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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทัฯ มุ่งใหบ้ริการเพ่ือการบริการท่ีดีสาํหรับลูกคา้ และสร้างรากฐานทางการเงินใหม้ัน่คงและแข็งแกร่ง ตลอดจน

มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีสูงข้ึนตลอดไป 

วสัิยทศัน์ 

 “จรัญสญัญา ชาวประชาอุ่นใจ”  

พนัธกจิ 

 มุ่งมัน่และพฒันาในผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คง พร้อมทั้ง

ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ       

 การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ด้านการรับประกนัภัย 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท โดยแบ่งเป็น   

  - การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยั ผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคลธรรมดานายหนา้ 

 นิติบุคคล สถาบนัการเงิน และลูกคา้โดยตรง       

  - การรับประกนัภยัต่อจากบริษทัประกนัวนิาศภยัอ่ืน ๆ                      

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับประกนัวนิาศภยัตามประเภทการรับประกนัภยัหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ การรับประกนัอคัคีภยั 

การรับประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ การรับประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และการรับประกนัภยัรถยนต ์

2.   ด้านการลงทุน         

 บริษทัประกนัวินาศภยัสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพ่ือเป็นรายไดส้าํคญัอีกทาง

หน่ึงใหแ้ก่บริษทัฯ โดยการเลือกลงทุนตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และมีสภาพคล่องในการ

เปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดสาํหรับส่วนท่ีบริษทัฯตอ้งใชใ้นอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้งปฏิบติัตามประเภท สัดส่วน 

และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ภายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 การให้กูย้ืมเงิน การ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร                    
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ประวตัิความเป็นมา 

บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เดิมช่ือ “ บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จํากัด ” ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน 2492 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท ได้แก่ การ

ประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และการประกนัภยัรถยนต ์

โดยในปี  พ.ศ. 2518 บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั ” 

พ.ศ. 2523 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2526 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท  

พ.ศ. 2534 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท ซ่ึง

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้10 บาท 

พ.ศ. 2537 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั ในช่ือ “ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) ”  ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 327 

พ.ศ. 2549 บริษทัฯ ไดรั้บ “รางวลัเกยีรตยิศบริษัทประกนัวนิาศภยัทีม่กีารพฒันาการบริหารงานดเีด่น อนัดบั 3 ” 

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 120 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญั 12 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 10 บาท            

  ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจการมาดว้ยความมัน่คงเขา้สู่ปีท่ี 70 โดยบริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท 

ชาํระแลว้เตม็มูลค่า ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 0107537000807 (บมจ.327) 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั และรายไดจ้ากการ

ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561, 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

กลุ่มธุรกจิ 
ปี  2561 ปี  2560 ปี  2559 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

1.  เบ้ียประกนัภยัรับ – สุทธิ*       
      1.1  เบ้ียประกนัอคัคีภยั – สุทธิ 30.29 16.51 31.69 16.43 44.48 24.87 
      1.2  เบ้ียประกนัภยัทางทะเล – สุทธิ 5.62 3.05 5.33 2.76 4.89 2.73 
      1.3  เบ้ียประกนัภยัยานยนต ์– สุทธิ 102.43 55.81 108.04 56.00 94.66 52.93 
      1.4  เบ้ียประกนัภยัเบด็เตล็ด – สุทธิ 17.51 9.54 16.90 8.76 3.23 1.81 

รวม 155.85 84.91 161.96 83.95 147.26 82.34 
2.  รายไดจ้ากการลงทุน 20.19 11.00 20.77 10.76 23.28 13.02 
3.  รายไดอ่ื้น ๆ 7.51 4.09 10.20 5.29 8.29 4.64 

รวม 183.55 100.00 192.93 100.00 178.83 100.00 

* เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิจากการส่งคืน ยกเลิก และประกนัภยัต่อ  
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ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ   

การประกันอัคคีภัย   เป็นการรับประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง อาคาร ท่ีอยู่อาศยั อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม 

ทรัพยสิ์นในอาคาร สตอ๊กสินคา้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพ้ืนท่ีรับประกนัภยั

ทัว่ราชอาณาจกัร ซ่ึงไดรั้บความสูญเสียหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัระเบิดจากแก๊สท่ีใชท้าํแสงสวา่งหรือประโยชน์

เพ่ือการอยู่อาศยั และสามารถขยายความคุม้ครองพิเศษเพ่ิมเติมได ้เช่น ภยัลมพาย ุนํ้ าท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภยัเน่ืองจากไฟฟ้า 

เป็นตน้  

การประกนัภัยทางทะเลและลอจสิตกิส์   เป็นการรับประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ โดย

ทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน ซ่ึงจะให้ความคุม้ครองความ

สูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัในระหวา่งการขนส่งท่ีนาํเขา้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศท่ีเกิด

ความเสียหายจากภยัทางทะเล ความเสียหายจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ และยงัให้ความคุม้ครองพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น การลกัขโมย 

ภยัสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน เป็นตน้    

การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ เป็นการรับประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  -   การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม -   การประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง  
-   การประกนัภยัสาํหรับเงิน   -   การประกนัภยัโจรกรรม  
-   การประกนัภยัการติดตั้งเคร่ืองจกัร -   การประกนัภยัการก่อสร้างทุกชนิด   
-   การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก -   การประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น    
-   การประกนัภยัสิทธิการเช่า -   การประกนัภยักระจก   
-   การประกนัภยัอิสรภาพ  -   การประกนัภยัมะเร็ง  
-   การประกนัภยัความซ่ือสตัย ์  -   การประกนัภยักอลฟ์  
-   การประกนัภยัสาํหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง  -   การประกนัภยัสาํหรับผูต้รวจสอบอาคาร 
-   การประกนัภยัคุม้ครองการวา่งงาน -   การประกนัภยัร้านทอง 
-   การประกนัภยัการดูแลระยะยาวสาํหรับผูสู้งอาย ุ -   การประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน  
-   การประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้ าและถงัอดัความดนั -   การประกนัภยัเคร่ืองจกัรหยดุชะงกั  
-   การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
-   การประกนัความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 
-   การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
-   กรมธรรมป์ระกนัสรรพภยัธุรกิจขนาดยอ่ม (SME)       
-   กรมธรรมป์ระกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย    
-   กรมธรรมป์ระกนัภยั 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
-   การประกนัภยัอุบติัเหตุคนพิการ    

การประกันภัยรถยนต์    เ ป็นการรับประกันความเ ส่ียงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครอง 

การสูญหายและความเสียหายของตวัรถ อุปกรณ์ประจาํรถถูกลกัขโมย ความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารใน

รถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุม้ครองพิเศษอ่ืน ๆ เช่น การประกนัตวัคนขบัในคดีอาญา 

เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งการรับประกนัภยัไดเ้ป็น 2 แบบ คือ       
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  -   การรับประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั หมายถึง การประกนัภยัรถยนต์ท่ีถูกบงัคบัโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เพื่อความคุม้ครองต่อการสูญเสียชีวติและความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผูป้ระสบภยัจากรถ     

  -   การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ หมายถึง การประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนโดยความสมคัรใจของเจา้ของรถยนต ์

ซ่ึงมิไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัตามบทบญัญติัของกฎหมายแต่อยา่งใด สามารถแบ่งความคุม้ครองออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
 ประเภทท่ี 1 : ให้ความคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อตวัรถยนตห์รืออุปกรณ์ติดประจาํรถยนต ์การบาดเจ็บและ

การสูญเสียชีวติ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสาํหรับการเสียชีวติ การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก

 ประเภทท่ี 2 : ใหค้วามคุม้ครองต่อการสูญหายของรถยนต ์หรือไฟไหมเ้ท่านั้น และคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมาย

สาํหรับการเสียชีวติ การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก     

 ประเภทท่ี 3 : ให้ความคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสาํหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเ สียหาย

ต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก         

 ประเภทท่ี 4 : ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกเท่านั้น 

 ประเภทท่ี 5 : ใหค้วามคุม้ครองต่อการสูญหายของรถยนตห์รือไฟไหม ้รวมถึงความเสียหายต่อรถยนตเ์น่ืองจากการ

ชนกบัยานพาหนะทางบก และคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายสาํหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ

บุคคลภายนอก 

 กาประกันภัยต่อ   การดาํเนินธุรกิจด้านการรับประกันภยัของบริษทัฯ นั้น นอกจากการรับประกันภยัจากผูเ้อา

ประกนัภยัโดยตรงแลว้ บริษทัฯ ยงัมีการรับประกนัภยัต่อและเอาประกนัภยัต่อทั้งจากบริษทัประกนัภยัในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจประกนัภยัแต่ละประเภท ทางบริษทัฯ จึงไดมี้การจดัทาํกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยั

ต่อ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบการบริหารการประกนัภยัต่อและการจดัการกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม            

โดยกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น

ประจาํทุกปี เพ่ือติดตามและควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงการบริหารการประกนัภยัต่อจะประกอบดว้ยกระบวนการคดัเลือก (Selection) การนาํไปปฏิบติั

ใช ้(Implementation) การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประกันภยัต่อของบริษัทฯ (Documentation) โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษทัฯ ต้นทุนทางการเงินโดย

เปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีต่อแนวโนม้ของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการ

รับประกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ กรอบการ

บริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง และการบริหารเงินกองทุน ซ่ึงจะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความ

ซบัซ้อนของธุรกิจประกนัภยัของบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ มีหน้าท่ีสนับสนุนและสร้างความเช่ือมัน่ว่ากลยุทธ์การ

บริหารการประกนัภยัต่อท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การนาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งจดัทาํ

เป็นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกาํหนดกระบวนการปฏิบติังานสาํหรับการนาํกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อไปปฏิบติัใชอ้ยา่ง

ชดัเจน รวมทั้งกาํหนดแนวทางการรับประกนัภยั กาํหนดหลกัเกณฑ์ และขีดจาํกดัของจาํนวนและประเภทการประกนัภยัท่ีจะทาํ

ประกนัภยัต่อแต่ละประเภทของสัญญา เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการทาํประกนัภยัต่อมีความเช่ือมโยงกบั

ธุรกิจท่ีรับประกนัภยั รวมถึงหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับความคุม้ครองจากการประกนัภยัต่อ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัได้

กาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพ่ือติดตาม และประเมินผลกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ รวมถึง



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

5 

ไดจ้ดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใหมี้ความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และสามารถตอบสนองต่อขอ้กาํหนดของคณะกรรมการบริษทัฯ ได้

ทุกประการ  

 นโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเส่ียงด้านการประกันภัยต่อของบริษัทฯ จากการท่ีบริษัทฯ                  

มี “ ส่วนของผูถื้อหุน้ ” ประมาณ  576.51  ลา้นบาท จึงไดก้าํหนดกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบั

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยการทาํสัญญาประกนัภยัต่อคุม้ครองความเสียหายส่วนเกินท่ี 2.5 ลา้นบาทต่อวนิาศภยัแต่ละคร้ัง ส่วนการ

กาํหนดขีดจาํกดัในการรับความเส่ียงภยัไวเ้อง (Retention Limits) จะพิจารณาจากค่าสินไหมโดยเฉล่ียของเหตุการณ์แต่ละราย

ยอ้นหลงัประมาณ 4-5 ปี และพิจารณาจากตน้ทุนของการประกนัภยัต่อ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชส้ัญญาประกนัภยัต่อแบบสัดส่วน

และการเอาประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย เพ่ือเป็นการช่วยกระจายความเส่ียงใหก้บับริษทัฯ 

 กระบวนการในการคดัเลือกแผนการประกนัภยัต่อ ผูรั้บประกนัภยัต่อ การกาํหนดสัดส่วนในการรับเส่ียงภยัไวเ้อง

สูงสุด (Maximum Retention Limit) ส่วนเอาประกนัภยัต่อและส่วนการรับประกนัภยัต่อ (Assumed Reinsurance) การรับเส่ียงภยัไว้

เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention – MER) และสัดส่วนรับเส่ียงภยัไวเ้องสูงสุดต่อความเส่ียง (Maximum 

Retention per Risk – MRR) บริษทัฯ จะรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของบริษทัฯ หรือตามขอ้กาํหนดและระเบียบของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และใชส้ัญญาประกนัภยัต่อแบบกาํหนดสัดส่วน

และแบบไม่กาํหนดสดัส่วน โดยเฉพาะการประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) และมหันตภยั (Catastrophe) 

และการประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative) มากระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยัและประกนัภยัต่อ รวมถึงให้มีการติดตาม

การสะสมของภยัและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกนัภยัต่ออยา่งสมํ่าเสมอ ในส่วนการพิจารณารับประกนัภยัต่อ (Inward 

Reinsurance) จะใชห้ลกัการเดียวกบัการรับประกนัภยัโดยตรง และพิจารณามาตรฐานการรับประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัต่อเป็น

สาํคญั  การกาํหนดขีดจาํกดัการกระจุกตวัสาํหรับภาวะความเส่ียงต่อคู่สัญญาประกนัภยัต่อรายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มผูรั้บประกนัภยั

ต่อ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความมั่นคง ขนาดเงินกองทุนของผูรั้บประกันภัยต่อ ข้อกําหนด และกฎระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยกาํหนดผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ 

A- (S&P Rating) ข้ึนไป ตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ส่วนท่ีเหลือจะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ BBB-  

 การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน        

 บริษทัฯ บนัทึกค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงจะบนัทึก

ตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี โดยสุทธิจากส่วนท่ี

สามารถเรียกคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ั้งสาํรองเพ่ิมเติมสําหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานให้บริษทัทราบ (IBNR)  

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสาํนกังาน คปภ. ว่าดว้ยเร่ืองการจดัสรรเงินสํารองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้อง

บริษทัประกนัวนิาศภยั ซ่ึงการคาํนวณสาํรองดงักล่าวให้จดัสรรไวต้ามประสบการณ์จริงดว้ยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรองการคาํนวณดงักล่าว ส่วนผลต่างระหวา่งมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกบัคา่สินไหมทดแทนท่ี

จ่ายจริงจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของปีท่ีจ่าย 

 นโยบายการตั้งราคา         

 การกาํหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภทแบ่งได ้ดงัน้ี 
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 -  กาํหนดตามพิกดัอตัราเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงกาํหนดโดยเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัเบ็ดเตลด็บางประเภท     
 -   พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือประกอบการกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั เช่น ลกัษณะ ประเภทประวติัต่าง ๆ 
ของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ประวติัของผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงเง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท ไดแ้ก่ การ
ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็บางประเภท        

 สิทธิและข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัภายใตพ้ระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 โดยมีเลขาธิการสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายใหเ้ป็นนายทะเบียนตามพระราชบญัญติั

น้ี ซ่ึงจะมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัทั้งในดา้นการรับประกนัภยั การกาํหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั การลงทุน และการท่ีบริษทั

ประกนัภยัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามหลกั Risk Based Capital ตามขอ้บงัคบัของสํานักงาน คปภ. ทาํให้บริษทัประกนัภยัตอ้ง

ระมดัระวงัเร่ืองความเส่ียงในการรับประกนัภยัและการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเ้งินกองทุนเพียงพอกบัระดบัความเส่ียง  

 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน        

 ในปี 2561 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีบริษทัประกนัวนิาศภยั จาํนวนทั้งส้ิน 59 บริษทั โดยเป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจประกนั

วินาศภยั 54 บริษทั และเป็นบริษทักลางฯ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม พรบ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จาํนวน 1 บริษทั ซ่ึงใน

จาํนวน 59 บริษทั เป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจเฉพาะประกนัสุขภาพอยา่งเดียว จาํนวน 4 บริษทั โดยภาพรวมคาดวา่ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมี

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง จาํนวนรวมทั้งส้ิน 169,523 ลา้นบาท  ท่ีมา : สาํนกังานอตัราเบ้ียประกนัวนิาศภยั)  

ตารางเปรียบเทยีบเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทการรับประกนัภัย 
เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง 

ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิม(ลด)% 
อคัคีภยั 7,850 9,839 (20.22) 
ภยัทางทะเลและขนส่ง                                                           4,191  5,301 (20.94) 
ภยัรถยนต ์ 99,802  127,510 (21.73) 
ภยัเบ็ดเตลด็                                                                                           57,679  76,957 (25.05) 
          ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 16,127  25,236 (36.10) 
          ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                             1,992  2,966 (32.84) 
          อุบติัเหตุส่วนบุคคล                                      21,391  28,757 (25.61) 
          สุขภาพ 7,007  9,203 (23.86) 
          อ่ืน ๆ 11,160  10,795 3.38 

รวม                                             169,523  219,607 (22.81) 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

7 

 กลยุทธและการแข่งขัน 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ใน

ธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการตอ้งเผชิญกับกฎเกณฑ์การกํากับดูแลของสากล บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับการบริหาร                     

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง แล้วนํามาวางแผน  

กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของบริษทัฯ ในระยะ 3-5 ปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนได้เสีย               

ของบริษทัฯ ซ่ึงเป้าหมายการขยายงานของบริษทัฯ จะไม่คาํนึงถึงเฉพาะผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่จะประเมิน

ความคุม้ค่าของผลตอบแทนกบัความเส่ียงในแต่ละดา้น รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จึงเน้นสร้างประกนัภยันวตักรรมใหม่และขยายงานดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสามารถตอบโจทย ์               

ความตอ้งการของลูกคา้แต่ะละรายได ้เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจและเพ่ือรองรับการขยายตวัของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเล่ียง

การแข่งขนัทางดา้นราคา โดยการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะทาํภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือให้เกิดการ 

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงทางบริษทัฯ มีการพฒันาและขยายช่องทางการจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลาย พฒันาการบริการและเสริมสร้าง 

คุณภาพบุคลากร รวมทั้งพฒันาและปรับปรุงระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการ

ดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน และเพื่อรองรับงานดา้นการรับประกนัภยัท่ีจะ

ขยายตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริการมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มความตอ้งการไดม้ากยิง่ข้ึน   

 ลกัษณะลูกค้า         

 ลูกค้ารายบุคคล   ส่วนใหญ่จะใช้บริการการประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยู่อาศัย ประกันภัยรถยนต์ ส่วนบุคคล 

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล เป็นตน้ 

 ลูกค้าองค์กร    ประกอบด้วยธุรกิจตั้ งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ                           

สามารถให้บริการด้านการประกันวินาศภัยได้ทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัย หรือการประกันการเส่ียงภัยทุกชนิด                    

สําหรับกลุ่มสํานักงาน ท่ีพกัอาศัย คอนโดมิเนียม ศูนย์การคา้ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประกันภยัรถยนต ์             

การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ และการรับประกันภัยการก่อสร้าง สําหรับลูกค้าท่ี มี 

การดาํเนินงานเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย         

 บริษทัฯ มีนโยบายเน้นรับลูกคา้ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น บา้นพกัอาศยัส่วนบุคคลสําหรับการประกนัอคัคีภยั        

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและจาํกดัความเสียหายของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในวงเงินท่ีไม่กระทบต่อความมัน่คง              

ของบริษทัฯ โดยลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้รายย่อย ซ่ึงทาํประกันภยักบับริษทัฯ อย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน สําหรับลูกคา้

สินเช่ือของทางธนาคาร ส่วนมากจะเป็นการประกนัอคัคีภยัและบางส่วนเป็นการประกนัการเส่ียงภยัทุกชนิด และลูกคา้รายยอ่ยจาก

การขายตรง ซ่ึงเป็นการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลโดยลูกคา้รายย่อยดงักล่าวจะเป็นลูกคา้ธุรกิจเอกชนและประชาชนทัว่ไป 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัเนน้ทาํการตลาดไปท่ีประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัทรัพยสิ์น รวมถึงการขยายฐานลูกคา้ไปสู่ตลาด

ภูมิภาคทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพสูง 
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 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย        

 ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงขยายงานในช่องทางการจาํหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้ง

ดาํเนินการปรับระบบงาน / วิธีการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารช่องทางการจาํหน่าย ตามวตัถุประสงค ์ของบริษทัฯ 

โดยช่องทางการจาํหน่ายของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

 1.   การขายผ่านตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา บริษทัฯ มีตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็น

ผูใ้หค้าํแนะนาํดา้นประกนัวนิาศภยัต่อผูเ้อาประกนัภยั ดงันั้นบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งในการคดัเลือกตวัแทนและนายหนา้

บุคคลธรรมดา โดยกาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้มคัรท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั

ฯ จะตอ้งเป็นผูมี้ใบอนุญาตตวัแทนประกนัวนิาศภยั และมีคุณสมบติัตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งครบถว้น  

 2.   การขายผ่านนายหน้านิติบุคคล บริษทัฯ มีนายหน้านิติบุคคล ซ่ึงทาํหน้าท่ีให้บริการโดยตรงแก่ผูเ้อา

ประกนัภยั ตั้งแต่การแนะนาํประเภทการประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั  

 3.   การขายผ่านสถาบนัการเงิน บริษทัฯ มีช่องทางการขายผ่านสถาบนัการเงินต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากจะเป็น

ลูกคา้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน             

 4.   ลูกคา้โดยตรง ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีติดต่อกบับริษทัฯ โดยตรง และลูกคา้ท่ีฝ่ายการตลาดของบริษทัฯ 

ใหบ้ริการและดูแลโดยตรง   

 แหล่งทีม่าของเงินทุนและการบริหารเงิน      

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนหลกั ๆ ไดแ้ก่     

1. เ งินกองทุน ซ่ึงเป็นเ งินทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วจา กผู ้ถือหุ้น รวมถึงส่วนเกินมูลค่า 

หุ้นทุนสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองท่ีจดัสรรจากกาํไรสุทธิ โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการนาํเงินกองทุนน้ีไปบริหารจดัการ 

เพ่ือใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน                                  

 2. เงินสดรับจากการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ ตวัแทน บริษทันายหน้า 

ตลอดจนบริษทัประกนัภยัต่อต่าง ๆ ท่ีเป็นคู่คา้ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกระแสเงินสดรับเขา้ทุกวนัและเป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีสําคญั   

 3. เงินสดรับจากการลงทุน บริษทัฯ นาํเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงานไปลงทุน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูง สุด ภาย ใต้ระ ดับค วามเ ส่ียง ท่ีบ ริ ษัทฯ  ยอม รับได้  โด ยบริ ษัทฯ  จะคํา นึง ถึ งข้อ กําห นดขอ งกฎ หมาย เ ป็น สําคัญ  

เงินสดรับจากการลงทุนประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ เงินปันผล รายไดจ้ากการลงทุนในตลาดทุน เป็นตน้   

 4. เงินสดรับอ่ืน ๆ ไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาํนกังานในอาคารสาํนกังานของบริษทัฯ    

3. นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจาก

การดาํเนินธุรกิจของทางบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบัการรับความเส่ียงภยัและการบริหารความเส่ียงโดยตรง ทางบริษทัฯ จึงได้มีการพฒันา

และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

ผูรั้บผลประโยชน์ และผูมี้สิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผูถื้อหุ้นได้ในระยะยาว ดงันั้น 

นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอจึงถือวา่เป็นส่ิงสาํคญั ในการช่วยลดผลกระทบจากความ 
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ผันผวนของความเ ส่ียงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี  บริษัทฯ ย ังมีกระบวนการติดตามและทบทวนการบริหาร 

ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ ซ่ึงทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู ้ดูแลภาพรวมของการบริหาร 

ความเส่ียงให้ความเส่ียงในแต่ละดา้นไดรั้บการบริหารจดัการอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดบัท่ีทางบริษทัฯ ยอมรับได ้รวมถึงไม่

ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ซ่ึงปี 2561 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้ง 6 ดา้นไว ้ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียงด้านการประกนัภัย (Insurance Risk) 

 ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และ

เวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณารับ

ประกนัภยั รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพภูมิศาสตร์ อาทิเช่น ภาวะนํ้ าท่วม ภยัธรรมชาติ ภยัพิบติั อุบติัภยั ตลอดจนสภาพของสังคมและวฒันธรรม เช่น ภยัก่อการร้าย 

การโจรกรรม เป็นตน้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งรุนแรงทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับ

ประกนัภยัได ้    

 ปัจจัยความเ ส่ียงด้านการประกันภัย ท่ีอาจ มีผลกระทบต่อการดํา เ นินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แ ก่  

ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายสาํคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้รวมไปถึงความเส่ียงจากความ

ไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั โดยเนน้การเจาะตลาดเฉพาะผลิตภณัฑบ์างประเภท เน่ืองจากจะทาํให้

รายไดแ้ละค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนตอ้งผกูติดกบัผลิตภณัฑน์ั้น จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระทบต่อ

ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ในอนาคต  

 แนวทางการจดัการความเส่ียง       

 บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับประกนัภยั ซ่ึงนโยบายการรับ

ประกนัภยัของบริษทัฯ จะเลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงตํ่า โดยจะพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียง

ของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ดว้ย  ซ่ึงทางบริษทัฯ จะ

พิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัไดมี้การบริหารความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัให้มีการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย 

(Facultative Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํให้ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การรับประกันภัยของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ให้เป็นระบบ                   

รัดกมุ และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง         

 การประเมินความเส่ียงดา้นการประกนัภยั บริษทัฯ จะพิจารณาจากอตัราความเส่ียงรายเดือน โดยใชข้อ้มูล

จากรายงานประจาํเดือนเพ่ือแสดงฐานะการเงินและกิจการ นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการรับประกนัภยัของบริษทัฯ จะทาํการ

ติดตามความเส่ียงเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมถึงมีการคาํนวณอตัราความเสียหาย (Loss Ratio) อยา่งสมํ่าเสมอ และในการประชุม

ของคณะกรรมการรับประกนัภยัทุกไตรมาสจะตอ้งนาํอตัราความเสียหายท่ีคาํนวณไดม้าพิจารณาและทบทวนดว้ยทุกคร้ัง  
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 2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)     

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระ

ผกูพนัเม่ือถึงกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหา

เงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้

ปัจจยัความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ได้แก่ การเกิดความ

เสียหายขนาดใหญ่โดยท่ีไม่ไดค้าดคิดจากมหนัตภยัท่ีรุนแรง ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถจดัการกบัภาระผกูพนัเม่ือถึงกาํหนดได ้

เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดเพ่ือชาํระได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนใหม่มาให้ไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

ภายในระยะเวลากาํหนด หรือสามารถจดัหาเงินกองทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเสียหาย

ต่อบริษทัฯ ได ้ 

แนวทางการจดัการความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงสภาพคล่องในการจดัหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดาํเนินงาน เงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์การระดมเงินทุนจากแหล่งหน้ีสินและแหล่งทุน ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต ใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีสามารถจะดาํเนินการจ่ายชดใชค้่าสินไหมทดแทนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและครบถว้น รวมทั้ง

ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผูรั้บประกนัต่อ หรือเรียกร้องจากผูก้ระทาํผิดในกรณีท่ีสินไหมรายนั้นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ                

ตามกฎหมาย นอกจากนั้น บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดข้ึน โดยบริษทัฯ ไดมี้การดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC) เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจว่าเงินกองทุนท่ีบริษทัฯ จะตอ้งดาํรงไวมี้ความเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงในทุกดา้นและเหมาะสมกบัแนวทางการ

ดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัสากลท่ีจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของธุรกิจประกนัภยัใหสู้งข้ึน 

การประเมินความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง บริษทัฯ จะพิจารณาจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 

(CAR RATIO) ในรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC) โดยจะมีการวดัเป็นประจาํทุก

เดือน และมีการวดัแบบเต็มรูปแบบ (Full Valuation) ทุก 6 เดือน โดยบริษทัฯ จะยอมรับความเส่ียงท่ีระดบัไม่น้อยกว่า 150% 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ จะมีการติดตามความเส่ียงเป็นประจาํทุกเดือน โดยมีการคาํนวณอตัราส่วนความ

เพียงพอของเงินกองทุน (CAR RATIO) เป็นประจาํทุกเดือน รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกไตรมาส เพื่อ

ทบทวนและหาแนวทางในการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัระดบัเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

3. ความเส่ียงด้านการปฏิบัตกิาร (Operational Risk) 

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล ระบบงานขดัขอ้ง หรือกระบวนการ

ปฏิบติังานและการควบคุมภายในผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม  

ปัจจยัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การขาดการกาํกบัดูแลและการควบคุมท่ีดี โดยมี

สาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบติังานภายใน ระบบงาน ความลม้เหลว ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของบุคลากรในงาน

นั้น ๆ หรือเกิดจากเหตุปัจจยัภายนอก รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย โดยส่วนมากบริษทัฯ จะพบความเส่ียงดา้นน้ี ในขั้นตอนการ

บริหารจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั เน่ืองจากบริษทัฯ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านตวัแทน นายหนา้ ซ่ึงในการรับประกนัภยัผ่านช่องทาง

ดงักล่าวนั้น บริษทัฯ จะทาํการออกกรมธรรม์และจดัส่งให้กบัตวัแทน นายหน้าก่อน แลว้จึงไดเ้รียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัตามใน
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ภายหลงั ทาํให้บริษทัฯ เกิดความเส่ียงในการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระ ท่ีอาจจะเรียกเก็บไม่ไดห้ากตวัแทน นายหนา้นั้นขาด

สภาพคล่องหรือมีปัญหาทางการเงิน ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก 

แนวทางการจดัการความเส่ียง       

 บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติั

ในการเก็บเบ้ียประกนัภยัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับทราบ

ขอ้มูลและพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้ งมีการติดตามเบ้ียประกันภยัคา้งชําระอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงบริษทัฯ ได้

ดาํเนินการอย่างเขม้งวดในการติดตามทวงถามเบ้ียประกนัภยัตามประกาศและขอ้บงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยการเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยับริษทัฯ มีการกาํหนดระยะเวลาในการจดัเก็บเบ้ีย

ประกนัภยั หากเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระจดัเก็บไม่ได ้และเกินกาํหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บ หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีติดตามจะ

ดาํเนินการติดตามรายการท่ีคา้งอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นไปตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นระเบียบการจดัเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัของบริษทัฯ 

การประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ บริษทัฯ จะพิจารณาจากวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบั  จนถึง วนัท่ีมี

การคา้งชาํระเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงจะทาํการพิจารณาเป็นประจาํทุกเดือน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดมี้กระบวนการติดตามดูแลการ

ดาํเนินการอยา่งเขม้งวดในขั้นตอนการติดตามทวงถามเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระ โดยจะมีการประชุมผูบ้ริหารของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือติดตามเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส และมีการออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูเ้อา

ประกนัภยัท่ีมีเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระตั้งแต่ 60 วนัข้ึนไป 

 4. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)      

 ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงของความเสียหายทางการเงินจากการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดของ

สินทรัพยล์งทุน อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ และอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

ของสินทรัพย ์ปัจจยัความเส่ียงดา้นตลาดท่ีสําคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นผลมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน 

และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เพราะนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยัแลว้ รายไดห้ลกัของบริษทัฯ อีกส่วนหน่ึงมาจากการลงทุน จึง

ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด ซ่ึง

อาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯ 

แนวทางการจดัการความเส่ียง 

 บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการลงทุนและมีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนไวอ้ย่างชัดเจน ทั้ งใน                   

ตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 ท่ีไดก้าํหนด               

ชนิ ด ขอ ง หลักท รัพย์ ท่ีอ นุ ญ าต ใ ห้ล ง ทุ น ร วม ถึ งค วบ คุม สัด ส่วน กา ร ลง ทุ น ใน ห ลัก ท รัพ ย์ไ ว ้ด้วย  ซ่ึ ง ทา ง บริ ษัท ฯ                                   

มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุนอย่างชดัเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเส่ียง              

จากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษทัฯ เน้นลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และให้ผลตอบแทนใน                   

อตัราท่ีเหมาะสม แน่นอน ตลอดจน 
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หลีกเล่ียงการลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูงประเภทหลกัทรัพย์เก็งกาํไร โดยบริษัทฯ จะกระจายการลงทุนให้อยู่ใน                             

รูปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้สามญั และหน่วยลงทุน เพราะนอกจากจะไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคา

ในการขายหลกัทรัพยแ์ลว้ ยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเพ่ิมอีกดว้ย     

 การประเมินความเส่ียงดา้นตลาด บริษทัฯ จะพิจารณาจากอตัราการเปล่ียนแปลงในทางลบหรือลดลงของ

อตัราผลตอบแทนและราคาตราสารทุน ซ่ึงเท่ากบัเปอร์เซนต์ของผลต่างของอตัราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทุนเดิมและใหม่ 

หรือ ณ ปัจจุบนั เทียบกบัอตัราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทุนเดิม นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีกระบวนการติดตามดูแลความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการลงทุนของบริษทัฯ จะทาํการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารดา้นตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือจะ

ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุน รวมถึงดาํเนินการปรับพอร์ตและการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา   

 5. ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)      

 ความเส่ียงด้านเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไวก้ับ                 

บริษัท รวมถึงโอกาสท่ีคู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ ปัจจัยความเส่ียงด้านเครดิตท่ีสําคัญของบริษัทฯ ได้แก่                     

ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่าสินไหมทดแทนใหก้บับริษทัฯ ได ้เน่ืองจากในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูง

ทางบริษทัฯ มีนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ             

จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้รวมทั้งยงัมีโอกาสท่ีคู่สัญญาอาจถูกปรับลดอนัดบั

ความน่าเช่ือถือลง  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัฯ เกิดความเสียหายได ้  

 แนวทางการจดัการความเส่ียง       

 บริษทัฯ มีการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ ซ่ึง

ทางสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดก้าํหนดใหมี้ความน่าเช่ือถือในระดบั BBB+ 

ข้ึนไป (S&P Rating) แต่โดยส่วนใหญ่ ทางบริษัทฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกันวินาศภัยต่อท่ีมีระดับความ                           

น่าเช่ือถือในระดบั A- ข้ึนไปเท่านั้น และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้มีความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนบริษทั

รับประกนัภยัต่อในประเทศ ซ่ึงทางสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดก้าํหนด             

ใหต้อ้งมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบัขั้นตํ่า 

140% ข้ึนไป แต่บริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน              

จากรายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบัขั้นตํ่า 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดมี้การ

จดัการความเส่ียงในส่วนน้ี โดยการจดัตั้งเงินสาํรองความเสียหายทั้งก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการประกนัภยัต่อไวใ้ห้เพียงพอ

กบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํการซ้ือความคุม้ครองแบบ Excess of Loss หรือความคุม้ครอง

เสียหายส่วนเกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวอี้กชั้นหน่ึง รวมถึงมีการใช้บริการของตวัแทนหรือนายหน้าประกนัภยัต่อในการจดัหา

บริษทัประกนัภยัต่อทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ตอ้งการอีกทางหน่ึงดว้ย   

 การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯ จะพิจารณาขอ้มูลจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจาก

รายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีประกาศบนหนา้เวบ็ไซตข์องแต่ละบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศ  
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และขอ้มูลการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ S&P หรือ 

Moody’s นอกจากนั้น ในส่วนของกระบวนการติดตามดูแลความเส่ียงบริษทัฯ จะมีการพิจารณาและติดตามอตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศเป็นประจาํทุกไตรมาส ส่วนบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศบริษทัฯ จะพิจารณา

และติดตามอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อเป็นประจาํทุกไตรมาสเช่นกนั  

 6. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)      

 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการกาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและการ

นาํไปปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

 ปัจจยัความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน 

แล้วนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันจะส่งผลกระทบต่อรายได ้

เงินกองทุน หรือการดาํรงอยูข่องกิจการ ซ่ึงหากวิเคราะห์รายไดข้องบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา จะพบวา่ บริษทัฯ ไดรั้บเบ้ียประกนัภยั

จากการขยายงานผา่นช่องทางนายหนา้และตวัแทนเป็นหลกั โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในส่วนของการรับประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัท่ีมี

สัดส่วนประมาณร้อยละ 76 ของเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์ทาํให้บริษทัฯ คาํนึงถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงแหล่งงานดา้นใดดา้นหน่ึง

มากเกินไป ซ่ึงอาจส่งผลทาํใหเ้กิดความเส่ียงกบัรายไดข้องบริษทัฯ ในอนาคต 

 แนวทางการจดัการความเส่ียง 

 บริษทัฯ ไดพ้ยายามคดัสรรตวัแทนและนายหนา้ท่ีมีคุณภาพใหมี้จาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะจะช่วยให้

เกิดความสมดุลของรายไดจ้ากทุกช่องทางให้มีความใกลเ้คียงกัน เพ่ือเป็นการช่วยลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงแหล่งรายไดจ้าก

ช่องทางใดช่องทางหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกตวัแทนและนายหนา้ โดยนอกจากจะพิจารณาจากศกัยภาพ

ดา้นการขายแลว้ บริษทัฯ ยงัพิจารณารวมถึงสถานภาพทางการเงิน ประวติัในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการชาํระเบ้ีย

