบตั ิ
ตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงประเด็นความเสี่ ยงทั้ง 6 ด้านนั้นมีเพียงความเสี่ ยงด้านการประกันภัย (Combine Ratio) ที่เกินระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เพียงเล็กน้อย โดยบริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการจัดการความเสี่ ยงและดําเนินการแล้ว เพื่อกํากับดูแลให้ความเสี่ ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ คือ สถานที่ประกอบการ ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ สิ นทรัพย์
ถาวร เงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนในหลักทรัพย์

สิ นทรัพย์ของบริษัทฯ : ทีด่ ินและอาคาร
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2561
ที่ดิน

41.55

ล้านบาท

อาคารและอาคารชุด

0.48

ล้านบาท

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์

1.09

ล้านบาท

ยานพาหนะ

0.33

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้ว

เงินให้ ก้ ยู มื
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการให้กูย้ ืมไว้สําหรับการให้กูย้ ืมแก่พนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นสวัสดิ การโดยการ
ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่จะนํามาจํานองเป็ นประกันนั้น บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย กล่าวคื อ ใช้ราคาประเมิ นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน หรื อราคา
ประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบให้เป็ นผูป้ ระเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
นายทะเบียนประกาศกําหนด
- การบริ หารความเสี่ ยงจากการให้กยู้ มื
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่กาํ หนดในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง “ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย ”
- นโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 0.76 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี
2560 จํานวน 0.74 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 49.33
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วย เรื่ อง “ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย ” ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน เน้น
การลงทุนที่มีความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแน่นอน โดยบริ ษทั ฯ จะกระจายการลงทุนและ
เลือกลงทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้
การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 มีดงั นี้
ประเภทของหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ ทุน
หุน้ กู้
หลักทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
อื่น ๆ
รวมเงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนอื่น
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

ปี 2561
มูลค่ า
สัดส่ วน
(พันบาท)
(%)

ปี 2560
มูลค่ า
สัดส่ วน
(พันบาท)
(%)

ปี 2559
มูลค่ า
สัดส่ วน
(พันบาท)
(%)

15,000
230,177
233,000
1,600
479,777

34.35
34.77
0.24
71.60

15,000
255,558
200,000
1,600
472,158

37.21
29.12
0.23
68.74

15,000
10,000
242,454
158,000
1,600
427,054

2.24
1.49
36.22
23.60
0.24
63.79

8,174
374
8,548

1.22
0.05
1.27

9,510
668
10,178

1.38
0.10
1.48

11,552
921
12,473

1.72
0.14
1.86

29.78
100.00

229,881
669,408

34.35
100.00

181,805
670,130

2.24

27.13
100.00

204,480
686,816

2.18

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายหรื อคดี ฟ้องร้ องในลักษณะใด ๆ ที่ มีผลกระทบทางด้านลบต่อทรัพย์สิน
ฐานะทางการเงิน และการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ ือหุน้ หรื อร้อยละ 10 ของสิ นทรัพย์หมุนเวียน
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6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: CHARAN

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000807 (บมจ. 327)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย
สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

: 0-2276-1024

โทรสาร

: 0-2275-4919

E-mail

: charanins@charaninsurance.co.th

URL

: www.charaninsurance.com

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

: 120,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุน้ สามัญ

: 12,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

: 10 บาท

สาขาขอนแก่น

: เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4347-2295-6

สาขาเชียงใหม่

: เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5380-6616-8

สาขากระบี่

: เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7562-4083-4

บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

สํานักงานผูต้ รวจบัญชี
และผูส้ อบบัญชี

: บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300-2
โดย นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
และ/หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

ที่ปรึ กษาทางการเงิน

: ไม่มี
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 120 ล้านบาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบล้านบาท) เป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมด
จํานวน 12,000,000 หุน้ (สิ บสองล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท (สิ บบาท)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งจํานวนหุ ้นที่ ถือ และสัดส่ วนการถื อหุ ้น ณ วัน กําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ - สกุล

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น(%)

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

2,096,844

17.47

2. นายวิเชียร

ศรี มุนินทร์นิมิต

1,078,000

8.98

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

707,000

5.89

4. นายกิตติ

จรัญวาศน์

692,000

5.77

5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

578,000

4.82

6. นายยงยุทธ

จรัญวาศน์

538,080

4.48

7. นางเอลิซาเบธ์

จรัญวาศน์

467,200

3.89

8. นายนิพนธ์

จรัญวาศน์

412,800

3.44

9. ว่าที่ร.ต.นันทชัย

เหมือนพิทกั ษ์

172,100

1.43

10. นายสิ ทธิชยั

เกือเกียรติงาม

150,000

1.25

11. นายสันตินิรันด์

เชาว์ประมวลกุล

150,000

1.25

หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสําคัญต่อ
บริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้ รายอื่น

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ จากการดํา เนิ นงาน
ซึ่งปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 21.58 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มี
มติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 12.50 บาท เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท มีรายละเอียดคือ 1.) มีมติจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมทั้งสิ้ น
60ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ ้น 2.) มีมติจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 2.50 บาท จํานวน 6
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ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 15 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายหุน้ ปั นผลและเงินปั นผล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2559 อัตราหุ ้นละ 1.50 บาท
จํานวน 12 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 18 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลจํานวนดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดํา เนิ นงานสําหรับปี 2560 ใน
อัตราหุน้ ละ 1.00 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงาน
สําหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง 5 ปี
2561*

2560

2559

2558

2557

กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)

0.52

1.11

2.12

3.00

1.80

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

0.50

1.00

1.50

2.00

12.50

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

96.15

90.09

70.75

66.67

694.44

ปี

* เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ.26 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ก่อน และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
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โครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)
บริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั
BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
Risk Management Committee
คณะกรรมการบริ หาร
Executive Board

สํานักตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit

ฝ่ ายประกันอัคคีภยั
Fire Department
ฝ่ ายประกันภัยทางทะเล และ ลอจิสติกส์
Marine Cargo & Logistic Department

กรรมการผูจ้ ดั การ
Managing Director
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง
Risk Management Working Group
ฝ่ ายการตลาด
Marketing Department
ฝ่ ายการเงินและการลงทุน
Finance Department

ฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
Miscellaneous Department

ฝ่ ายการบัญชี
Accounting Department

ฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
Motor Department

ฝ่ ายธุรการ
Administrative Department

ส่วนกฏหมาย
Legal Division

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Department
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ประวัติและประสบการณ์การทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริ หาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8. การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ลงทุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร เรี ยงลําดับตามอํานาจหน้าที่จากสูงไปตํ่า

คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่านกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
รายชื่อกรรมการ
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
นายสมพล ไชยเชาวน์

นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

นายสุกิจ จรัญวาศน์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร แ ล ะ
เลขานุการคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม
6
6
6
5
4
3
6
4

6
4

6
4

5
3

6

6

6

6

6

6

คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บตั ิ การอย่างใดอย่าง
หนึ่ งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกําหนดเงื่ อนไขให้ก รรมการที่ มีอาํ นาจลงลายมื อ ชื่ อแทนบริ ษทั คื อ นายสุ กิจ จรั ญ วาศน์
นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร และ นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
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ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงั นี้
1. กํา หนดนโยบาย วิสัย ทัศ น์ ภารกิ จ กลยุท ธ์ เป้ าหมาย ทิ ศ ทางในการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ฯ และ
กํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. พิ จ ารณาตัด สิ น ในเรื่ องที่ มี ส าระสํ า คัญ เกี่ ย วกั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท เช่ น นโยบายและ
แผนธุ ร กิ จ อํา นาจการบริ หาร การได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ งทรั พ ย์สิ น เว้น แต่ ร ายการดัง กล่ า วจะต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
3. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งกรรมการอิ ส ระ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ลัก ษณะต้อ งห้ า มของกรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หารที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
5. กํา กับดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ มภายใน ให้อ ยู่ในระดับ ที่ เ หมาะสมและยอมรั บ ได้
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี ประสิ ทธิ ผล และมี การปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วย
ความ ซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
6. พิ จารณาค่ า ตอบแทนสํ าหรั บ คณะกรรมการ และพิ จารณาการจ่ ายเงิ นปั นผลประจําปี เพื่ อนํา เสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. กํากับดูแลให้มีการส่ งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่ม
โอกาสทางธุ รกิจและพัฒนาการดําเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิ บตั ิตามกฏหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี มาตรการรั กษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรั กษา
ความลับ ความน่ าเชื่ อถือ และความพร้ อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมี การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงและ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
8. ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบให้ ร ะบบการจัด ทํา รายงานทางการเงิ น และการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า คัญ ต่ า ง ๆ มติ
ที่ ป ระชุ ม และการจัด ทํา รายงานการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งและครบถ้ว น รวมถึ ง งบการเงิ น รายงานประจํา ปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อ นฐานะการเงิ น สภาพคล่ อ งทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานให้ ถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ ทัน เวลา
เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการ
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องประธานกรรมการบริษัทฯ มีดงั นี้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท และผู ้ถื อ หุ ้ น และควบคุ ม การประชุ ม ให้ เ ป็ นไป
ตามข้อบังคับบริ ษทั และตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้
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3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาด ในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนน
เสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
4. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ก ฏหมายกํา หนดไว้โ ดยเฉพาะว่ า เป็ นหน้ า ที่ ข องประธานกรรมการ
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการ
ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ ดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนิ นการ
และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และในการบริ หาร
กิจการ กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสัง่ หรื อประกาศกําหนดวิธีการบริ หารงาน
และการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั ฯ และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจกระทําการ
แทนและผู ก พัน บริ ษัท ฯ ได้ ใ นขอบเขตแห่ ง อํา นาจหน้ า ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 1. เว้น แต่ ร ายการที่ ก รรมการผู ้จั ด การและ
กรรมการผูม้ ี อ าํ นาจลงนามอาจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กับ บริ ษ ัท ฯ จะกระทํา ได้
ต่อเมื่ อได้รั บมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการที่ มี กรรมการอิ สระเข้าร่ วมประชุ มด้วยเท่ า นั้น ทั้ง นี้ กรรมการผูจ้ ัด การและกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุมตั ิรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้นสภาพ
รวมถึงการเลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการหรื อระเบียบข้อบังคับกําหนดให้
คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
6. บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภัย พระราชบั ญ ญัติ ป ระกั น วิ น าศภัย พระราชบั ญ ญัติ บ ริ ษัท
มหาชนจํา กัด รวมถึ ง กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ที่ ใ ช้อ ยู่แ ล้ว ในขณะนี้ และจะมี ข้ ึ น ใน
อนาคตด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงาน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริ หาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้ นสุ ด
ตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้ วย
1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

ผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. นายกิตติ

จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายการตลาด)