ประกนัภยั นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมให้ตวัแทนและนายหนา้จะตอ้งมีหลกัทรัพยห์รือบุคคลคํ้าประกนัตาม

วงเงินเครดิตท่ีบริษทัฯ กาํหนด 

 การประเมินความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัฯ พิจารณาจากร้อยละของผลต่างเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ปีปัจจุบนั

กบัปีก่อน หากลดลงถือว่ามีความเส่ียงดา้นน้ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ จะมีการประชุมเป็น

ประจาํทุกเดือน โดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายการตลาด เพ่ือทาํการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และแกไ้ขนโยบายทางการตลาด ซ่ึงจะ

ช่วยลดอุปสรรคดา้นการตลาดให้น้อยลง และเป็นการเพ่ิมความสามารถในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้มากยิ่งข้ึน เพ่ือ

เป็นการลดความเส่ียงของการกระจุกตวัของแหล่งงาน และยงัช่วยให้การดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน              

ในปัจจุบนัมากข้ึน  

                    การบริหารความเส่ียงประจาํปี 2561 ท่ีผ่านมาปรากฏวา่  บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามแผนการบริหารความ

เส่ียงท่ีวางไว ้เม่ือพิจารณาในภาพรวมผลการดาํเนินงานจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

พบวา่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 273 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้มากกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวท่ี้ร้อยละ 150 โดยผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติั

ตามแผนการบริหารความเส่ียงประเด็นความเส่ียงทั้ง 6 ดา้นนั้นมีเพียงความเส่ียงดา้นการประกนัภยั (Combine Ratio) ท่ีเกินระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้พียงเลก็นอ้ย โดยบริษทัฯ ไดมี้มาตรการจดัการความเส่ียงและดาํเนินการแลว้ เพ่ือกาํกบัดูแลให้ความเส่ียงอยู่

ในระดบัท่ียอมรับได ้
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 4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ      
 สินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ คือ สถานท่ีประกอบการ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ สินทรัพย์

ถาวร เงินใหกู้ย้มื และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  

 สินทรัพย์ของบริษัทฯ : ทีด่ินและอาคาร 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ณ 31 ธนัวาคม 2561 

ท่ีดิน    41.55 ลา้นบาท 

อาคารและอาคารชุด  0.48 ลา้นบาท 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 1.09 ลา้นบาท 

   ยานพาหนะ    0.33 ลา้นบาท     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ 

 เงินให้กู้ยมื 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการให้กูย้ืมไวส้ําหรับการให้กูย้ืมแก่พนักงานของบริษทัฯ เพ่ือเป็นสวสัดิการโดยการ

ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะนาํมาจาํนองเป็นประกนันั้น บริษทัฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั กล่าวคือ ใช้ราคาประเมินของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือราคา

ประเมินของนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบใหเ้ป็นผูป้ระเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

นายทะเบียนประกาศกาํหนด 

 - การบริหารความเส่ียงจากการใหกู้ย้มื      

 บริษทัฯ คาํนึงถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดในประกาศ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง “ การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั ”          

 -  นโยบายการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     

 บริษทัฯ ไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 0.76 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 

2560 จาํนวน 0.74  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 49.33 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ เป็นไปตามประกาศ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ดว้ย เร่ือง “ การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั ” ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน เนน้

การลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และใหผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมแน่นอน โดยบริษทัฯ จะกระจายการลงทุนและ

เลือกลงทุนใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้

การลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 มดีงันี ้ 

ประเภทของหลกัทรัพย์ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       
    พนัธบตัร 15,000 2.24 15,000 2.18 15,000 2.24 
    ตัว๋แลกเงิน -  -  10,000 1.49 
    หุน้ทุน 230,177 34.35 255,558 37.21 242,454 36.22 

    หุน้กู ้                                                                                         233,000 34.77 200,000 29.12 158,000 23.60 

    หลกัทรัพยอ่ื์น 1,600 0.24 1,600 0.23 1,600 0.24 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 479,777 71.60 472,158 68.74 427,054 63.79 
       
เงินใหกู้ย้มื       
    โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั 8,174 1.22 9,510 1.38 11,552 1.72 
    อ่ืน ๆ 374 0.05  668 0.10 921 0.14 
รวมเงินใหกู้ย้มื 8,548 1.27 10,178 1.48 12,473 1.86 
       
เงินลงทุนอ่ืน     - - 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 181,805 27.13 204,480 29.78 229,881 34.35 

รวม 670,130 100.00 686,816 100.00 669,408 100.00 
 

 5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือคดีฟ้องร้องในลกัษณะใด ๆ ท่ีมีผลกระทบทางดา้นลบต่อทรัพยสิ์น 

ฐานะทางการเงิน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน  
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  6.   ข้อมูลทัว่ไป  

ช่ือบริษทั   :  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่   :  CHARAN 

เลขทะเบียนบริษทั  :  0107537000807 (บมจ. 327) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  รับประกนัวนิาศภยั 

สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ :  อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์  :  0-2276-1024 

โทรสาร   :  0-2275-4919 

E-mail   :  charanins@charaninsurance.co.th  

URL   :  www.charaninsurance.com 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  :  120,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั :  12,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ  :  10 บาท 

สาขาขอนแก่น  :  เลขท่ี 377/1-3 หมู่ 12 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

   โทรศพัท ์ 0-4347-2295-6 

สาขาเชียงใหม่  :  เลขท่ี 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตาํบลแม่เหียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

                                     โทรศพัท ์0-5380-6616-8 

สาขากระบ่ี  :  เลขท่ี 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  

   โทรศพัท ์0-7562-4083-4 

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ   

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

        93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

        โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

สาํนกังานผูต้รวจบญัชี :  บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

และผูส้อบบญัชี     316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300-2  

   โดย นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982    

และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

    และ/หรือ  นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 

    และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  ไม่มี 

 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
http://www.charaninsurance.com/
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ส่วนที่ 2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   

 หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ         

 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 120 ลา้นบาท (หน่ึงร้อยยี่สิบลา้นบาท) เป็นหุ้นสามญัทั้งหมด

จาํนวน 12,000,000 หุน้ (สิบสองลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สิบบาท)        

 ผู้ถือหุ้น           

 รายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ พร้อมทั้งจาํนวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ี 20  มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ - สกลุ     จ านวนหุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น(%)                                          

1.   นายสุกิจ   จรัญวาศน์   2,096,844          17.47  

2.   นายวเิชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต   1,078,000           8.98 

3.   นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์      707,000            5.89  

4.   นายกิตติ  จรัญวาศน์      692,000            5.77 

5.   บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)      578,000            4.82 

6.   นายยงยทุธ  จรัญวาศน์     538,080            4.48  

7.   นางเอลิซาเบธ์   จรัญวาศน์     467,200            3.89         

8.   นายนิพนธ์     จรัญวาศน์       412,800            3.44 

9.   วา่ท่ีร.ต.นนัทชยั เหมือนพิทกัษ ์     172,100            1.43 

10.  นายสิทธิชยั  เกือเกียรติงาม      150,000            1.25 

11.  นายสนัตินิรันด ์ เชาวป์ระมวลกลุ     150,000            1.25     

 หมายเหตุ   บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอยา่งนยัสาํคญัต่อ 

 บริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล    

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60  ของกาํไรสุทธิจากการดาํ เนินงาน 

ซ่ึงปี  2557   บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ 21.58 ลา้นบาท  ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2558 มี

มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  12.50  บาท  เป็นจาํนวนทั้งส้ิน  75  ลา้นบาท  มีรายละเอียดคือ  1.) มีมติจ่ายเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน  6  ลา้นหุน้   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  10  บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัรา  1  หุ้นเดิม ต่อ  1 หุ้นปันผล รวมทั้งส้ิน  

60ลา้นบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา 10  บาทต่อหุ้น  2.) มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท  จาํนวน  6   
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ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 15 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้  ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 อตัราหุ้นละ 1.50  บาท 

จาํนวน  12  ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 18  ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 26  เมษายน 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํ เนินงานสาํหรับปี 2560 ใน

อตัราหุน้ละ 1.00 บาท จาํนวน 12  ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12  ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เม่ือวนัท่ี 

25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 5 ปี 

ปี 2561* 2560 2559 2558 2557 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.52 1.11 2.12 3.00 1.80 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)  0.50 1.00 1.50 2.00 12.50 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 96.15 90.09 70.75 66.67 694.44 

* เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี บมจ.26 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ก่อน และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
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โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
บริษทั จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

 

 
         
 

 

 

 

 

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายการตลาด 

Marketing Department 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit   Committee 
คณะกรรมการลงทุน 

Investment   Committee 

คณะกรรมการบริษทั 
BOARD OF DIRECTORS 

 

ฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

Fire Department 

คณะกรรมการบริหาร 

Executive   Board 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Managing Director 

สาํนกัตรวจสอบภายใน 

Office of Internal Audit 
 

ฝ่ายประกนัภยัทางทะเล และ ลอจิสติกส์ 

Marine Cargo & Logistic Department ฝ่ายการเงินและการลงทุน 

Finance   Department 

ฝ่ายการบญัชี 

Accounting Department 
ฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

Miscellaneous Department 
 

ฝ่ายธุรการ 

Administrative Department 
ฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

Motor Department 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Information Technology 
Department 

 

ส่วนกฏหมาย 

Legal Division 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 
Risk Management Working Group 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

Risk  Management  Committee 
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ประวติัและประสบการณ์การทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เจา้หนา้ท่ีฝ่าย

บริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1       

8. การจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

ลงทุน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร เรียงลาํดบัตามอาํนาจหนา้ท่ีจากสูงไปตํ่า 

  คณะกรรมการบริษัทฯ        

 ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่านกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน  
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวนคร้ังการประชุม จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 6 6 
นายสมพล  ไชยเชาวน์ กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

6 
4 

5 
3 

นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์ กรรมการ 
กร ร ม กา ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
กรรมการอิสระ 

6 
4 

6 
4 

นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการ 
กร ร ม กา ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
กรรมการอิสระ 

6  
4 

5 
3 

นายพนธ ์     ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

6 6 

นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์ กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

6 6 

นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการ 
ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร แ ล ะ
เลขานุการคณะกรรมการ 

6 6 

 คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดูแลและจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างใดอย่าง                                                

หน่ึงแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกาํหนดเง่ือนไขให้กรรมการท่ีมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายสุกิจ  จรัญวาศน์                                     

นายพนธ์  ฐิตพิานิชยางกูร และ นายกติตพิงศ์  จรัญวาศน์  สองในสามคนลงลายมอืช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท  
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 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงัน้ี 

 1.   กาํหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของบริษทัฯ  และ              

กาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 2.   พิจารณาตัดสินในเ ร่ืองท่ีมีสาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายและ                       

แผนธุรกิจ อํานาจการบริหาร การได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน เว ้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี                 

ประชุมผูถื้อหุน้ และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด        

 3.   พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ                    

ลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ                 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง         

 4.   พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร   

 5.   กาํกับดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้                         

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บังคบัของบริษทัดว้ย             

ความ    ซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี        

 6.   พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปี เพ่ือนําเสนอ                             

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้                

 7.   กาํกบัดูแลให้มีการส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการเพ่ิม

โอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคบั  มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษา

ความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการนาํขอ้มูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและ

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ   

 8. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ มติ                         

ท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี                    

แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดําเนินงานให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา                                 

เป็นไปตามกฏเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประธานกรรมการ 

   ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัทฯ มีดงัน้ี 

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั       

 2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู ้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไป                 

ตามขอ้บงัคบับริษทั และตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้         
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 3. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนน

เสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั           

 4. ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนใดตามท่ีกฏหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ                     

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการผู้จัดการ  

 ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  ดาํเนินงานแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

                1.   บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจดาํเนินการ 

และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และใหมี้อาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ และในการบริหาร

กิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 2.   กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง   ออกคาํสัง่หรือประกาศกาํหนดวธีิการบริหารงาน

และการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.   กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํการ

แทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าท่ี ท่ีระบุไว้ในข้อ 1. เว ้นแต่รายการท่ีกรรมการผู ้จัดการและ                     

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะกระทําได ้              

ต่อเม่ือได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น ทั้ งน้ีกรรมการผูจ้ ัดการและกรรมการ                             

ผูมี้อาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

                          4. การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 5. การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และใหพ้นกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ 

รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดให้

คณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั  

 6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัท                

มหาชนจํากัด รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ งท่ีใช้อยู่แล้วในขณะน้ีและจะมีข้ึนใน                

อนาคตดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ยติุธรรม และมีคุณธรรม โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงาน

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี  

 คณะกรรมการบริหาร          

 ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุด

ตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร             
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย       

  1.  นายสุกิจ  จรัญวาศน์       กรรมการผูจ้ดัการ    

  2.  นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู   กรรมการบริหาร    

  3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์   กรรมการบริหาร 

       ผู้บริหาร    ประกอบดว้ย      

 1.  นายกิตติ  จรัญวาศน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายการตลาด) 

 2.  นายโฆษิต  องัคสุวรรณ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบริหารความเส่ียง 

 3.  นายสมชาย  วอ่งวชิญกร   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด       

 4.  น.ส.สุดารัตน์ ววิรรธนะเดช  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 5.  น.ส.กญัญวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 6.  นางสมใจ  บณัฑิตกฤษดา  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั   

 7.  นายวสิิทธ์ิ  ล้ิมเจริญสุข  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

 8.  น.ส.ปุณรดา  อายเุจริญกลู  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

 9.  นายนพดล  สุวรรณการียก์ลุ  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

               10.  นางพรมพร ลาํดบัพงัค ์  ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ    

 ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร        

  1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัให้ดาํเนินไปตามนโยบายและ

แผนงานหลกัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 2. รับผิดชอบในการจดัทาํนโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั             

 3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์รบ. 

วนิาศภยั   พรบ.บริษทัมหาชน และกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.  

 4. รับผิดชอบในการดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการจดัทาํงบการเงินท่ี

แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเป็นจริงอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล 

 5. รับผิดชอบในการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและกาํหนดมาตรการ

ท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 6. รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย     

 เลขานุการบริษัท      

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทั มี

ขอบเขตและภาระหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

                               1. แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ละกลต. 
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                                2.   จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                                           -  ทะเบียนกรรมการ            

                                          -  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

                                      -  รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

                                       -  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

                                    -  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

                                 3 เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

          ค่าตอบแทนกรรมการ  การกาํหนดค่าตอบแทนมิไดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณา 

 ค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั 

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทัและนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั  และ

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ส่วนเบ้ียประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมดงัน้ี       

                             คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มค่ีาตอบแทนแก่กรรมการ          

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561          

  ก. ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าเบ้ียประชุม จาํนวนเงิน 0.445 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี

ปรากฏในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ วา่ดว้ยเร่ือง การประชุมคณะกรรมการ แลว้ 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง เบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ 

1. นายโสภณ  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ    100,000 120,000 
2. นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  60,000   80,000  
 กรรมการอิสระ 60,000   
3. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  75,000 80,000  
 กรรมการอิสระ      60,000   
4. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 45,000 80,000 
 กรรมการอิสระ 60,000  
5. นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ  75,000 80,000 
6. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการ 75,000 80,000 
7. นายสุกิจ  จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ และ   
 เลขานุการคณะกรรมการ 75,000 80,000 

รวม  685,000 600,000 
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 ข. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร จาํนวนรวม 12 ราย เป็นเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพท่ีบริษทัฯ สมทบให ้จาํนวนเงิน 13.74  ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนอืน่ 

-   ไม่มี  - 

บุคลากร 

 จ านวนพนักงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีพนักงานรวมทั้งหมด จาํนวน 64 คน โดยทางบริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลง

จาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใด ๆ เกิดข้ึนตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ  

 ผลตอบแทนของพนักงาน       

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่ง

ความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ โดยไดมี้การกาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานอยา่ง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะพิจารณาจากอตัราการจ่ายค่าตอบแทน

ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ความรู้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ และทกัษะท่ีใช้

ในการทาํงานต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั และในแต่ละปีบริษทัฯ จะมีการปรับเงินเดือนให้แก่พนกังาน โดยจะพิจารณาจากขอ้มูลเงินเฟ้อ 

อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานรายบุคคล  

 ผลตอบแทนรวมของพนกังานในปี 2561 รวมเป็นจาํนวน  36.05  ลา้นบาท      

 นโยบายในการพฒันาพนักงาน        

 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมการพฒันาพนกังานในทุกระดบัและทุกสายงานอยา่งต่อเน่ือง โดย

การพฒันาทั้งดา้นความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการทาํงาน เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานให้สามารถรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทางคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ในหลกัสูตรต่าง 

ๆ ทั้งทางดา้นธุรกิจ ดา้นความรู้เฉพาะทาง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอ่ืน ๆ อาทิเช่น หลกัสูตรการอบรมดา้น

การประกนัภยั หลกัสูตรการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานทางบญัชี หลกัสูตรการอบรมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัสูตรการอบรม

เก่ียวกบั Anti-Corruption เป็นตน้ เพ่ือช่วยเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติังาน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะการแข่งขนัทาง

ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสาํนึกใหก้บัพนกังาน โดยใหเ้คารพกฎระเบียบวนิยัของบริษทัฯ เพื่อมุ่งเนน้สู่ความ

เป็นเลิศในดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

 โดยปี 2561 บริษทัฯ มีการสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รับการอบรม / สมัมนา จาํนวนทั้งหมด 97 หลกัสูตร มีพนกังาน

เขา้รับการอบรม / สมัมนา จาํนวน 24 คน ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ียคนละ 25.15 ชัว่โมงต่อปี 
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 9. การก ากบัดูแลกจิการ 
                     9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 การกาํกับดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพ่ือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการท่ีดี  โดยคาํนึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว   ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสียสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ  

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีในการกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี  ดูแลความ

เหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของ

ฝ่ายจดัการ  จดัสรรทรัพยากร  การพฒันา งบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแล ให้การเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงิน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นกลไกสาํคญัใน

การลดความเส่ียงทางธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติ

มิชอบในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยูใ่นกรอบ กฏเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีบริษทั

ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทาํให้เกิดความคล่องตวัต่อการจดัการ สาํหรับการให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน

และระบบการควบคุมภายในของบริษทั           

 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ภายใตห้ลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกาํหนดเป็นนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิให้

เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายให้ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและ

เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และพนกังานโดยสรุปสาระสําคญัการดาํเนินการดา้นการ

กาํกบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้าง  คุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 1.1  บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี   

  (1.1.1)   การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบ

ในฐานะผูน้ําองค์กรท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้องค์กรมีการบริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และคาํนึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั  และสามารถปรับตวัไดภ้ายใต้

ปัจจยัการเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวา่      

   (ก) สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 
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 (ข) ช่วยพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร จดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพและได ้ มาตรฐาน เพื่อเป็น

การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บับริษทั 

  (ค) ช่วยตรวจสอบการปฏิบติังาน เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไวแ้ละ  ปรับปรุงการ

ดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ( ง )  เ พ่ื อ ใ ห้บ ริ ษัท สา ม า ร ถ ป รั บ ตัวใ ห้ เ ห ม า ะ สม กับ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ภา พ ธุร กิ จ แ ล ะ มี                                   

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูค้นรอบขา้งเพ่ือสร้างคุณค่าใหบ้ริษทัอยา่งย ัง่ยนื  

  (จ) เพื่อใหบ้ริษทัสามารถเติบโตและอยูร่อดไดใ้นระยะยาว  

 (1.1.2)   กาํหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน รวมถึงการจัดสรรสรรพยาการเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้และยงัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

    (1.1.3)   มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน                

อยา่งสมํ่าเสมอ                                    

หลกัปฏิบติั 1.2      หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการใหน้าํไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื           

   (1.2.1)  คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัตามกรอบท่ีวางไวแ้ละสามารถแข่งขนัทางธุรกิจอยา่ง

โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม มุ่งเนน้การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพ และประสิทธิภาพของการ

ใหบ้ริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้                

                               (1.2.2) คณะกรรมการบริษทัมุ่งเน้นท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้มีความเจริญกา้วหน้าดว้ยความซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  

ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก  เ พ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเ พ่ิมอย่างย ั่งยืนให้แก่องค์กรและ                           

ผูถื้อหุ้น โดยได้กําหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  และจัดทาํข้ึนเป็นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบ                  

ธุรกิจ เพ่ือเป็นกรอบในการดาํเนินธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้ รวมถึงเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน และ

ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีท่ีทางบริษทัมุ่งหวงั ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการรักษาไวซ่ึ้งจริยธรรมจึงให้ มีการติดตาม

การปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นประจาํทุกปี  ซ่ึงการปฏิบติังานท่ียึดแนวทางตามคู่มือจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจนั้นจะเป็นประโยชน์ทั้ งต่อบริษทั  พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัในทุก ๆ ฝ่ายตลอดจนเป็นการผลกัดนัให้

บริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีความมัง่คงในระยะยาว 

 (1.2.3) เพ่ือให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย                          

ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพ่ือสร้างความเจริญ                  

ให้สังคม และจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในด้านกิจกรรม CSR รวมทั้ งให้ความสําคัญต่อการประหยดัพลังงานภายใน                 

องค์กร การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใช้นํ้ า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนการดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลาย                 

ทาง ชีวภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ 

                              (1.2.4) คณะกรรมการเลง็เห็นวา่ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินไปไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง จึงมีนโยบาย

ในการกาํกับดูแลให้ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนได ้ และมีการติดตามผลและทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ 
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หลกัปฏิบติั 1.3      หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีด้วย              

ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทั  มติคณะ    

กรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้                          

หลกัปฏิบติั 1.4     หนา้ท่ีในการกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน  

 คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอ

ของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ จดัสรร

ทรัพยากร  การพฒันา งบประมาณ  ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นกลไกสาํคญัในการลดความเส่ียงทาง

ธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิให้สูญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และ  ป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในองคก์ร 

โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั  มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้การดาํเนินงาน

เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยู่ในกรอบกฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  นอกจากน้ีบริษัทยงัมี

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทาํให้เกิดความคล่องตวัต่อการดาํเนินงาน สําหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

การเงินและระบบการควบคุม ภายในของบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื                       

หลกัปฏิบติั 2.1      การรับผิดชอบดูแลกิจการให้มีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจน (Objectives) เพ่ือสร้างคุณค่าให้ทั้ ง

กิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 

 คณะกรรมการบริษัทบริหารงานควบคู่ไปกับการตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรในการดําเนินกิจการให้มี             

ความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้  กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของ

บริษทั และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้

การทาํงานเพื่อใหเ้ป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีน่าเช่ือถือและพึงพอใจสูงสุด กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน 

และขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี  

หลกัปฏิบติั 2.2 กาํกบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ของกิจการใหบ้รรลุไปตามเป้าหมายหลกัของ

กิจการ โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมปลอดภยั 

 คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสร้างความสามารถใน

การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบติัตามกฏหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั  มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการ

รักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการ 
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แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง

และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์  และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล                      

หลกัปฏิบติั 3.1  หนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการ

ท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  

      (3.1.1) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการสรรหาผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการ พิจารณาจาก

คุณสมบติัท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยู ่โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ วชิาชีพ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนอายแุละเพศ 

เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครางสร้างกรรมการและมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการ

บริษทัหรือกรรมการอิสระนั้น  ทางคณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง  ซ่ึง

จะตอ้งไดรั้บการรับรองและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ ผูถื้อหุน้ท่ี มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง   

                             (3.1.2) คณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างท่ีเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทัท่ีวางไว ้กล่าวคือ ตอ้งมีจาํนวน

กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ิน               

ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร         

                             (3.1.3) คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

บริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว                           

หรือกลุ่มคนเดียว เพ่ือช่วยให้บริษทัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลท่ีดีซ่ึงคณะกรรมการ 

บริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี      

                             -  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   3   ท่าน       

     -  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   1   ท่าน              

   -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ)    

                           (ก)  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร มีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทัอนัเป็นผลมาจาก

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ มีการติดตามการดาํเนินงานของ

ฝ่ายจดัการอยา่งใกลชิ้ด ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์และนโยบาย และใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตาม

กฏหมาย  กฏเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงเป็นผูน้ําการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยจะสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

   (ข)  กรรมการอิสระของบริษทัมีจาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้น

ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถทาํงาน

ร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ      

 (3.1.4) คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย 

และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจาํปี และบน website ของบริษทั 
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หลกัปฏิบติั 3.2     การพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่องคป์ระกอบและการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีอิสระ              

 บริษทัมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงาน

ประจาํออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการบริษทัมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบักรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี

ประธานกรรมการไม่ไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานประจาํแต่จะให้การสนบัสนุนและให้คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ

ผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ ัดการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจัดการบริษทัภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี            

     (3.2.1) บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูน้าํของกรรมการบริษทั   

   (ก)   กาํกบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร       

         (ข)  เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้ เป็นไปตามขอ้บงัคบั

บริษทัฯและตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแลและส่งเสริมกรรมการทุกคนให้มีส่วนร่วมในส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี

จริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี         

   (ค)  กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกาํหนดมาตรการดูแล

ใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุไวใ้นวาระการประชุม  และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนน

เสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งไม่เท่ากนั               

   (ง)   มีการจดัสรรเวลา และเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสําคญัอย่างรอบคอบ และ

ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ     

                                (จ )  เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ   

      (3.2.2 )  บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ              

   (ก)   บริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจดาํเนินการ 

และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทั ในการบริหารกิจการ 

กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั      

                                (ข)  กําหนดเง่ือนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสั่งหรือประกาศกําหนดวิธีการ

บริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง          

   (ค)  กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํ

การแทนและผูกพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ ก. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั จะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุม

คณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม จะมอบ

อาํนาจใหบุ้คคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้  
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    (ง)   การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด        

  (จ)   การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้

สภาพ รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บงัคบั

กาํหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั    

   (ฉ)  บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต ยติุธรรม และมีคุณธรรม จะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของบริษทัอยา่งเตม็ท่ี   

หลกัปฏิบติั 3.3 กาํกบัดูแลใหก้ารสรรหาและการคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ไดค้ณะกรรมการ

ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

 บริษทัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ ในการคดัเลือกบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั และขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

ชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ จะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะ

ดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

หลกัปฏิบติั 3.4      การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั                                           

 บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการเพ่ือพิจารณากาํหนดก่อนนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจและขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

หลกัปฏิบติั 3.5  การกาํกบัดูแลความรับผิดชอบและจดัสรรเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกคน 

      (3.5.1) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง   

                             (3.5.2) คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ 

แต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ดงัน้ี         

  -  กรรมการบริษทัฯ   แต่ละคนจะสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด     

   -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ   สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง แต่ตอ้งไม่

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ  และกิจการนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั  หรือเป็นการ

แข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ  โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน

  (3.5.3)      คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
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นาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั  โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้อบบญัชี  มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั  (แบบ 59-2) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน พร้อมทั้ ง

เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเป็นการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือความ

โปร่งใสตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ              

  (3.5.4) คณะกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

หลกัปฏิบติั 3.6  การจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเป็นหน้าท่ีประจาํของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  และ

กรรมการรายบุคคล เพื่อนาํผลประเมินไปใชส้าํหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังต่อไป 

 คณะกรรมการบริษทัฯ   ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแบบรายคณะอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  เพ่ือช่วย

ใหค้ณะกรรมการบริษทั ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน  ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีผ่านมา  และช่วยเพ่ิม

ประสิทธิผลในการทาํงาน          

                                -   การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดแ้ก่  คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยกาํหนดให้มีการประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง       

       -  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ ทางคณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี โดยช้ีเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับ

ความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและเงินรางวลัจูงใจท่ีเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบติังาน  

ทางบริษทัฯ ใช้แบบฟอร์มท่ีปรับปรุงมาจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินผลงานของ CEO               

ของทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ  และแจ้งผลการ

ประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  ทราบ เพื่อวเิคราะห์ผลการประเมินและดาํเนินการปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิผลมาก

ยิง่ข้ึน 

หลกัปฏิบติั 3.7  กาํกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและ

ความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ          

                        ในดา้นการส่งเสริมพฒันาความรู้ให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมสมัมนา / อบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัการหนา้ท่ี ต่าง ๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ

การเพ่ิมพูนความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการบริษทัไดผ้่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็น

กรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors  
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Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจดัการอบรมภายในบริษทั

เพ่ือให้เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของธุรกิจ รวมไปถึงกฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

หลกัปฏิบติั 3.8  กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของกรรมการให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น และแต่งตั้ง

เลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

         (3.8.1) คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ อย่างนอ้ย 3 เดือนคร้ัง (ไม่นอ้ยกว่า 4 

คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระท่ีชดัเจน นาํส่งเอกสารประกอบวาระการ

ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเพียงพออยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้

แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด     

                            (3.8.2) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู ้จัดการเชิญผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือให้สาระสนเทศและรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการทาํความรู้จกักบั

ผูบ้ริหารระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง                    

     (3.8.3) คณะกรรมการบริษทั  สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีสําคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ 

เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย       

                           (3.8.4) คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บการฝึกอบรมพฒันา

ความรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้คาํแนะนาํกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลจดัการ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาํคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ

คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปี  

หลกัปฏิบัต ิ4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั 4.1  ดาํเนินการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย   

      (4.1.1) คณะกรรมการบริษทั มิไดมี้คณะกรรมการสรรหาในการจะพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ  แต่จะกาํหนดกรอบการคดัเลือกบุคคลจาก คุณสมบติัท่ีทางบริษทักาํหนดไว ้อาทิเช่น วยัวฒิุ คุณวฒิุ จริยธรรม

ต่างๆในการประกอบวชิาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทาํงาน โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมพิจารณากบักรรมการผูจ้ดัการ

โดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการสรรหาและตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุม         

  (4.1.2) คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเตรียมพร้อม สาํหรับบุคลากรท่ีจะมาเป็นผูสื้บ

ทอดตาํแหน่งโดยจดัใหมี้กระบวนการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงกระบวนการสรรหา

นั้นจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะความเป็นผูน้าํ และความมีจริยธรรมเป็นหลกั ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัไดด้าํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง    

  (4.1.3) คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการ

อบรมพฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
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หลกัปฏิบติั 4.2  กาํกบัดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลท่ีเหมาะสม     

                           (4.2.1) คณะกรรมการบริษทั กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง  และบุคลากรคนอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบติังาน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง    

                                (ก)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน เช่น โบนสั และผลการดาํเนินงาน

ระยะยาว                    

   (ข)  กาํหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยคาํนึงถึงปัจจยัคา่ตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียง

กนั ควบคู่ไปกบัผลของการดาํเนินกิจการของบริษทั     

   (ค)  กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และประกาศใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

  (4.2.2) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ือง ดงัน้ี  

        (ก)  เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็นตาม

วตัถุประสงคเ์ปาหมาหลกั กลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว    

   (ข)  ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการทุกปี            

   (ค)  อนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบติังาน และ

ปัจจยัอ่ืนๆควบคู่กนัไป          

                            (4.2.3) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน รวมไปถึง

การอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูงให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการเมิน ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานทั้งองคก์ร 

หลกัปฏิบติั 4.3  เขา้ใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ                   

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ขงผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลงภายใน

กิจการครอบครัวไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่  ขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลต่ออาํนาจใน

การควบคุมการบริหารจดัการกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัคอยดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงดงักล่าวมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริษทั  และดูแลใหไ้ม่มีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลกัปฏิบติั 4.4      ติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม    

 คณะกรรมการดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางและกลยทุธ์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้ให้พนกังานทุก

ระดบัมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคก์รไว ้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการยงัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพ่ือเป็นกลไกในการดูแลพนกังานให้มีการออมอยา่งพอเพียงสาํหรับรองรับการ

เกษียณ  รวมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุ

ระดบัความเส่ียงต่างๆ     
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หลกัปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ     

หลกัปฏิบติั 5.1  ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์

ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงมีการทบทวนกลยุทธ์

แบบแผนต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ ในการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษทัไดมี้การเนน้ย ํ้าให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายพฒันา

นวตักรรมต่างๆ เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการพฒันาสาขาธุรกิจเพ่ือรองรับการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึงและ

รวดเร็ว  ในการดาํเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัและไม่สนบัสนุน

ใหมี้การกระทาํท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรือขดัต่อหลกัจริยธรรม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจและน่าเช่ือถือต่อลูกคา้และสงัคม  

หลกัปฏิบติั 5.2  ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ใน

แผนการดาํเนินงาน (Operational plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 

และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้ธุรกิจดาํเนิน

ไปด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย และเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายการความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดงัน้ี 

  (5.2.1)     ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง       

 บริษทัมีการปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิภาพ

ของพนกังานเป็นสาํคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการเงินกูย้มืทัว่ไป / ท่ีอยูอ่าศยั 

สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุอีกทั้งมีการกาํหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้รวมถึง

เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืน ๆ 

     (5.2.2)     ความรับผิดชอบต่อลูกคา้        

 บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานโดยเสนอกรมธรรม์ท่ีมี

ความเหมาะสมและการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใชค้่าสินไหมทดแทนอยา่งเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์      

                             (5.2.3)     ความรับผิดชอบต่อคู่คา้        

 บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและโปร่งใส โดยยึดถือการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้งแจง้ใหคู้่คา้

ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข  และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี

บริษทัไดมี้การกาํหนดระเบียบในการ จดัหาและดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่

คา้ และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่ค่าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ มีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฏหมาย รวมถึง

ตรวจสอบคุณสมบติัและประเมินผลคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื                         
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  (5.2.4)     ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม       

 บริษทัป้องกนั ดูแล ลด และจดัการให้มัน่ใจวา่ในการดาํเนินงานของบริษทัจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบเชิง

ลบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการใช้วตัถุดิบ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้นํ้ าหรือทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ โดย

คณะกรรมการบริษทัมีการติดตามและควบคุมการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอใหมี้การฟ้ืนฟแูละดาํรงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

  (5.2.5)     ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง        

 บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่สร้างความความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่

เป็นธรรม และยงัมุ่นเน้นการดาํเนินกิจการท่ีแข่งขนัดว้ยคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้       

                             (5.2.6)     ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ        

 บริษทัมุ่งดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและดาํรงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทั 

โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผยและพร้อมใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือแสดงความ

โปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  

                             (5.2.7)     การต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่        

 บริษทัให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส และตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่เป็น

อุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสียต่อ

ช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทั  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือและนาํไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด   

หลกัปฏิบติั 5.3  การติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื      

  (5.3.1)     คณะกรรมการบริษทั คาํนึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร  

และธรรมชาติ  ไดต้ระถึงว่าในการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหลากหลาย จึงมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการ จดัสรรทรัพยากรแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั  

  (5.3.2)     คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัไป ดงันั้นจึง

เล็งเห็นถึงผลกระทบและจดัสรรทรัพยากรเป็นอย่างดี โดยยงัคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื       

                             (5.3.3)     คณะกรรมการบริษทั ดูแลและพฒันาการจดัสรรทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการทบทวน

และคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นหลกั 

หลกัปฏิบติั 5.4  การจดัการกาํกบัดูแลและบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร  ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกิจการ  รวมทั้งดูแลให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  การบริหาร

ความเส่ียง  เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ     

  (5.4.1)     คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหแ้ผนกเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูว้างกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
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เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขในการ

รองรับหากไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัให้

ทนัสมยั  เท่าทนักบัอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ          

  (5.4.2)     คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคุลมถึงการจดัการบริหารความ

เส่ียงด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ โดยให้ผูจ้ ัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํารายงานความเส่ียงเพ่ือรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

       (5.4.3)     คณะกรรมการบริษทั  มีนโยบายในการรักษามัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานและรักษาความมัน่คงระบบสารสนเทศในบริษทั  และป้องกนัไม่ให้มีการนาํขอ้มูลไปใช้

ในทางมิชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

หลกัปฏิบัต ิ6 ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม          

หลกัปฏิบติั 6.1  กาํกบัดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบริษทั ท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล  

และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมการบริษทั  มีการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายมีการระบุความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

บริษทั และมีวิธีจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจจะส่งผลให้บริษทัไม่

สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้คณะกรรมการมีการวางกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั

และความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดข้องกิจการเพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบติังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีคณะกรรมการให้ความ

สนใจกบัการเตือนภยัล่วงหน้าและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดจนติดตาม  ทบทวน และมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยู่เสมอ และมีการรายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายบริหารความเส่ียง เพ่ือรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั  