2. นายโฆษิต

อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านบริ หารความเสี่ ยง

3. นายสมชาย

ว่องวิชญกร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

4. น.ส.สุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. น.ส.กัญญวรรณ

ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

6. นางสมใจ

บัณฑิตกฤษดา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

7. นายวิสิทธิ์

ลิ้มเจริ ญสุข

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

8. น.ส.ปุณรดา

อายุเจริ ญกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

9. นายนพดล

สุวรรณการี ยก์ ลุ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นางพรมพร

ลําดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

ขอบเขตหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปตามนโยบายและ
แผนงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดําเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พรบ.
วินาศภัย พรบ.บริ ษทั มหาชน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ให้มีการจัดทํางบการเงินที่
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่เป็ นจริ งอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และกําหนดมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติเมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทําหน้าที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั มี
ขอบเขตและภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนให้กบั ตลาดหลักทรัพย์และกลต.
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2. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3 เรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนมิได้ผา่ นคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และนําเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ และ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ส่วนเบี้ยประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
7. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และ
เลขานุการคณะกรรมการ

เบีย้ ประชุม บาเหน็จกรรมการ
100,000
60,000
60,000
75,000
60,000
45,000
60,000
75,000
75,000

120,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000

75,000
80,000
รวม
685,000
600,000
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ มคี ่ าตอบแทนแก่ กรรมการ
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นค่าเบี้ ยประชุ ม จํานวนเงิ น 0.445 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่
ปรากฏในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ว่าด้วยเรื่ อง การประชุมคณะกรรมการ แล้ว
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ข. ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร จํานวนรวม 12 ราย เป็ นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่บริ ษทั ฯ สมทบให้ จํานวนเงิน 13.74 ล้านบาท
ค่ าตอบแทนอืน่
- ไม่มี -

บุคลากร
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีพนักงานรวมทั้งหมด จํานวน 64 คน โดยทางบริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใด ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั ฯ
ผลตอบแทนของพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ให้ค วามสํา คัญ ต่ อคุ ณ ภาพชี วิต ของพนัก งาน และตระหนัก ว่า พนัก งานเป็ นปั จ จัย แห่ ง
ความสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ โดยได้มีการกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะพิจารณาจากอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ความรู ้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงาน ประสบการณ์ และทักษะที่ใช้
ในการทํางานต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปี บริ ษทั ฯ จะมีการปรับเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยจะพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้ อ
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2561 รวมเป็ นจํานวน 36.05 ล้านบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและส่งเสริ มการพัฒนาพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดย
การพัฒนาทั้งด้านความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการทํางาน เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้สามารถรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจได้อย่างเป็ นระบบ ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริ มให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู ้ในหลักสู ตรต่าง
ๆ ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านความรู ้เฉพาะทาง ด้านการบริ หารจัดการ ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ อาทิเช่น หลักสู ตรการอบรมด้าน
การประกันภัย หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี หลักสูตรการอบรมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักสู ตรการอบรม
เกี่ยวกับ Anti-Corruption เป็ นต้น เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงาน และเตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจในรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเป็ นการสร้างจิตสํานึกให้กบั พนักงาน โดยให้เคารพกฎระเบียบวินยั ของบริ ษทั ฯ เพื่อมุ่งเน้นสู่ ความ
เป็ นเลิศในด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า
โดยปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม / สัมมนา จํานวนทั้งหมด 97 หลักสู ตร มีพนักงาน
เข้ารับการอบรม / สัมมนา จํานวน 24 คน ซึ่งคิดเป็ นจํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ยคนละ 25.15 ชัว่ โมงต่อปี
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
การกํากับดู แลกิ จการ คือ ระบบที่ จัดให้มีโครงสร้ างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึ งถึงผลกระทบใน
ระยะยาว ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จ ริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ค วามรั บผิดชอบต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยสังคม สิ่ งแวดล้อ ม
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ดูแลความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายจัดการ จัดสรรทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงิน ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นกลไกสําคัญใน
การลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การดําเนินงานเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยูใ่ นกรอบ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ บริ ษทั
ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทําให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ สําหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายใต้หลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกําหนดเป็ นนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใสและสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดแก่ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย พร้อมทั้งดูแลมิให้
เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายให้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็ นธรรม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานโดยสรุ ปสาระสําคัญการดําเนิ นการด้านการ
กํากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ าง คุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ าง
ยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 1.1

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี
(1.1.1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ

ในฐานะผูน้ ําองค์กรที่ ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมี การบริ หารจัดการที่ ดี ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย และคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ และสามารถปรับตัวได้ภายใต้
ปั จจัยการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วา่
(ก) สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
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(ข) ช่วยพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หาร จัดการองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและได้ มาตรฐาน เพื่อเป็ น
การเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
(ค) ช่วยตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแนวทางที่วางแผนไว้และ ปรั บปรุ งการ
ดําเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(ง) เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถปรั บตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพธุ รกิ จและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูค้ นรอบข้างเพื่อสร้างคุณค่าให้บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
(จ) เพื่อให้บริ ษทั สามารถเติบโตและอยูร่ อดได้ในระยะยาว
(1.1.2) กํา หนดกลยุท ธ์ นโยบายการดํา เนิ น งาน รวมถึ งการจัดสรรสรรพยาการเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ กับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ และยังให้ความสําคัญกับทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(1.1.3) มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และทบทวนกระบวนการต่ า งๆ ให้ เ ป็ นไปตามแผนการดํา เนิ น งาน
อย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิบตั ิ 1.2

หน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการให้นาํ ไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(1.2.1) คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกรอบที่วางไว้และสามารถแข่งขันทางธุรกิจอย่าง

โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของการ
ให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
(1.2.2) คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
ตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการมี จ ริ ยธรรมและคุ ณ ธรรมเป็ นหลัก เพื่ อ เป็ นการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม อย่ า งยั่ง ยื น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รและ
ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยได้ก ําหนดแนวทางในการประกอบธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม และจัด ทําขึ้ นเป็ นคู่มื อจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อเป็ นกรอบในการดําเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายที่วางแผนไว้ รวมถึงเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน และ
ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีที่ทางบริ ษทั มุ่งหวัง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรมจึงให้ มีการติดตาม
การปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็ นประจําทุกปี ซึ่งการปฏิบตั ิงานที่ยึดแนวทางตามคู่มือจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุ รกิจนั้นจะเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในทุก ๆ ฝ่ ายตลอดจนเป็ นการผลักดันให้
บริ ษทั มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความมัง่ คงในระยะยาว
(1.2.3) เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ดํา เนิ น ไปได้อ ย่า งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม คณะกรรมการบริ ษัท จึ ง มี น โยบาย
ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นฐานะพลเมื อ งที่ ดี โ ดยการสนับ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ เพื่ อ สร้ า งความเจริ ญ
ให้สัง คม และจัด สรรงบประมาณเพื่ อ ใช้จ่ า ยในด้า นกิ จ กรรม CSR รวมทั้ง ให้ค วามสํา คัญ ต่ อการประหยัด พลัง งานภายใน
องค์กร การอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การใช้น้ ํา การใช้ท รั พ ยากรหมุ น เวีย นการดู แ ลและฟื้ นฟูค วามหลากหลาย
ทาง ชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
(1.2.4) คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงมีนโยบาย
ในการกํากับดู แลให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน ให้มีการเตรี ยมพร้อมรั บมื อกับสถานการณ์ ที่อาจเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้ และมีการติดตามผลและทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
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หลักปฏิบตั ิ 1.3

หน้าที่ ในการกํากับดู แลของคณะกรรมการบริ ษทั ให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ที่

ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ และมี ค วามมุ่ ง มั่น พร้ อ มปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด้ว ย
ความรั บผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติ คณะ
กรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบตั ิ 1.4 หน้าที่ในการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ จัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน ให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกลไกสําคัญในการลดความเสี่ ยงทาง
ธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด และ ป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในองค์กร
โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้การดําเนิ นงาน
เป็ นไปตามบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายและอยู่ใ นกรอบกฏเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง มี
คณะกรรมการตรวจสอบที่ มีคุณสมบัติตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ซึ่ งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการ
กํากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อทําให้เกิ ดความคล่องตัวต่อการดําเนิ นงาน สําหรับการให้ความเห็ นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง
การเงินและระบบการควบคุม ภายในของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2.1

การรับผิดชอบดูแลกิ จการให้มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายหลักที่ ชดั เจน (Objectives) เพื่อสร้างคุณค่าให้ท้ งั

กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวมอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ห ารงานควบคู่ ไ ปกับ การตระหนัก ถึ ง เป้ าหมายขององค์ก รในการดํา เนิ น กิ จ การให้ มี
ความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้า กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมุ่งเน้น
การทํางานเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่น่าเชื่อถือและพึงพอใจสูงสุด กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน
และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
หลักปฏิบตั ิ 2.2

กํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้บรรลุไปตามเป้ าหมายหลักของ

กิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการส่งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถใน
การเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จและพัฒนาการดําเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิ บตั ิตามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการ
รักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 3.1 หน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ
ที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
(3.1.1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการสรรหาผูท้ ี่จะมาทําหน้าที่ เป็ นกรรมการ พิจารณาจาก
คุณสมบัติที่จาํ เป็ นและยังขาดอยู่ โดยคํานึงถึงประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุและเพศ
เพื่อให้มีความหลากหลายของโครางสร้างกรรมการและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการ
บริ ษทั หรื อกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้ง ซึ่ ง
จะต้องได้รับการรับรองและอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ ผูถ้ ือหุน้ ที่ มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยง
(3.1.2) คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้างที่ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่ วางไว้ กล่าวคือ ต้องมีจาํ นวน
กรรมการไม่ น้อ ยกว่า 5 คน และไม่ ควรเกิ น 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง ของจํา นวนกรรมการทั้ง หมดต้องมี ถิ่ น
ที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
(3.1.3) คณะกรรมการบริ ษทั มีสัดส่ วนระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยไม่ ใ ห้บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใดมี อ ํา นาจในการตัด สิ น ใจแต่ เ พี ย งบุ ค คลเดี ย ว
หรื อกลุ่มคนเดี ยว เพื่อช่วยให้บริ ษทั มี การบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการสร้างกลไกการถ่วงดุลที่ ดีซ่ ึ งคณะกรรมการ
บริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ)
(ก) กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบายของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจาก
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้พิจารณาและกําหนดเป้ าหมายทางธุรกิจร่ วมกับฝ่ ายจัดการ มีการติดตามการดําเนิ นงานของ
ฝ่ ายจัดการอย่างใกล้ชิด ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และนโยบาย และให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปโดยถูกต้องตาม
กฏหมาย กฏเกณฑ์แ ละข้อ บัง คับ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมถึ ง เป็ นผูน้ ํา การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ด ํา เนิ น ไปอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
(ข) กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 คน ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถทํางาน
ร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
(3.1.4) คณะกรรมการได้เปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ สัดส่ วนการถือหุ ้น จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจําปี และบน website ของบริ ษทั
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หลักปฏิบตั ิ 3.2 การพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์ประกอบและการดําเนิ นงาน
ของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจได้อย่างมีอิสระ
บริ ษทั มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงาน
ประจําออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริ ษทั มิได้เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้
ประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่ วมบริ หารงานประจําแต่จะให้การสนับสนุนและให้คาํ แนะนําในการดําเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
ผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การ ในขณะที่ กรรมการผูจ้ ัดการรับผิดชอบเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ภายใต้กรอบอํานาจที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
(3.2.1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ของกรรมการบริ ษทั
(ก) กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(ข) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น และควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้อบังคับ
บริ ษทั ฯและตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ดูแลและส่ งเสริ มกรรมการทุกคนให้มีส่วนร่ วมในส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ มี
จริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ค) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกําหนดมาตรการดูแล
ให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนน
เสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างไม่เท่ากัน
(ง) มีการจัดสรรเวลา และเสนอเรื่ องที่ ตอ้ งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสําคัญอย่างรอบคอบ และ
ส่งเสริ มให้กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(จ ) เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
(3.2.2 ) บทบาทหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
(ก) บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนิ นการ
และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการ
กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) กํา หนดเงื่ อ นไขในการทํา งานของพนัก งานและลู ก จ้า ง ออกคํา สั่ ง หรื อ ประกาศกํา หนดวิ ธี ก าร
บริ หารงานและการดําเนินกิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กิจการเกี่ ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจกระทํา
การแทนและผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่ งอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ ก. เว้นแต่รายการที่ กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม จะมอบ
อํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
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(ง) การอนุมตั ิรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
(จ) การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้น
สภาพ รวมถึงการเลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการหรื อระเบี ยบข้อบังคับ
กําหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
(ฉ) บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
รวมถึ งกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่ ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั อย่างเต็มที่
หลักปฏิบตั ิ 3.3

กํากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ

ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคคลที่ มี
ความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย และขั้นตอนการคัดเลือกจะเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะ
ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หลักปฏิบตั ิ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุ กรรมการกําหนดค่า ตอบแทน แต่มีก ระบวนการพิจ ารณาค่าตอบแทนที่ ชัดเจน โปร่ งใส
เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการเพื่อพิจารณากําหนดก่อนนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นใจและขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
หลักปฏิบตั ิ 3.5

การกํากับดูแลความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน
(3.5.1) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(3.5.2) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนบริ ษทั ที่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ

แต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
- กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคนจะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
- กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง แต่ตอ้ งไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็ นธุรกิ จประเภทเดี ยวกัน หรื อเป็ นการ
แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
(3.5.3) คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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นําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อความ
โปร่ งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ก่อนที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันมิให้นาํ ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
(3.5.4) คณะกรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักปฏิบตั ิ 3.6

การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานที่ เป็ นหน้าที่ ประจําของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการรายบุคคล เพื่อนําผลประเมินไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองแบบรายคณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ที่ผา่ นมา และช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิผลในการทํางาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่ อย บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะสําหรับคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
-

การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของ กรรมการผู้จัดการ ทางคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการ

ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุ กปี โดยชี้ เป้ าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ เชื่ อมโยงกับ
ความสําเร็ จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่ เหมาะสม การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
ทางบริ ษทั ฯ ใช้แบบฟอร์ มที่ ปรั บปรุ งมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมิ นผลงานของ CEO
ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั ฯ และแจ้งผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและดําเนิ นการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ผลมาก
ยิง่ ขึ้น
หลักปฏิบตั ิ 3.7

กํากับดู แลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ลกั ษณะการ

ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและ
ความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
ในด้านการส่งเสริ มพัฒนาความรู ้ให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ได้ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่ วมสัมมนา / อบรมหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิการหน้าที่ ต่าง ๆ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
การเพิ่มพูนความรู ้ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการบริ ษทั ได้ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรการเป็ น
กรรมการจาก สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) ได้แก่ หลักสูตร Directors
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Certification Program (DCP) หลักสู ตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจัดการอบรมภายในบริ ษทั
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของธุ รกิ จ รวมไปถึงกฏหมาย ระเบี ยบข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั
หลักปฏิบตั ิ 3.8

กํากับดูแลการดําเนิ นงานของกรรมการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น และแต่งตั้ง

เลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู ้เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
(3.8.1) คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง (ไม่นอ้ ยกว่า 4
ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระที่ ชดั เจน นําส่ งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่าง ๆ อย่างเพียงพออย่างน้อย 7 วัน เว้น
แต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
(3.8.2) คณะกรรมการบริ ษัท สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการผู ้จัด การเชิ ญ ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง เข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้สาระสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทําความรู ้จกั กับ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
(3.8.3) คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึ งสารสนเทศและข้อมูลที่ สําคัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ
เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(3.8.4) คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการฝึ กอบรมพัฒนา
ความรู ้อย่างต่อเนื่ องที่ เป็ นประโยชน์ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้คาํ แนะนํากฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลจัดการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 4.1

ดําเนิ นการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

คุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
(4.1.1) คณะกรรมการบริ ษทั มิได้มีคณะกรรมการสรรหาในการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ แต่จะกําหนดกรอบการคัดเลือกบุคคลจาก คุณสมบัติที่ทางบริ ษทั กําหนดไว้ อาทิเช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ จริ ยธรรม
ต่างๆในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทํางาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมพิจารณากับกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการสรรหาและต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
(4.1.2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรี ยมพร้อม สําหรับบุคลากรที่จะมาเป็ นผูส้ ืบ
ทอดตําแหน่งโดยจัดให้มีกระบวนการสรรหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการสรรหา
นั้นจะพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะความเป็ นผูน้ าํ และความมีจริ ยธรรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการไปอย่างต่อเนื่อง
(4.1.3) คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการ
อบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
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หลักปฏิบตั ิ 4.2

กํากับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
(4.2.1) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร

ระดับสูง และบุคลากรคนอื่นๆ ทุกระดับปฏิบตั ิงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(ก) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน เช่น โบนัส และผลการดําเนิ นงาน
ระยะยาว
(ข) กําหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยคํานึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียง
กัน ควบคู่ไปกับผลของการดําเนินกิจการของบริ ษทั
(ค) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และประกาศให้รับรู ้โดยทัว่ กัน
(4.2.2) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทเกี่ ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและการประเมิ นผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ อง ดังนี้
(ก) เห็ นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็ นตาม
วัตถุประสงค์เปาหมาหลัก กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
(ข) ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี
(ค) อนุ มตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิ บตั ิงาน และ
ปั จจัยอื่นๆควบคู่กนั ไป
(4.2.3) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน รวมไปถึง
การอนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผูบ้ ริ หารระดับสู งให้สอดคล้องกับ
หลักการเมิน ตลอดจนกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานทั้งองค์กร
หลักปฏิบตั ิ 4.3

เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดําเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ขงผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลงภายใน

กิจการครอบครัวไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงของผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบายของกลุ่มบริ ษทั แม่ ซึ่ งมีผลต่ออํานาจใน
การควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั คอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวมาเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั และดูแลให้ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบตั ิ 4.4

ติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํ นวนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
คณะกรรมการดูแลและบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เป็ นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ ให้พนักงานทุก

ระดับมีความรู ้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรไว้
ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็ นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างพอเพียงสําหรับรองรับการ
เกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการ การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ
ระดับความเสี่ ยงต่างๆ

34

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 5.1

ให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์

ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งมีการทบทวนกลยุทธ์
แบบแผนต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ ในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการเน้นยํ้าให้พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึงและ
รวดเร็ ว ในการดําเนิ นธุรกิจคณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลักและไม่สนับสนุน
ให้มีการกระทําที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรื อขัดต่อหลักจริ ยธรรม เพื่อให้เป็ นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและสังคม
หลักปฏิบตั ิ 5.2

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน

แผนการดําเนินงาน (Operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก
และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้ธุรกิจดําเนิ น
ไปด้ว ยความมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย และเป็ นแนวทางให้ทุ ก ส่ ว นในองค์ก รสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน คณะกรรมการได้จดั ทํารายการความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้
(5.2.1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของพนักงานเป็ นสําคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจําปี สวัสดิการเงินกูย้ มื ทัว่ ไป / ที่อยูอ่ าศัย
สิ ทธิ ประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เงิ นชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการกําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพและส่งเสริ มความก้าวหน้ารวมถึง
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่น ๆ
(5.2.2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมายและมาตรฐานโดยเสนอกรมธรรม์ที่มี
ความเหมาะสมและการบริ การที่ ดีตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุม้ ครองที่
เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรม รวดเร็ ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิ ดความเสี ยหายตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกรมธรรม์
(5.2.3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้
บริ ษทั มีการดําเนิ นธุ รกิ จคู่คา้ โดยให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่ สุจริ ตและโปร่ งใส โดยยึดถือการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งให้คู่คา้
ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริ ษทั ได้มีการกําหนดระเบียบในการ จัดหาและดําเนิ นการต่าง ๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่
ค้า และไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่ค่าที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย รวมถึง
ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน

35

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

(5.2.4) ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ป้ องกัน ดูแล ลด และจัดการให้มนั่ ใจว่าในการดําเนิ นงานของบริ ษทั จะไม่สร้างหรื อก่อให้เกิดผลกระทบเชิง
ลบต่อ สิ่ งแวดล้อ ม ซึ่ ง ครอบคลุ มไปถึ ง การใช้วตั ถุ ดิ บ การใช้พ ลังงานไฟฟ้ า การใช้น้ าํ หรื อ ทรั พ ยากรหมุ นเวียนต่ างๆ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอให้มีการฟื้ นฟูและดํารงไว้ซ่ ึงสิ่ งแวดล้อมที่ดี
(5.2.5) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส และเป็ นธรรม ไม่สร้างความความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็ นธรรม และยังมุ่นเน้นการดําเนิ นกิ จการที่ แข่งขันด้วยคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ เพื่อให้เป็ นที่ พอใจและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
(5.2.6) ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
บริ ษทั มุ่งดําเนิ นธุรกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและดํารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานกํากับดูแลบริ ษทั
โดยการติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผยและพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความ
โปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
(5.2.7) การต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่
บริ ษทั ให้ความสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส และตระหนักว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทําที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิ จ อันจะส่ งผลเสี ยต่อ
ชื่ อเสี ยงและความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ ยอมรับของสังคม บริ ษทั มี การกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กคนจะต้องยึดถือและนําไปปฏิ บตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด
หลักปฏิบตั ิ 5.3

การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึง

ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
(5.3.1) คณะกรรมการบริ ษทั คํานึ งถึงทรัพยากรที่ ตอ้ งใช้ในการดําเนิ นงาน เช่น การเงิ น การผลิต บุคลากร
และธรรมชาติ ได้ตระถึงว่าในการดําเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายมีความจําเป็ นที่ ตอ้ งใช้ทรัพยากรที่ หลากหลาย จึ งมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการ จัดสรรทรัพยากรแต่ละรู ปแบบให้เหมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(5.3.2) คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่ารู ปแบบธุรกิจทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันไป ดังนั้นจึง
เล็งเห็ นถึงผลกระทบและจัดสรรทรัพยากรเป็ นอย่างดี โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(5.3.3) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีการทบทวน
และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกอยูเ่ สมอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการเป็ นหลัก
หลักปฏิบตั ิ 5.4

การจัดการกํากับดูแลและบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนิ นงาน การบริ หาร
ความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
(5.4.1) คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูว้ างกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมด โดยคํานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งในการดําเนิ นธุรกิจ และกําหนดแนวทางแก้ไขในการ
รองรับหากไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ โดยมีการปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ไขเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ให้
ทันสมัย เท่าทันกับอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
(5.4.2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่งครอบคุลมถึงการจัดการบริ หารความ
เสี่ ย งด้า นเทคโนโลยีส าระสนเทศ โดยให้ผูจ้ ัด การฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ จัด ทํา รายงานความเสี่ ย งเพื่ อ รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
(5.4.3) คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการรักษามัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษทั เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดําเนินงานและรักษาความมัน่ คงระบบสารสนเทศในบริ ษทั และป้ องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลไปใช้
ในทางมิชอบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 6.1

กํากับดูแลระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในบริ ษทั ที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล

และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของแต่ละฝ่ ายมีการระบุความเสี่ ยงที่อาจจะส่ งผลร้ายแรงต่อ
บริ ษทั และมีวิธีจดั การความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากทั้งปั จจัยภายนอกและภายในองค์กรที่ อาจจะส่ งผลให้บริ ษทั ไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ คณะกรรมการมีการวางกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก
และความเสี่ ยงที่ สามารถยอมรับได้ของกิจการเพื่อให้ทุกฝ่ ายปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการให้ความ
สนใจกับการเตือนภัยล่วงหน้าและทบทวนนโยบายบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจํา โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจนติดตาม ทบทวน และมีการประเมินการบริ หารความเสี่ ยงอยู่เสมอ และมีการรายงานผลการบริ หาร
ความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ภายใต้ก ารกํา กับ ดู แ ลของฝ่ ายบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ รวบรวมและสรุ ป รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ ษทั
หลักปฏิบตั ิ 6.2

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้มีการกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ ดังนี้
(6.2.1) สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and
completeness)
(6.2.2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
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(6.2.3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(6.2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
(6.2.5) พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
(6.2.6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตั ิหน้าที่
ตามกฏบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(6.2.7) ปฎิ บัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งให้มีหน่วยงานในการตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้อาํ นาจคณะกรรมการตรวจสอบใน
การแสดงความเห็นต่อระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม และการหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และจัดทํารายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบตั ิ 6.3

ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ

หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั และทําธุรกรรมกับผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์กี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
บริ ษทั มีนโยบายการกํากับดูแลป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับเรื่ องการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่งบริ ษทั ยังไม่ได้เปิ ดเผย
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เพื่อทําการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ก่อนข้อมูลนั้นจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน โดยเป็ นการปฏิ บตั ิตาม
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดทํารายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริ ษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร ภายใน 3 วัน
ทําการ นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังกําหนดข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงานบริ ษทั ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับ
เรื่ องการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในบริ ษทั หรื อ นําข้อมูลภายในหรื อสารสนเทศที่มีสาระสําคัญ
ที่ ไ ด้รั บ ระหว่า งปฏิ บัติ ง านในบริ ษ ัท ที่ ย งั ไม่ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ ใ นทางมิ ช อบหรื อ เปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ กี่ ยวข้อง หรื อทําให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง หรื อ กระทําการอันก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ หรื อป้ องกันการ
เข้าถึงข้อมูลบริ ษทั จากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของพนักงานใน
ระดับต่าง ๆ และหากพบว่ามีบุคคลใดใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ทาํ ให้บริ ษทั ได้รับความเสื่ อมเสี ยหรื อ
เสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจะจัดทํารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
หลักปฏิบตั ิ 6.4

กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอรัปชัน่ ที่ชดั เจนและสื่ อสารในทุกระดับ

ขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฏหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง โดยมี การกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดําเนิ นการ ใช้อาํ นาจหน้าที่ให้การสนับสนุ น หรื อยอมรับการ
ทุจริ ตในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังจัดให้มีการติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ เป็ น ประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกําหนดในการดําเนิ นการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นกระทําการใด ๆ อันเป็ นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อ
ให้ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบี ยบของบริ ษทั โดยทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางสําหรั บ
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําที่น่าสงสัย ซึ่ งบริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผู ้
ร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ น โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ
หลักปฏิบตั ิ 6.5

กํา กับ ดู แ ลให้กิ จ การมี ก ลไกในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการดํา เนิ น การในกรณี มี ก ารชี้ เ บาะแสการทุ จ ริ ต

คอร์รัปชัน่
(6.5.1) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยน และการดําเนิ นการกรณี มี
การชี้ เบาะแส ข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการได้จดั ให้มีช่องทางการ
ร้องเรี ยนที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้สาํ หรับผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดจากความอ่อนแอของการกํากับดูแลกิจการ
การรายงานทางการเงิ นที่ ผิดปกติ การฝ่ าฝื น กฏระเบียบข้อบังคับ ข้ อกําหนด การถูกละเมิดสิ ทธิ การข่มขู่ การทุจริ ต หรื อมีขอ้
สงสัยอื่น ๆ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อข้อร้องเรี ยนได้ โดยผ่านช่องทางต่างที่ระบุไว้บน website
(6.5.2) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นระบบ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยน โดย
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ห้ามการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสั่งศาลหรื อ
หน่วยงานดํากับดูแล
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบตั ิ 7.1

จัดการระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ มาตรฐาน

และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
(7.1.1) คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์
รับผิดชอบจัดทําการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอและจําเป็ น โดยคณะกรรมการคํานึ งถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นชอบการ
เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน ดังนี้
(ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบความคุมภายใน
(ข) ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ในรายการทางการเงิน แบะข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ง) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั
(7.1.2) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมถึ งจัดทําคําอธิ บายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
(management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส และให้นกั ลงทุนได้รับทราบ
ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลดําเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดีกว่าข้อมูลตัวเลข
ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
หลักปฏิบตั ิ 7.2

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(7.2.1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงิ นของกิ จการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอโดยมีกรอบในการดําเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากมี
ข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(7.2.2) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้หากมีการอนุมตั ิทาํ รายการใดๆ หรื อมีการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ิ ต้องมัน่ ใจว่าการทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่ องในการดําเนิ นกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อ
ความสามารถในการชําระหนี้
หลักปฏิบตั ิ 7.3

ดูแลให้มีการจัดทําแผนและกลไกในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงสิ ทธิผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริ ษทั ได้จดั ทําแนว

ทางการปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความชัดเจนในการรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและ
พิจารณาทบทวนแนวปฏิ บตั ิดงั กล่าว เพื่อรับมือกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่จะประสบปั ญหา โดยแนวทาวการปฏิ บตั ิจะอยูภ่ ายใต้
กรอบที่ต้ งั ไว้และคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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หลักปฏิบตั ิ 7.4

จัดทํารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสมของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารงานภายใต้กรอบ “เศรษฐกิ จพอเพียง” โดยให้ความสําคัญการใช้ทรัพยากรและ

พลังงานให้คุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด จึงมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ เช่น การ
ประหยัดไฟในช่วงเวลาพัก การใช้บนั ไดขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟท์ การนําทรัพยากรที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าํ มาตรการแยกขยะก่อน
นําไปกําจัด เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่ องสิ่ งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และได้ปลูกฝั งให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยทุกขั้นตอนการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ รวมถึงสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากการดําเนิ นงานขององค์กรต่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าและสร้าง
ความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร โดยข้อมูลดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นแล้วว่าเป็ นเรื่ องที่
สําคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิที่จะนําไปสู่การพัฒนากิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 7.5

จัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่สื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยข้อมูลที่ เปิ ดเผยจะต้องถูกต้องครบถ้วน และ

โปร่ งใส ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป เนื่ องจากข้อมูลที่เปิ ดเผยจะส่ งผลกระทบต่อประบวนการตัดสิ นใจของ
นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามหน่วยงานควบคุมกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
กําหนด ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีหน่วยงานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึน เพื่อทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสื่ อสาร
สอบถามข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ฯ รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนเสี ย ตลอดจนนักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้หากนักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถตอดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูล
เพิม่ เติมได้ที่
 คุณสมพร รษบุตร
โทรศัพท์ : 02-276-1024
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E-mail : charanins@charaninsurance.co.th , somporn@charaninsurance.co.th
หลักปฏิบตั ิ 7.6

ส่งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางช่องทาง website ของบริ ษทั และมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
หลักปฏิบตั ิ 8.1

ดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั
(8.1.1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและให้ความสําคัญทั้งประเด็นที่ กาํ หนดในกฎหมายและประเด็นที่ อาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการดําเนินงานของกิจการ โดยเรื่ องดังกล่าวจะถูกบรรจุไว้เป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผา่ นการพิจารณา
และ/หรื อการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
(8.1.2) คณะกรรมการบริ ษทั มีการสนับสนุนในการมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุน้ เปิ ดโอกาสและกําหนดหลักเกณฑ์
ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือ
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หุ ้นเสนอเป็ นวาระการประชุมหากเห็ นสมควร ซึ่ งหากคณะกรรมการบริ ษทั ปฏิ เสธวาระที่ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอจะต้องแจ้งเหตุผลให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
(8.1.3) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการจัดทําหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้ นให้มีขอ้ มูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
(8.1.4) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง และ
เผยแพร่ บน website ของบริ ษทั อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
(8.1.5) คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยมีการกําหนดในการ
ส่งคําถามล่วงหน้า และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website ของบริ ษทั ด้วย
(8.1.6) หนังสื อเชิญประชุมภาษาอังกฤษ และฉบับแปล
หลักปฏิบตั ิ 8.2

ดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือ

หุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
(8.2.1.) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดวัน เวลา สถานที่ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการอภิปราย และคํานึ งถึง
ความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุ มของผูถ้ ื อ หุ ้น โดยปี 2561 ได้กาํ หนดวันที่ 26 เมษายน 2561 เป็ นวันประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น โดย
กําหนดเวลาการประชุมคือ 15.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
(8.2.2) คณะกรรมการบริ ษทั ไม่กาํ หนดให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตน
เกินกว่าที่กาํ หนดไว้มาเข้าร่ วมประชุม เพื่อไม่เป็ นการจํากัดสิ ทธิหรื อโอกาสหรื อสร้างภาระให้ผถู ้ ือหุน้ จนเกินควร
(8.2.3) ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น มีหน้าที่ ดูแลให้การประชุ มเป็ นไปตามกฏหมาย
กฏเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาให้แต่ละวาระการประชุมเป็ นไปอย่างเหมาะสม และเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
(8.2.4) คณะกรรมการบริ ษ ัท ไม่ ส นับ สนุ น ให้ มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ง เป็ นการล่ ว งหน้า
โดยเฉพาะวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นต้องใช้เวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถร่ วมตัดสิ นใจในเรื่ องที่
สําคัญได้
(8.2.5) กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถซักถามในประเด็นต่างๆได้
(8.2.6) ก่อนเริ่ มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจํานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง
(8.2.7) ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกรายการ ในกรณี ที่วาระใดมีหลายรายการ
(8.2.8) มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาํ คัญ และส่ งเสริ มให้บุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบหรื อ
นับคะแนนเสี ยงในที่ประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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หลักปฏิบตั ิ 8.3

คณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมและจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน
(8.3.1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในวัน
ทําการถัดไป ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บน website ของบริ ษทั
(8.3.2) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการจัดส่ งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันทําการ นับจากวันที่มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
(8.3.3) คณะกรรมการบริ ษทั ดู แลให้มีการบันทึ ก รายงานการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น โดยต้องมี ข ้อมูลอย่างน้อ ย
ต่อไปนี้
(ก) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ไม่เข้าร่ วมประชุม
(ข) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็ นชอบ ไม่เห็ นชอบ งดออก
เสี ยง) ของแต่ละวาระ
(ค) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน งบการเงิน และกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทัว่ ไป และให้มีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2561
ทางบริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างให้ บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด ทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายในให้แก่บริ ษทั ฯ
3. สอบทานให้บริ ษ ัทฯ ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะพิจารณาถึงความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี รวมถึงเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี โดยในปี 2561 ทางบริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั ฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก . ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค. ความเห็ นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็ นหรื อข้อ สังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิ บัติหน้าที่ ต ามกฏบัต ร
(Charter)
ซ. รายการอื่ นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิ บัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ปี
กรรมการตรวจสอบ
3 ปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้ วย กรรมการบริ หารและเจ้าหน้าที่บริ หารซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะ
สิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หาร
1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

4. น.ส. สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. น.ส. กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
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บทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการลงทุน
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการและนโยบาย
บริ หารความเสี่ ยงโดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงาน คปภ. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
5. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการลงทุนและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. สอบทานและปรั บเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุ นและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9. พิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริ หาร อย่างน้อยไม่ต่ าํ กว่า 5 คน วาระการดํารงตําแหน่ งจะสิ้ นสุ ดตามสถานภาพ
ตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งต้องครอบคลุมความเสี่ ยง
ที่สาํ คัญ เช่นความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความ
เสี่ ยงด้านตลาด และความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยงต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริ ษทั คือ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สิน
2. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อติดตามความเสี่ ยงที่สาํ คัญ และดําเนิ นการเพื่อ ให้มนั่ ใจได้วา่
องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. รายงานผลความเสี่ ยงในภาพรวมของบริ ษทั รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการ
จัดการความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่สาํ คัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. ให้คาํ แนะนํากับฝ่ ายต่าง ๆ ที่เป็ นหน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง

45

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งการสรรหาผูท้ ี่จะ
มาทําหน้าที่เป็ นกรรมการจะพิจารณาจากทักษะที่จาํ เป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เป็ นต้น เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
มาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะร่ วมกันพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองและอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทําโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยการลงคะแนนเสี ยงหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง การ
ออกเสี ยงลงคะแนนให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นทุ กครั้ ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ พน้ จาก
ตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
4. ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตํา แหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ด้ว ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
สําหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลง ในกรณี ที่ไม่ใช่การครบวาระต้องได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ออกไป
กระบวนการสรรหาผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ

กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่
กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการบริ ษทั ฯ โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่จะมาทํา
หน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ / หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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โดยกรรมการอิ สระจะต้องมี คุ ณวุฒิการศึ กษา ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ การทํางาน และความเหมาะสมอื่ น ๆ
ประกอบกันและมีความเป็ นอิ สระในการแสดงความคิ ดเห็ น ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับทิ ศทางการดําเนิ นกิ จการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรั บปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรให้มีการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยจะนําเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจ
แต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดข้างต้นมาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็ นกรรมการแทนจะอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1% ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุ บันและก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ บริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
(ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่
ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผู ้
มีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของ บริ ษทั ฯ หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจําหรื อถือ
หุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
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9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการโดยผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งที่คน
ลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนก็ได้
(3) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจํานวน
กรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
1.

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกํากับดูแลป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับเรื่ องการนําข้อมูลภายในของ

บริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนทางบริ ษทั
ฯ จึ ง ห้า มมิ ใ ห้ผูบ้ ริ ห าร คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของผูบ้ ริ ห ารใช้ข ้อ มู ล ภายใน ซึ่ ง บริ ษ ัท ฯ ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยสู่
สาธารณชน หากฝ่ าฝื นอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายหรื ออาจถูกลงโทษทางวินยั จนถึงขั้นเลิกจ้างได้
2.

บริ ษทั มีกาํ หนดห้ามนําข้อมูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่

ทราบ เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่ มิได้มีส่วนเกี่ ยวข้อง และห้ามทําการซื้ อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดื อน ก่อนที่ ขอ้ มูลงบ
การเงิ นหรื อข้อมูลอื่นที่ มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ก่อนจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณชนทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าว
ถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ของบริ ษทั หากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญ คนใดกระทําผิดวินยั จะ
ได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
3.

บริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือ

หลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางอิเล็กทรอนิ กส์ภายใน 3
วันทําการ พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่อาจเกิ ดขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเป็ นการ
เปิ ดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่ งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถสรุ ปข้อมูลการถือครองหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้ ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัทฯ
จานวนหุ้น
ณ 7.4.2561
200
2,096,844
100,000
707,000

จานวนหุ้น เปลีย่ นแปลง
ณ 7.4.2560
(%)
200
2,096,844
100,000
705,000
0.28

จานวนหุ้น
ณ 7.4.2561
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด 692,000
1. นายกิตติ
จรัญวาศน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านบริ หาร
2. นายโฆษิต
อังคสุ วรรณ
ความเสี่ ยง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
3. นายสมชาย
ว่ องวิชญกร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเลและลอจิสติกส์
4,000
4. นายวิสิทธิ์
ลิม้ เจริญสุ ข
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
1,000
5. น.ส.สุ ดารัตน์ วิวรรธนะเดช
1,000
6. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
7. นางสมใจ
บัณฑิตกฤษดา ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบ็ดเตล็ด
8. น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล
9. นายนพดล
สุ วรรณการีย์กลุ ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
10. นางพรมพร ลาดับพังค์

จานวนหุ้น เปลีย่ นแปลง
ณ 7.4.2560
(%)
692,000
-

รายชื่อ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
4. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

4,000
1,000
1,000
-

-

9.5 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2561
ประเภทงานบริการ

ชื่อผู้สอบบัญชี
สอบบัญชี
น.ส. สุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
และ/หรื อ
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
น.ส. สมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ และ/หรื อ
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
และ/หรื อ
ค่าบริ การอื่น
น.ส. สุภาภรณ์ มัง่ จิตร
1. ค่าสอบทานการดํารงเงิ นกองทุ นตามระดับ ของบริ ษทั สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ความเสี่ ยงงวด 6 เดือน และปลายงวด
จํากัด
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)

540,000
760,000
200,000
1,500,000
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้มีการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม การกํากับดูแลกิ จการที่ดี และมี
การนําหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิ กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้าง
การดําเนิ นงานที่ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ตลอดจนคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมใน
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึ กให้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคนเป็ นคนมีจริ ยธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะนํามาซึ่ ง
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบาย เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้

การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการดําเนิ นงานและการแข่งขันทางธุ รกิ จอย่างเสรี ยุติธรรม พร้ อมทั้งหลี กเลี่ยงวิธีการและ
พฤติกรรมที่ไม่สุจริ ตที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรื อการบีบบังคับ พฤติกรรม
การเล่นพรรคเล่นพวก การกําหนดราคาสิ นค้าให้ต่าํ กว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกําหนดเพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็ นธรรม
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทางบริ ษทั ฯ มีการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ละเมิดกฎและไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอนจะอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น
2. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส บริ ษทั ตระหนักว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทําที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิ จ อันจะส่ งผลเสี ยต่อ
ชื่ อเสี ยงและความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ ยอมรับของสังคม บริ ษทั มี การกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนําไปปฏิ บตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิ บัติให้เป็ นไปตามกฏหมายและมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง โดยมี การกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดําเนิ นการ ใช้อาํ นาจหน้าที่ให้การสนับสนุ น หรื อยอมรับการ
ทุจริ ตในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังจัดให้มีการติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ เป็ นประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกําหนดในการดําเนิ นการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นกระทําการใด ๆ อันเป็ นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อ
ให้ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบี ยบของบริ ษทั โดยทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางสําหรั บ
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําที่น่าสงสัย ซึ่งบริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผู ้
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ร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ น โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ยึดในวัฒนธรรมขององค์กร เคารพในสิ ทธิมนุษยชน มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า
เที ยมกัน เช่น การไม่แบ่งแยกหรื อกี ดกันในการจ้างงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก การเคารพในสิ ทธิ และเสรี ภาพของพนักงานที่ จะ
รวมกลุ่มเป็ นสมาคมและเจรจาต่อรองร่ วม การสรรหาและการเลื่อนตําแหน่ งพนักงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ฯ ยังคํานึ งถึง
สิ ทธิประโยชน์ สุขอนามัย และความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ของพนักงานเป็ นสําคัญ โดยจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงาน อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ค่ า ตอบแทน และสวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นธรรมตามที่ พ นัก งานทุ ก คนสมควรจะได้รั บ รวมถึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน การป้ องกันไม่ให้มีการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน การรักษามาตรฐานความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ การจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาระบบการทํางาน การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในแต่ละด้านของบุคลากร และบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีดุลยภาพใน
การใช้ชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว รวมถึงมีโอกาสในการแสดงศักยภาพการทํางานได้อย่างเต็มที่
ในปี 2561 ทางบริ ษทั ฯ ไม่มีพนักงานที่ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อได้รับบาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิหน้าที่
แต่อย่างใด
4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การให้มีความเป็ นสากลได้คุณภาพมาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม และการให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภคอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ดาํ เนิ นการใด ๆ ที่ทาํ
ให้เกิดความคลุมเครื อ หรื อบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลสําคัญซึ่ งจะนําไปสู่ ความเข้าใจ
ผิด รวมถึงยังให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บ
ข้อมูลส่ วนตัวให้ผบู ้ ริ โภคทราบก่อนจะดําเนิ นการทุกครั้ง และจะไม่นาํ ข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผูอ้ ื่ นที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยมิ ชอบ นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่ อน และบริ ษทั ฯ ยังให้สิทธิ แก่ ผูบ้ ริ โภคในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย และเมื่อพบความผิดพลาดหรื อไม่ชอบธรรม
ในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ขอ้ มูล ทางบริ ษทั ฯ จะดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที
5. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงได้มีการกําหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ขึ้น เช่น การประหยัดไฟในช่วงเวลาพัก การใช้บนั ไดขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟท์ การ
นําทรัพยากรที่ ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ซ้ าํ มาตรการแยกขยะก่ อนนําไปกําจัด กระบวนการจัดซื้ อสี เขียว เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ ยังได้
ส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่ องสิ่ งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจะได้ปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรม
องค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลด
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ผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรต่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งทําควบคู่
ไปกับการดําเนิ นธุรกิจเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการสํารวจ
สภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯ ว่า ได้รับผลกระทบในทางลบจากการดําเนิ นงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อ
นํามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสี ยหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิ จกรรมจิ ตอาสาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ และถือเป็ นหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นธุ รกิ จและการบริ หารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกราย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ชุมชน สังคม คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายเป็ นหลัก ซึ่ งสามารถจําแนกแนวทาง
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ดังนี้
-

ผูถ้ ือหุ ้น : บริ ษทั คํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิ ทธิ ในการเข้า

ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงสิ ทธิ ในการที่จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม โดยบริ ษทั มุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีอย่าง
ต่อเนื่ อง และมีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลที่ ข้ ึนอยู่กบั ผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มี
มาตรฐาน โปร่ งใส และเชื่อถือได้

-

ลูกค้า : บริ ษทั เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมายและมาตรฐานโดยเสนอ
กรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมและการบริ การที่ดีตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการเก็บ
รักษาข้อมูลของลูกค้า พร้ อมทั้งให้ความคุ ม้ ครองที่ เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรม
รวดเร็ ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสี ยหายตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในกรมธรรม์

-

พนักงาน : บริ ษทั มี การปฏิ บตั ิ กับพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานเป็ นสําคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี สวัสดิการ
เงิ นกูย้ ืมทัว่ ไป / ที่ อยู่อาศัย สิ ทธิ ประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงาน เงิ นชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการ
กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพและ
ส่งเสริ มความก้าวหน้ารวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่น ๆ
-

คู่คา้ : บริ ษทั มีการดําเนินธุรกิจคู่คา้ โดยให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ตและโปร่ งใส

โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้
ต้องแจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้บริ ษทั ได้มีการกําหนดระเบียบในการ จัดหาและดําเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด
ๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่ค่าที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
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-

คู่แข่ง : บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่

เป็ นธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
-

เจ้าหนี้ : เป็ นเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็ นรายการอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติ เป็ นหนี้ ที่ไม่มีภาระ

ดอกเบี้ ย เกิ ดจากความคล่องตัวในการทําธุ รกิ จ ไม่ได้เกิ ดจากการกูย้ ืม มีลกั ษณะการรวบรวมแบบจดบันทึ กมี การชําระตามรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ โดยถือความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจเป็ นหลักปฏิบตั ิ
-

ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริ ษทั จะปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการสนับสนุนกิ จกรรมที่

เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริ ญให้สังคม รวมทั้งให้ความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านกิจกรรม CSR
-

ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั จะป้ องกัน และดูแลให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะไม่สร้างหรื อก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้น้ าํ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนการดูแลและฟื้ นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
-

ภาครั ฐ : บริ ษทั มุ่งดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและดํารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ ดีกับ

หน่วยงานกํากับดูแลบริ ษทั โดยการติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผยและพร้อมให้ความร่ วมมือ
ในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความเชื่อถือซึ่ งกันและ
กัน
7. การเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ มีการส่งเสริ มการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเป็ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองค์กร
8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบตั ิตามแนวทาง CSR โดยบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และในรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และเป็ นเสมือนการช่วยสอบทานให้บริ ษทั ฯ ทราบว่า
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการในเรื่ อง CSR อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้ าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง
ให้แก่บริ ษทั ฯ ในอนาคต

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ าย
บริ ษทั เป็ นสถาบันการเงิ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฏหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสู งของบริ ษทั พ.ศ. 2559
แม้วา่ บริ ษทั จะมีความเสี่ ยงตํ่าต่อการเป็ นแหล่งฟอกเงินหรื อเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแต่บริ ษทั ก็มีโอกาสที่จะเป็ นแหล่งฟอก
เงิน หรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ เช่นกรณี ลูกค้าเป็ นผูก้ ระทําตามผิดมูลฐานตามที่ ปปง. กําหนด นําเงินที่ได้จาก
การกระทําความผิดมาชําระค่าเบี้ยประกันภัย หรื อนําทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมาทําประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้น
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บริ ษทั จึงต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบข้อเท็จจริ งของลูกค้าก่อนทําธุ รกรรมทุกครั้ง รวมไปถึงการกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายดังนี้
1. กําหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกําหนดหน้าและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. กําหนดนโยบายการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยงตามกฏหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
3. กําหนดนโยบายการรับลูกค้า หรื อทําธุรกรรมกับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า คู่คา้ และผูด้ าํ เนิ นการแทนทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั โดยได้รับข้อมูลของลูกค้าเพื่อสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวั ตนของลูกค้าได้
โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชี รายชื่ อที่ มีความเสี่ ยงตามที่ กฏหมายกําหนด ทั้งนี้ ป้องกันมิให้ลูกค้าถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ หรื อ
ตัวกลางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. กําหนดให้มีนโยบายการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมที่
มีเหตุอนั ควรสงสัยและรายงานต่อสํานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของกฏหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ ยงและบุคคลที่ถูกกําหนดตามรายชื่อที่สาํ นักงาน
ปปง. แจ้งมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทําธุรกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็ นการตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ บริ ษทั จึงมีการ
จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฏหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร

11. การควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการควบคุ มภายใน คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายการ
ควบคุมภายใน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทาน
การปฏิบตั ิตามกฏข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกํากับของทางราชการ และการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงของบริ ษทั อย่างเหมาะสม โดยได้ดาํ เนิ นการพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระมาเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทบทวนการลงทุนหรื อธุรกรรมใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
ฐานะทางการเงิน และความมัน่ คงของบริ ษทั ตามข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี โดยให้รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผู ้
ถือหุน้ ซึ่งการควบคุมภายในมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ 3 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ าน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีการบริ หารจัดการทรัพยากรสําหรับการดําเนิ นงานให้มีความเหมาะสม มีการดูแลทรัพย์สินให้
อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งาน รวมถึงมีการป้ องกันมิให้ทรัพย์สินมีการสิ้ นเปลือง สู ญเปล่า สู ญหาย และปลอดภัยจากการทุจริ ตทุก
ประเภท
2. ความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นว่าความเชื่อถือได้และความถูกต้องของรายงานทางการเงินเป็ นสิ่ งสําคัญต่อผูใ้ ช้ ไม่วา่ จะเป็ น
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บุคคลภายใน / ภายนอกบริ ษทั เนื่ องจากเป็ นข้อมูลที่ ใช้สําหรับประกอบการตัด สิ นใจและวางแผนดําเนิ นงานในอนาคต จึ งเป็ น
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่ารายงานทางการเงินมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ
3. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายใด ๆขึ้นกับทางบริ ษทั ฯ
ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุ มภายในมี ความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่ งในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่
6/2561 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทาํ การสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
แล้ว จึงมีความเห็นร่ วมกันว่า บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดําเนิ นงานในปั จจุบนั รวมถึงมี
การควบคุมดูแลป้ องกันรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้คดั เลื อกบริ ษทั
สํานักงาน สามสิ บสี่ ออดิต จํากัด ให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ผตู ้ รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้ นายศิ ลป์ ชัย รักษาพล ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาต เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่ งในปี 2561 กําหนดค่าตรวจสอบภายใน เป็ น
จํานวนเงิน 500,000 บาท โดยแยกเป็ นค่าตรวจสอบภายใน 370,000 บาท และค่าตรวจสอบด้านเงินลงทุน 130,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษทั สํานักงาน สามสิ บสี่ ออดิต จํากัด และ นายศิลป์ ชัย รักษา
พล แล้วเห็ นว่า มี ค วามเหมาะสมเพียงพอกับ การปฏิ บัติหน้าที่ ดังกล่าว เนื่ องจากมี ค วามเป็ นอิ สระและมี ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ / และอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั มาเป็ น ระยะเวลา 41 ปี เคยเข้ารับการ
อบรมในหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน คปภ.
สถาบันวิชาชีพ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
จะต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายศรชัย แก้วรากมุข ดํารงตําแหน่งเป็ นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (compliance
department) เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กาํ กับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยมี
คุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทําธุรกรรมกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ตอ้ งปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก า ร แ ล ะ ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ร า ย ก า ร ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ห น่ ว ย ง า น กํ า กั บ ดู แ ล กํ า ห น ด ไ ว้
อย่างเคร่ งครั ด โดยจะต้องมี ราคาและเงื่ อนไขเสมื อนการทํารายการกับบุ คคลภายนอก โดยจะต้องเป็ นไปตามราคาตลาดและ
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสี ยในรายการ
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นั้นจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะ
ปฏิบตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กาํ หนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลการเงินทีส่ าคัญ
รายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินสิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2561 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
คือ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด โดย นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982 นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599 นายจุมพฏ ไพรรัตนากร เลขทะเบียนผูส้ อบ 7645 นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125 ซึ่งผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั นี้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีในระยะ 2 ปี ดังกล่าว ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบในปี 2560 และ 2561
ผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2561 มีรายการเพิ่มเติมดังนี้
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)(บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 188.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 82.74 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ย
ประกันภัยจ่ ายจากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่ งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ น
จํานวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคํานวณและบันทึกรับรู ้รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริ งของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานการออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
บันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวเนื่ องกับการขาย
เบี้ยประกันภัย การคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
 สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรั บรู ้ รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้คา่ เบี้ยประกันภัยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
 สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

สารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 55.88 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย)
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 25.06 ของหนี้สินรวม สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสํารองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้รับ
รายงานแล้ว และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ ใช้ในการคํานวณอ้างอิ งจากข้อมูลในอดี ตและใช้ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หารในการกําหนดข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการรับเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
 พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั
 อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และเปรี ยบเทียบกับที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี
 ประเมินข้อสมมติ และการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลสิ นไหมที่นกั คณิ ตศาสตร์ใช้
 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่
 ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมิ นข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการคํานวณ และ
เปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน
ข้ อมูลอืน่
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ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นและรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจําเป็ นเพื่อ ให้สามารถจัด ทํางบการเงิ น ที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสําคัญเมื่ อคาดการณ์ อย่า ง
สมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่ านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่ เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่อ สารกับ ผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการกํา กับดู แล ข้าพเจ้า ได้พิจ ารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัย สํา คัญ มากที่ สุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้น
ข้า พเจ้า พิ จ ารณาว่า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระทํา ดัง กล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2982
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

สรุ ปงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

2560

พันบาท

%

พันบาท

%

2559
พันบาท
%

11,875
28,985
3,297
25,021
8,903

1.49
3.63
0.41
3.13
1.11

39,550
25,129
2,718
23,316
9,278

4.90
3.11
0.34
2.89
1.15

17,951
19,650
4,680
37,574
10,589

2.23
2.46
0.58
4.68
1.32

649,707
8,548
43,454
56
11,953
7,707
799,506

81.26
1.07
5.44
0.01
1.50
0.95
100.00

637,088
10,178
44,061
117
8,626
7,419
807,480

78.90
1.26
5.45
0.01
1.07
0.92
100.00

638,984
12,473
119
45,895
177
8,486
7,136
803,714

79.50
1.55
0.01
5.71
0.02
1.06
0.89
100.00
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) ต่อหุน้

2561
พันบาท
%

2560
พันบาท
%

2559
พันบาท
%

154,119
19,878
1,071
8,766
11,935

19.28
2.49
0.13
1.10
1.49

134,525
17,595
229
9,529
17,011

16.66
2.18
0.03
1.18
2.11

139,375
16,985
669
12,841
14,390

17.34
2.12
0.08
1.60
1.79

11,084
16,146
222,999

1.39
2.02
27.90

9,321
17,219
205,429

1.15
2.13
25.44

9,447
16,098
209,805

1.18
2.00
26.11

15.00
32.27

120,000
120,000
258,000

14.86
31.95

120,000
120,000
258,000

14.93
32.10

120,000
120,000
258,000

12,000
138,769
47,738
576,507
799,506
48.04
10.00

1.50
17.36
5.97
72.10
100.00

12,000
144,008
68,043
602,051
807,480
50.17
10.00

1.49
17.83
8.43
74.56
100.00

12,000
146,350
57,559
593,909
803,714
49.49
10.00

1.49
18.21
7.16
73.89
100.00
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากการขายหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน - ดําเนินงานปกติ
หักค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัย
รวม
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน(บาท)

2561
พันบาท
%

2560
พันบาท
%

2559
พันบาท
%

188,683
32,829
155,854

100.00
17.40
82.60

198,869 100.00
36,913 18.56
161,956 81.44

211,449
64,187
147,262

100.00
30.36
69.64

927
156,781
11,646
20,194
7,510
196,131

0.49
83.09
6.17
10.70

(11,016)
150,940
12,348
20,769
3.98
10,202
103.94 194,259

(5.54)
75.90
6.21
10.44
5.13
97.68

12,687
159,949
16,946
21,743
1,541
8,289
208,468

6.00
75.64
8.01
10.28
0.73
3.92
98.58

73,976
(10,143)
63,833
29,767
53,544
43,297
190,441
5,690
510
6,200

39.21 57,855
(5.38) (11,311)
33.83 46,544
15.78 31,579
28.38 55,118
22.95 46,447
100.94 179,688
3.00
14,571
0.27 (1,279)
3.27
13,292

29.09
(5.69)
23.40
15.88
27.72
23.35
90.35
7.33
(0.64)
6.69

65,783
(19,435)
46,348
34,834
49,085
48,177
178,444
30,024
(4,527)
25,497

31.11
(9.19)
21.92
16.47
23.21
22.78
84.38
14.20
2.14
12.06

561

0.30

2,367

1.19

(2,283)

(1.08)

(20,305)
(13,544)
0.52

(10.76)
(7.19)

10,483
26,142
1.11

5.27
13.15

7,943
31,157
2.12

3.76
14.74
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บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

120,000

258,000

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไรสะสม

รวม

สารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ ได้
จัดสรร

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

12,000

146,349

57,560

593,909

กําไรสําหรับปี

-

-

13,292

-

13,292

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

-

-

2,367

10,483

12,850

-

-18,000

-

-18,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

144,008

68,043

602,051

หุน้ ปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

120,000

258,000

กําไรสําหรับปี

-

-

6,200

-

6,200

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

-

-

561

-20,305

-19,744

เงินปันผลจ่าย

-

-

-12,000

-

-12,000

12,000

138,769

47,738

576,507

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

120,000

258,000
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บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
หน่ วย : พันบาท
2561

2560

2559

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

183,254

186,118

181,424

เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(25,855)

(29,391)

(31,468)

ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ

10,791
8,824

13,213
9,519

12,640
9,352

รายได้อื่น

7,510

10,192

8,224

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(46,263)

(46,487)

(49,157)

ค่าจ้างและบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(18,000)

(18,538)

(18,089)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(53,544)

(55,118)

(49,085)

(43,712)

(44,144)

(41,355)

(2,115)
(38,000)

(2,475)
(15,000)

(5,858)
(30,926)

1,630

2,295

(151)

-

30,000

43,337

(15,480)

40,184

28,888

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

2561
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย
อุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
อุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เงินกูย้ มื เพื่อซื้อสิ นทรัพย์รอการขาย
รับโอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้เงินให้กยู้ มื

2560

2559

-

129
129

(195)
(195)
(195)

(714)
(714)
(585)

(12,000)
(12,000)
(27,675)
39,550
11,875

(18,000)
(18,000)
21,599
17,951
39,550

186,118
(29,391)
13,213
9,519
10,192
(46,487)
(18,538)
(55,118)
(44,144)
(2,475)
(15,000)
2,295
30,000
40,184
186,118
(29,391)
13,213

-

-

-

-
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บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ตราส่ วนทางการเงิน
คาอธิบาย
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ (วัน)

2561

2560

2559

3.26
360*เบี้ยประกันภัย&เบี้ยประกันต่อค้างรับ(เฉลี่ย)/เบี้ยประกันภัยรับ 51.00

3.59
40.00

3.48
35.00

82.60
40.71
-9.31
73.33
2.98
0.26
3.38
1.05

81.44
30.84
-3.83
80.03
3.06
0.27
6.89
2.22

69.64
28.98
4.58
71.99
3.49
0.25
14.26
4.32

0.77
0.24

1.65
0.24

3.18
0.22

0.39
0.27
0.17
12.29
96.15

0.34
0.22
0.17
12.40
90.09

0.35
0.23
0.17
12.67
70.75

หมายเหตุ 1

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Retention Rate (%)
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน (%)

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ/เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าสิ นไหมทดแทน/เบี้ยประกันที่ถือเป็ นรายได้

อัตรากําไรขั้นต้น (%)

กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย/เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ

อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน (%)

หมายเหตุ 2

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)

หมายเหตุ 3

อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ/ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น(เฉลี่ย)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ /รายได้รวม

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ /ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น(เฉลี่ย)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (%)

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ /สิ นทรัพย์รวม(เฉลี่ย)

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

รายได้รวม/สิ นทรัพย์รวม(เฉลี่ย)

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)

หนี้สินรวม/ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

Policy liability to capital fund (เท่า)

หมายเหตุ 5

อัตราส่ วนเงินสํารองต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)

เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้/ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

อัตราส่ วนเงินสํารองต่อสิ นทรัพย์ (%)

เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้/สิ นทรัพย์รวม

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

เงินปั นผล/กําไรสุ ทธิ

หมายเหตุ
- (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ + เงินสดและเงินฝากธนาคาร + สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ + เบี้ยประกันภัยค้างรับ–สุ ทธิ +
รายได้จากการลงทุนค้างรับ) / หนี้สินหมุนเวียน
- (ค่าจ้างและบําเหน็จ – รายได้ค่าจ้างและบําเหน็ จ + ค่าใช้จ่ายอื่ นในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายการดําเนิ นงาน) / เบี้ ย
ประกันทื่ถือเป็ นรายได้
- รายได้จากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนในหลักทรัพย์ + เงินให้กยู้ มื + เงินลงทุนอื่น (เฉลี่ย)
- รายได้รวม = เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ + รายได้จากการลงทุน + รายได้อื่น
- เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ + สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมค้างจ่าย / ส่วนของผูถ้ ือหุน้
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีกาํ ไรสุ ทธิ รวมทั้งสิ้ น 6.20ล้านบาท
ลดลงจากปี

2560

ซึ่ งมี ผ ลกํา ไรสุ ท ธิ 13.29

ล้า นบาท ลดลงเป็ นจํา นวน 7.09 ล้า นบาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 53.35

โดยรายได้หลักของทางบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจํานวน 188.68 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 จํานวน 10.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.12 โดยส่วนใหญ่ลดลงในส่วนของประกันภัยประเภทอัคคีภยั ซึ่งเป็ นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจํานวน 32.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 17.40 ของเบี้ ยประกันภัยรวม ส่ วนความเสี่ ยงภัยที่ บริ ษทั ฯ รับไว้เองมีจาํ นวน 155.85 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ ยประกันภัย
รถยนต์ 102.43 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภยั จํานวน 30.30 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์จาํ นวน 5.62 ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล 1.72 ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจํานวน 15.78 ล้านบาท ตามลําดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2561 ประกอบด้วยดอกเบี้ยและเงินปั นผลจํานวน 20.19 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 0.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.79 ส่วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2561 มีอตั ราร้อยละ
2.98 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอตั ราร้อยละ 3.06
ในส่วนรายจ่าย บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายหลักอยู่ 2ประเภท ได้แก่
-

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจํานวน 190.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน

10.75 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.98 ซึ่งในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จากการดําเนิ นงานปกติ
เป็ นจํานวน 63.83 ล้านบาท โดยมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนคิดเป็ นร้อยละ 40.71 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ โดย
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 30.84
-

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงาน ในปี 2561

มี จาํ นวน 43.30

ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของ

ปี ก่อนหน้าจํานวน 3.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.78 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่ วนสู ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 799.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 7.97ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.99 โดยบริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญหุ ้นกู้ สลากออมสิ น เงิ นฝากสถาบัน
การเงินและพันธบัตรจํานวน 649.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 12.62 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.98 ซึ่งบันทึกเป็ น
มูลค่ายุติธรรม และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแล้วจํานวน 47.74 ล้านบาท
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ ไป) ในปี
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2561 มีจาํ นวน 439.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 8.69 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.02 ซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจากในปี
2561 บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในหุน้ กู้ เพิม่ ขึ้น
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2561 จํานวน 33.92 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ซึ่งมีจาํ นวน 32.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.08
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ลูกหนี้
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 29.74 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 3.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 11.68 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
หน่ วย : ล้ านบาท

1. ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ

1.49

ปี 2561
จากตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย
21.41

2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

0.07

3.90

3.97

0.08

2.82

2.90

3. ค้างรับ 31-60 วัน

-

1.86

1.86

-

1.37

1.37

4. ค้างรับ 61-90 วัน

-

0.25

0.25

0.22

1.56

1.78

5. ค้างรับ 91 วันถึง 1 ปี

-

0.76

0.76

-

0.33

0.33

6. ค้างรับมากกว่า 1 ปี

-

-

-

-

1.17

1.17

1.56

28.18

29.74

2.10

24.53

26.63

-

(0.76)

(0.76)

-

(1.50)

(1.50)

1.56

27.42

28.98

2.10

23.03

25.13

ระยะเวลาค้ างรับ

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

จากผู้เอาประกันภัย

1.80

ปี 2560
จากตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย
17.28

19.08

รวม

จากผู้เอาประกันภัย

22.90

รวม

ซึ่งปี 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยูท่ ี่ 51 วัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายในการเร่ งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่ งครัดและรัดกุม เพื่อเป็ นการดูแลให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางไว้ ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ไว้จาํ นวน 0.76 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการประมาณจํานวน
หนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2561
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

ปี 2560

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

มูลค่ า
ยุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ต่อ
สินทรัพย์รวม

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

มูลค่ า
ยุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

40.50

63.24

-

103.74

12.98

40.50

58.10

-

98.60

12.21

129.67
170.17

13.81
77.05

(17.38)
(17.38)

126.10
229.84

15.77
28.75

129.67
170.17

59.20
117.30

(32.25)
(32.25)

156.62
255.22

19.40
31.61

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
รวม

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2561
เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
พันธบัตรต่างประเทศ
หุ้นกู้ – หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้ – หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวม

ปี 2560

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

1.60
15.00
25.00

0.20
1.88
3.13

1.60
15
25

0.20
1.86
3.10

208.00
169.93

26.02
21.25

175.00
164.93

21.67
20.42

0.34
419.87

0.04
52.52

0.34
381.87

0.04
47.29
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ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 229.84 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 25.38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.94 และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด จํานวน 419.87 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 38.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.95

สภาพคล่อง
ในปี 2561 เงินสดสุ ทธิ ที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนลดลงจากปี 2560จํานวน 55.66
ล้านบาท ขณะที่เงินสดสุ ทธิ ที่ ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561 มีจาํ นวน 0.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 0.39
ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 11.88ล้านบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 27.67 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.26 เท่า ลดลงจากปี 2560เท่ากับ 3.59
เท่ า ซึ่ งจํานวนทรั พย์สินหมุนเวียนที่ บริ ษทั ฯ มี อยู่สามารถนําไปชําระหนี้ สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตาม
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางเอาไว้

หนีส้ ิ น
หนี้สินของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 223.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.57 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งมีหนี้สินรวม 205.43
ล้านบาท และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.39 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีอตั ราส่วนนี้สิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.34 เท่า โดยหนี้สินของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นาย
ได้ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ เงินถือไว้จากการ
ประกันภัยต่อ เงิ นค้างจ่ายเกี่ ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
เป็ นต้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น จํานวนทั้งสิ้ น 576.51 ล้านบาทในขณะที่ปี 2560 มี 602.05 ล้านบาท ลดลง
25.54 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 20.30 ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุการ
ลดลงของส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 มีการปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่ อง และปี 2561 บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 12 ล้านบาท ขณะที่ปี 2560 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจํานวน 18
ล้านบาท

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2561 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริ ษทั สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ในรอบปี บัญชี 2561 มีจาํ นวนเงินรวม 1,300,000 บาท
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1. ค่าบริ การอื่ น(non – audit fee) บริ ษท
ั ฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่ น ซึ่ งได้แก่ ค่าสอบทานรายงานการดํารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (RBC) จํานวน 200,000 บาท

แนวโน้ มและกลยุทธ์ ในปี 2562
แนวโน้มของธุรกิจในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนที่
สําคัญประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภาคครัวเรื อนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
ได้อย่างต่อเนื่อง (2) การปรับตัวดีข้ ึนจากการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่ งตัวขึ้น และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับตัวดีข้ ึนของภาคการท่องเที่ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลก
ที่สามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุน
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริ โภคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อย
ละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8
ของ GDP
จากการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ ในปี 2562 ควรให้ความสําคัญกับ (1) การสนับสนุนการฟื้ นตัวและ
ขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยให้ความสําคัญกับจํานวนนักท่องเที่ยวจากตลาดจีนให้สามารถกลับเข้าสู่ ภาวะปกติภายใน
ไตรมาสแรกของปี 2562 ควบคู่กบั การฟื้ นฟูภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (2) การขับเคลื่อนการส่ งออกให้
สามารถขยายตัวได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ (3) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน (4) การดูแลเกษตรกร
และผูม้ ีรายได้นอ้ ยและการสร้างความเข้มแข็งให้กบั SMEs และเศรษฐกิ จฐานราก (5) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้
สามารถขยายตัวได้ตามเป้ าหมายอย่างต่อเนือง (6) การเตรี ยมความพร้อมด้านกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอ
ต่อการรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งเป้ าหมายการดําเนินงานให้มีอตั ราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
และมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิ จของภาครัฐ โดยทางบริ ษทั ฯ จะเน้นให้ความสําคัญด้าน
การตลาดที่มุ่งเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพสู ง การพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ครอบคลุมตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากขึ้น การพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัยและหลากหลายเพื่อรองรับ
ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งรักษาการบริ การที่ดีท้ งั กับลูกค้าและคูค่ า้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถด้านการตลาดให้มี
ความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หาร
จัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเป็ นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ
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15. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
-ไม่มี-
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ นางสมพร รษบุตร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสมพร รษบุตร กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ / สกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

..............................................

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

..............................................

กรรมการบริ หาร

..............................................

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

ชื่อ / สกุล
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสมพร รษบุตร

ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษทั

ลายมือชื่อ
..............................................
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
4. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการบริ หารและ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายยานยนต์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

67 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas Christian University
สถาบัน IOD หลักสูตร DCP 105/2008
72 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University
สถาบัน IOD หลักสูตร DAP 45/2005
69 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
Pittsburgh State University, U.S.A.
สถาบัน IOD หลักสูตรDAP 45/2005
73 ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง
California State University at Long Beach
สถาบัน IOD หลักสูตร DAP 39/2005
70 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบัน IOD หลักสูตร DAP 2550
69 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร
IMDP 7/1996 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบัน IOD หลักสูตร DAP 40/2005

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(รวมคู่สมรส
และบุตร)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
2557 - ปัจจุบนั

-

-

-

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บมจ.นครหลวง แฟคตอริ่ ง

0.0017%

2557 - ปัจจุบนั

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

21.37%

2557 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

0.90%

-

ประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน

-

บิดา นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
และนายกิตติ จรัญวาศน์

ตาแหน่ ง

ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

กรรมการบริ หารและ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายยานยนต์

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการบริ หารและ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

45 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป
City University of Seattle, U.S.A.
IMDP 14/2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. นายกิตติ จรัญวาศน์
48 Bachelor of Arts Business Management
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาด
Whitworth University, U.S.A
IMDP 22/2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นายสมชาย ว่องวิชญกร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

64 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

10. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

65 ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
IMDP 5/1993 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
IMDP 5/1993 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
62 ปวช. วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร
IMDP 7/1996 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54 ปวช. วิทยาลัยพาณิ ชยการ ราชดําเนินธนบุรี
IMDP 11/2002 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
12. นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั
13. น.ส.ปุณรดา อายุเจริ ญกูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบ็ดเตล็ด
14. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

48

ปริ ญญาโท การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(รวมคู่สมรส
และบุตร)
5.89%

ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารและ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บุตร นายสุ กิจ จรัญวาศน์
และเป็ นพี่ชาย นายกิตติพงศ์
จรัญวาศน์

5.77%

ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
การตลาด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

-

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

0.01%

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

0.01%

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบ็ดเตล็ด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
บุตร นายสุ กิจ จรัญวาศน์
และเป็ นน้องชาย นายกิตติ
จรัญวาศน์

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

-

-

-

-

-

-

-

บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

15. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุข
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเลและลอจิสติกส์
16. นางพรมพร ลําดับพังค์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

73

วิทยาลัยเทคนิ คกรุ งเทพ แผนกช่างสํารวจ

49

17. นายโฆษิต อังคสุวรรณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านบริ หาร
ความเสี่ ยง

48

ปริ ญญาตรี การจัดการทัว่ ไป (บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันประกันภัยไทย ปี 2546
ปริ ญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
-

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(รวมคู่สมรส
และบุตร)
0.03%

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-

ชื่อหน่ วยงาน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเลและ
ลอจิสติก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

-

ตาแหน่ ง

-

บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

79

บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
สําหรับปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้าง บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน โดยผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียด
ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คุณวุฒิ

ประสบการณ์ การทางาน

นายศิลป์ ชัย รักษาพล

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) (CPIA)

41 ปี

นายธนาดล รักษาพล

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

13 ปี

บช.ด (จุฬาฯ กําลังศึกษา)
บช.ม. (จุฬาฯ)
บช.บ (จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1)
Diploma in Thai Financial Reporting – Dip TFR
นักวิชาการประจําสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชัชวาล เงินนาค

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

บช.บ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัทฯ
นายศรชัย แก้วรากมุก (ส่วนกฎหมาย) ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

25 ปี

บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

81

บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อืน่ ๆ

-ไม่มี-

82