หลกัปฏิบติั 6.2  จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดมี้การกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทักาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไว ้ดงัน้ี 

          (6.2.1)     สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and 

completeness)           

                             (6.2.2)     สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน      
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   (6.2.3)     สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั      

                             (6.2.4)     พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง          

                             (6.2.5)     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

   (6.2.6)     จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก.   ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ข.   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั   
ค.   ความเห็นเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
       ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง.   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ.   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ.   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ      
        ตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช.   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฎิบติัหนา้ท่ี    
        ตามกฏบตัร (Charter) 

ซ.   รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ       
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

    (6.2.7)    ปฎิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทั จดัตั้งใหมี้หน่วยงานในการตรวจสอบภายในท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพฒันาและสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัให้อาํนาจคณะกรรมการตรวจสอบใน

การแสดงความเห็นต่อระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เช่น เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม และการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และจดัทาํรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี  
 

หลกัปฏิบติั 6.3  ติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์ก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

 บริษทัมีนโยบายการกาํกบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน โดยหา้มผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดเ้ปิดเผย 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

39 

เพ่ือทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัก่อนขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเป็นการปฏิบติัตาม

บทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์และกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพยใ์น

บริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร ภายใน 3 วนั

ทาํการ นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงักาํหนดขอ้พึงปฏิบติัของพนกังานบริษทัไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  เก่ียวกบั

เร่ืองการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั  ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัหรือ  นาํขอ้มูลภายในหรือสารสนเทศท่ีมีสาระสาํคญั

ท่ีได้รับระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท  ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก  เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง  หรือทาํให้ประโยชน์ของบริษทัลดลง หรือ กระทาํการอนัก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์  รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  หรือป้องกนัการ

เขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจากบุคคลภายนอก  และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของพนกังานใน

ระดบัต่าง ๆ และหากพบวา่มีบุคคลใดใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีทาํให้บริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียหรือ

เสียหาย  ฝ่ายบริหารจะจดัทาํรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

หลกัปฏิบติั 6.4      กาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอรัปชัน่ท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุกระดบั

ขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 คณะกรรมการบริษทัได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ดาํเนินการ ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน หรือยอมรับการ

ทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหา้มเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัใหมี้การติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่เป็น ประจาํ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือ

ให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทางบริษทัได้จดัให้มีช่องทางสําหรับ

พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีน่าสงสัย ซ่ึงบริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้

ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น โดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั   
 

หลกัปฏิบติั 6.5      กาํกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการในกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

        (6.5.1)  คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการดาํเนินการกรณีมี

การช้ีเบาะแส ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินงาน คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีช่องทางการ

ร้องเรียนท่ีเหมาะสมและปลอดภยัไวส้าํหรับผูร้้องเรียน ซ่ึงหากพบความผิดปกติท่ีอาจเกิดจากความอ่อนแอของการกาํกบัดูแลกิจการ  

การรายงานทางการเงินท่ีผิดปกติ การฝ่าฝืน     กฏระเบียบขอ้บงัคบั ข้อกาํหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีขอ้

สงสยัอ่ืน ๆ พนกังาน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียนได ้โดยผ่านช่องทางต่างท่ีระบุไวบ้น website

  (6.5.2)  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นระบบ เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน โดย 
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หา้มการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยตามคาํสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามคาํสั่งศาลหรือ

หน่วยงานดาํกบัดูแล                            

หลกัปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั 7.1  จดัการระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฏเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง          

                              (7.1.1) คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์

รับผิดชอบจดัทาํการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอและจาํเป็น โดยคณะกรรมการคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความเห็นชอบการ

เปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ดงัน้ี         

                                (ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบความคุมภายใน           

   (ข) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายการทางการเงิน  แบะขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคุม

ภายใน                 

                               (ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ            

   (ง) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

     (7.1.2) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 

สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมถึงจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

(management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส และให้นกัลงทุนไดรั้บทราบ

ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลข

ในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว  

หลกัปฏิบติั 7.2  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

      (7.2.1) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอโดยมีกรอบในการดาํเนินงานเพ่ือใหง่้ายต่อการประเมินและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากมี

ขอ้บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี          

  (7.2.2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้หากมีการอนุมติัทาํรายการใดๆ หรือมีการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้อนุมติั ตอ้งมัน่ใจวา่การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชาํระหน้ี   

หลกัปฏิบติั 7.3  ดูแลใหมี้การจดัทาํแผนและกลไกในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

        คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยบริษทัไดจ้ดัทาํแนว

ทางการปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนในการรัดกมุ  รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบขอ้มูลและ

พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือรับมือกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหา  โดยแนวทาวการปฏิบติัจะอยูภ่ายใต้

กรอบท่ีตั้งไวแ้ละคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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หลกัปฏิบติั 7.4      จดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสมของบริษทั      

        คณะกรรมการบริษทั บริหารงานภายใตก้รอบ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้ความสําคญัการใชท้รัพยากรและ

พลงังานใหคุ้ม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการกาํหนดมาตรการเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและทรัพยากรต่างๆ เช่น การ

ประหยดัไฟในช่วงเวลาพกั การใชบ้นัไดข้ึน-ลงแทนการใชลิ้ฟท์ การนาํทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชซ้ํ้ า มาตรการแยกขยะก่อน

นาํไปกาํจดั เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหวา่งพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ

และไดป้ลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรต่อไป  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัทุกขั้นตอนการดาํเนินงานของธุรกิจ  รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือลดผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รต่อส่ิงแวดลอ้ม  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้าง

ความยัง่ยืนให้แก่องคก์ร โดยขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และคณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นแลว้ว่าเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัและสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การพฒันากิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 7.5      จดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

        คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักับการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และ

โปร่งใส  ทั้งขอ้มูลในส่วนของทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อประบวนการตดัสินใจของ

นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามหน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั

กาํหนด ทางคณะกรรมการบริษทัฯ จึงจดัให้มีหน่วยงานฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ข้ึน เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร 

สอบถามขอ้มูลสาํคญัของบริษทัฯ รวมถึงตอบขอ้สงสยัของนกัลงทุน  ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนเสีย ตลอดจนนกัวิเคราะห์ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีหากนกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถามขอ้มูล สามารถตอดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือขอทราบขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้          

 คุณสมพร  รษบุตร                                
โทรศพัท ์:  02-276-1024  ต่อ 207                                     

E-mail :  charanins@charaninsurance.co.th ,  somporn@charaninsurance.co.th 

หลกัปฏิบติั 7.6      ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล  

   คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นทางช่องทาง website ของบริษทั และมีการอพัเดทขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถอืหุ้น                                 

หลกัปฏิบติั 8.1      ดูแลใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั 

         (8.1.1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลและให้ความสําคญัทั้งประเด็นท่ีกาํหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ โดยเร่ืองดงักล่าวจะถูกบรรจุไวเ้ป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผ้า่นการพิจารณา

และ/หรือการอนุมติัจากผูถื้อหุน้       

                             (8.1.2) คณะกรรมการบริษทัมีการสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑ์

ใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อ 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
mailto:somporn@charaninsurance.co.th
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หุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมหากเห็นสมควร ซ่ึงหากคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอจะตอ้งแจง้เหตุผลให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ       

                             (8.1.3)     คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัทาํหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้                

   (8.1.4)    คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เผยแพร่บน website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม       

                             (8.1.5)     คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยมีการกาํหนดในการ

ส่งคาํถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบริษทัดว้ย    

                             (8.1.6)     หนงัสือเชิญประชุมภาษาองักฤษ และฉบบัแปล 

หลกัปฏิบติั 8.2  ดูแลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อ

หุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน  

      (8.2.1.)     คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดวนั เวลา สถานท่ี ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการอภิปราย และคาํนึงถึง

ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น โดยปี 2561 ได้กาํหนดวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เป็นวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดย

กาํหนดเวลาการประชุมคือ 15.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค ์ชั้น 2  อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสน

นอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310     

                             (8.2.2) คณะกรรมการบริษทั ไม่กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตน

เกินกวา่ท่ีกาํหนดไวม้าเขา้ร่วมประชุม เพ่ือไม่เป็นการจาํกดัสิทธิหรือโอกาสหรือสร้างภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร      

   (8.2.3) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฏหมาย  

กฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมถึงเป็นผูจ้ดัสรรเวลาให้แต่ละวาระการประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้       

      (8.2.4) คณะกรรมการบริษัท ไม่สนับสนุนให้มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 

โดยเฉพาะวาระท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ี

สาํคญัได ้  

       (8.2.5) กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

สามารถซกัถามในประเด็นต่างๆได ้                  

   (8.2.6) ก่อนเร่ิมการประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จาํนวนและสดัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  วธีิการประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง    

                              (8.2.7) ประธานท่ีประชุมจะจดัใหมี้การลงมติแยกรายการ ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ          

   (8.2.8) มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั  และส่งเสริมให้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบหรือ

นบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม  และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ

พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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หลกัปฏิบติั 8.3  คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น            

                             (8.3.1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหมี้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนั

ทาํการถดัไป  ผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ บน website ของบริษทั    

                            (8.3.2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัส่งสําเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้      

                            (8.3.3) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 

ต่อไปน้ี               

                                 (ก) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ไม่เขา้ร่วมประชุม

    (ข) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก

เสียง) ของแต่ละวาระ                   

  (ค) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

            9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ         

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

  1.  นายสมพล ไชยเชาวน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายวรยทุธ เจริญเลิศ     กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางผดุผอ่ง อาสิงสมานนัท ์   กรรมการตรวจสอบ 

 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ    
                          คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบและตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี 
                          1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน งบการเงิน และกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป และใหมี้การเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

                          2.  สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2561  

ทางบริษทัฯ ไดว้า่จา้งให ้บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายในใหแ้ก่บริษทัฯ  

                         3.   สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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 4.   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเป็น

อิสระของผูส้อบบญัชี รวมถึงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี โดยในปี 2561 ทางบริษทัฯ ไดว้า่จา้งใหบ้ริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ 

                       5.   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

                    6.   จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

        ก . ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

        ข.  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ   

        ค.  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

              ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

              จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

                     ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

                     ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฏบัตร 

(Charter) 

                     ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี                         

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

                 7.   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

                    วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 3  ปี          
 กรรมการตรวจสอบ  3  ปี 
 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 คณะกรรมการลงทุน           

 ประกอบด้วย กรรมการบริหารและเจา้หนา้ท่ีบริหารซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะ

ส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 1.  นายสุกิจ  จรัญวาศน์   กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.  นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการบริหาร 

 3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์  กรรมการบริหาร 

 4.  น.ส. สุดารัตน์  ววิรรธนะเดช  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 5.  น.ส. กญัญวรรณ  ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
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  บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุน 

 1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมติัคณะกรรมการบริษทั 

 2. พิจารณาแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการและนโยบาย

บริหารความเส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังาน คปภ. และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. พิจารณาแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

 4. พิจารณาจดัทาํระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

 5. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบติั

เก่ียวกบัการลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 6. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

  7.  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 8.   พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืทัว่ไป 

 9.   พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง         

 ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร  อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 5 คน วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพ

ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1  คร้ัง 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 1. กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตอ้งครอบคลุมความเส่ียง

ท่ีสาํคญั เช่นความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  ความ

เส่ียงดา้นตลาด  และความเส่ียงดา้นเครดิต  โดยขอบเขตการบริหารความเส่ียงตอ้งครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัของบริษทัคือ  การ

ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์และการกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั   การเก็บเบ้ียประกนัภยั  การพิจารณารับประกนัภยั  การจดัการ

ค่าสินไหมทดแทน  การประกนัภยัต่อ  การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน  และการประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

 2. กาํกบัดูแลการพฒันาและการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร   

 3. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงเพื่อติดตามความเส่ียงท่ีสาํคญั  และดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่

องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม        

 4. รายงานผลความเส่ียงในภาพรวมของบริษทั รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการ

จดัการความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทั         

 5. ให้คาํแนะนาํกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานบริหารความเส่ียง และพิจารณาแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั

การพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง  
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 9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร        

 กระบวนการสรรหากรรมการ        

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงการสรรหาผูท่ี้จะ

มาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการจะพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ง วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้น   เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการและมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้

มาเป็นกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

อนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการรับรองและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร        

  2. การเลือกตั้งกรรมการใหก้ระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยการลงคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง การ

ออกเสียงลงคะแนนใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด      

  3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้       

  4. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง       

 สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง ในกรณีท่ีไม่ใช่การครบวาระตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ีบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการ

ดงักล่าวจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระเดิมท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป  

 กระบวนการสรรหาผู้บริหาร         

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทัฯ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ      

 กรรมการอสิระ            

 บริษทัฯ กาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ และตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่

กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทัฯ                                       

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการบริษทัฯ โดยคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาทาํ

หนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ / หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
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โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ 

ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับทิศทางการดาํเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือพฒันา

ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งเป็น

กรรมการของบริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ีหากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจ

แต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดขา้งตน้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้มาเป็นกรรมการแทนจะอยู่

ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน   

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระดงัน้ี                                        

 1.     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย        

 2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   

 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ บริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจ

เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 

(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนับรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่

ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผู ้

มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่

นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของ  บริษทัฯ หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือถือ

หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
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 9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 หลกัเกณฑ์และวธีิการในการเลอืกตั้งกรรมการโดยผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ตามขอ้บงัคบัใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

      (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีคน

ลงคะแนนโดยวธีิการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได ้

   (3)  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3                                                                                                                                                   

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้   

  9.4  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

  1. บริษทัฯ มีนโยบายการกาํกบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการนาํขอ้มูลภายในของ

บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนทางบริษทั

ฯ จึงห้ามมิให้ผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใช้ข้อมูลภายใน ซ่ึงบริษัทฯ ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่

สาธารณชน  หากฝ่าฝืนอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายหรืออาจถูกลงโทษทางวนิยัจนถึงขั้นเลิกจา้งได ้

  2. บริษทัมีกาํหนดห้ามนาํขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ี

ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และห้ามทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบ

การเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก่์อนจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณชนทั้งหมดแลว้ การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว

ถือเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสาํคญั คนใดกระทาํผิดวินยัจะ

ไดรั้บโทษตั้งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 

  3. บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารของบริษทัและผูส้อบบญัชี มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือ

หลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 

วนัทาํการ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเป็นการ

เปิดเผยขอ้มูล เพ่ือความโปร่งใสตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสามารถสรุปขอ้มูลการถือครองหุน้ของบริษทัฯ ได ้ดงัน้ี 
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คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จ านวนหุ้น 
ณ 7.4.2561 

จ านวนหุ้น 
ณ 7.4.2560 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

1. นายโสภณ     กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ - - - 
2. นายสมพล     ไชยเชาวน์ กรรมการอิสระ - - - 
3. นายวรยทุธ     เจริญเลิศ                  กรรมการอิสระ 200 200 - 
4. นางผดุผอ่ง     อาสิงสมานนัท ์ กรรมการอิสระ - - - 
5. นายสุกิจ         จรัญวาศน์ กรรมการ 2,096,844 2,096,844  - 
6. นายพนธ์        ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ 100,000   100,000 - 
7. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการ 707,000 705,000 0.28 

เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 
ณ 7.4.2561 

จ านวนหุ้น 
ณ 7.4.2560 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

1. นายกติต ิ              จรัญวาศน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 692,000 692,000 - 
2. นายโฆษิต            องัคสุวรรณ                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบริหาร

ความเส่ียง 
 
- 

 
- 

 
- 

3. นายสมชาย          ว่องวชิญกร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด - - - 
4. นายวสิิทธ์ิ            ลิม้เจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเลและลอจิสติกส์   4,000 4,000 - 
5. น.ส.สุดารัตน์       ววิรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1,000 1,000 - 
6. น.ส.กญัญวรรณ  ไตรศักดิ์สุริยนัต์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 1,000 1,000 - 
7. นางสมใจ             บัณฑิตกฤษดา ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั - - - 
8. น.ส.ปุณรดา         อายุเจริญกูล ผูจ้ดัการฝ่ายเบ็ดเตลด็ - - - 
9. นายนพดล            สุวรรณการีย์กลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - 
10. นางพรมพร        ล าดบัพงัค์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ - - - 

  9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี 2561 

ประเภทงานบริการ ช่ือผู้สอบบญัชี จ านวนเงนิ (บาท) 
สอบบญัชี  
1.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 
2.  ค่าสอบบญัชีประจาํปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 
ค่าบริการอ่ืน 
 1.  ค่าสอบทานการดาํรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเส่ียงงวด 6 เดือน และปลายงวด 

น.ส. สุวมิล กฤตยาเกียรณ์           และ/หรือ                               
น.ส. สมจินตนา  พลหิรัญรัตน์    และ/หรือ                           
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร              และ/หรือ                                 
น.ส. สุภาภรณ์  มัง่จิตร                                                    
ของบริษทั สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั  

 

540,000 
760,000 

 

200,000 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน 1,500,000 
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 10.   ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมี

การนาํหลกัปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยกุต์ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบติั กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้าง

การดาํเนินงานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ตลอดจนคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรในกระบวนการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอยา่งประหยดัและเกิดคุณค่ามากท่ีสุด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมใน

การรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตสาํนึกให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ ทุกคนเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํมาซ่ึง

การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ สงัคม และเศรษฐกิจ โดยทางบริษทัฯ ไดว้างนโยบาย เร่ือง ความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ดงัน้ี  

 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

 1. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานและการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเล่ียงวิธีการและ

พฤติกรรมท่ีไม่สุจริตท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรือการบีบบงัคบั พฤติกรรม

การเล่นพรรคเล่นพวก การกาํหนดราคาสินคา้ใหต้ ํ่ากวา่ปกติเพ่ือขจดัคู่แข่ง การวางขอ้กาํหนดเพ่ือบีบบงัคบัคู่แข่งอยา่งไม่เป็นธรรม 

เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใด ๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทางบริษทัฯ มีการ

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการ

ดาํเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสาํหรับพนกังานท่ีละเมิดกฎและไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงการดาํเนินงานในทุก

ขั้นตอนจะอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายทั้งส้ิน 

 2.  นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส บริษทัตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่เป็น

อุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสียต่อ

ช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทั  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือและนาํไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด   

 คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ดาํเนินการ ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน หรือยอมรับการ

ทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหา้มเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัใหมี้การติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่เป็นประจาํ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือ

ให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทางบริษทัได้จดัให้มีช่องทางสําหรับ

พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีน่าสงสยั  ซ่ึงบริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้
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ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น โดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั 

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ยดึในวฒันธรรมขององคก์ร เคารพในสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่า

เทียมกนั เช่น การไม่แบ่งแยกหรือกีดกนัในการจา้งงาน การไม่ใชแ้รงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานท่ีจะ

รวมกลุ่มเป็นสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม การสรรหาและการเล่ือนตาํแหน่งพนกังาน เป็นตน้ นอกจากน้ี ทางบริษทัฯ ยงัคาํนึงถึง

สิทธิประโยชน์ สุขอนามยั และความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ ของพนกังานเป็นสาํคญั โดยจดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงาน อุปกรณ์ความ

ปลอดภัย ค่าตอบแทน และสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมตามท่ีพนักงานทุกคนสมควรจะได้รับ รวมถึงมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน การป้องกนัไม่ใหมี้การกระทาํท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน การรักษามาตรฐานความ

เป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ การจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาระบบการทาํงาน การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะในแต่ละดา้นของบุคลากร และบริษทัฯ ยงัจดัให้มีช่องทางการ

ร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีดุลยภาพใน

การใชชี้วติการทาํงานและชีวติส่วนตวั รวมถึงมีโอกาสในการแสดงศกัยภาพการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 ในปี 2561 ทางบริษทัฯ ไม่มีพนกังานท่ีประสบอุบติัเหตุ หรือไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

แต่อยา่งใด  

 4.  ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจ โดยมุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้มีความเป็นสากลไดคุ้ณภาพมาตรฐานตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ไม่ดาํเนินการใด ๆ ท่ีทาํ

ใหเ้กิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือละไวไ้ม่กล่าวถึงขอ้มูลสาํคญัซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจ

ผิด รวมถึงยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัการรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงทางบริษทัฯ จะช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเก็บ

ขอ้มูลส่วนตวัให้ผูบ้ริโภคทราบก่อนจะดาํเนินการทุกคร้ัง และจะไม่นาํขอ้มูลความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ่ื้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมิชอบ นอกจากจะไดรั้บความยินยอมจากผูบ้ริโภคก่อน และบริษทัฯ ยงัให้สิทธิแก่ผูบ้ริโภคในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการใชข้อ้มูลของตนภายใตก้รอบของกฎหมาย และเม่ือพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรม

ในการจดัเก็บขอ้มูลและการใชข้อ้มูล ทางบริษทัฯ จะดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งโดยทนัที  

 5.  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการใชท้รัพยากรและพลงังานให้คุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมี้การกาํหนดมาตรการ

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและทรัพยากรต่าง ๆ ข้ึน เช่น การประหยดัไฟในช่วงเวลาพกั การใชบ้นัไดข้ึน-ลงแทนการใชลิ้ฟท ์การ

นาํทรัพยากรท่ีใชไ้ปแลว้กลบัมาใชซ้ํ้ า มาตรการแยกขยะก่อนนาํไปกาํจดั กระบวนการจดัซ้ือสีเขียว เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ยงัได้

ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหวา่งพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและจะไดป้ลูกฝังให้เป็นวฒันธรรม

องคก์รต่อไป นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในทุกขั้นตอนการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือลด 
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ผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร   

 6.  การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งทาํควบคู่

ไปกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน ทางบริษทัฯ จึงไดมี้การสาํรวจ

สภาพชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯ วา่ ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินงานของธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือ

นาํมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง ไม่ใหเ้กิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม 

รวมถึงปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั และถือเป็นหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

 บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการในองค์กรอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกราย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชน สังคม คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายเป็นหลกั ซ่ึงสามารถจาํแนกแนวทาง

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ดงัน้ี  

 - ผูถื้อหุ้น : บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้

ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม โดยบริษทัมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยผลตอบแทนท่ีดีอยา่ง

ต่อเน่ือง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลท่ีข้ึนอยู่กบัผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้งครบถว้น มี

มาตรฐาน โปร่งใส และเช่ือถือได ้                                                                                             -

 ลูกคา้ : บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานโดยเสนอ

กรมธรรมท่ี์มีความเหมาะสมและการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงการเก็บ  

รักษาขอ้มูลของลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ีเหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเป็นธรรม 

รวดเร็ว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์     -

 พนักงาน : บริษทัมีการปฏิบติักับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและสวสัดิภาพของพนกังานเป็นสาํคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการ

เงินกูย้ืมทัว่ไป / ท่ีอยู่อาศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้งมีการ

กาํหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพและ

ส่งเสริมความกา้วหนา้รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืน ๆ     

 - คู่คา้ : บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจคู่คา้โดยใหเ้ป็นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและโปร่งใส 

โดยยดึถือการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้

ตอ้งแจง้ใหคู้่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข  และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การกาํหนดระเบียบในการ จดัหาและดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด 

ๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่ค่าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ มีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฏหมาย 

รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติัและประเมินผลคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื                                        
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 - คู่แข่ง : บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่

เป็นธรรม มุ่งเนน้การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้  

 - เจา้หน้ี : เป็นเจา้หน้ีทางการคา้ ซ่ึงเป็นรายการอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติ เป็นหน้ีท่ีไม่มีภาระ

ดอกเบ้ีย เกิดจากความคล่องตวัในการทาํธุรกิจ ไม่ได้เกิดจากการกูย้ืม มีลกัษณะการรวบรวมแบบจดบนัทึกมีการชาํระตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ โดยถือความเช่ือมัน่และความไวว้างใจเป็นหลกัปฏิบติั        

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพ่ือสร้างความเจริญให้สังคม รวมทั้งให้ความสําคญัต่อการประหยดัพลงังานภายในองค์กร การ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   และจดัสรรงบประมาณเพ่ือใชจ่้ายในดา้นกิจกรรม CSR      

 - ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจะป้องกนั และดูแลใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ํ้ า การใชท้รัพยากรหมุนเวียนการดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ         

 - ภาครัฐ : บริษทัมุ่งดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและดาํรงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกับ

หน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทั โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผยและพร้อมใหค้วามร่วมมือ  

ในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือซ่ึงกนัและ

กนั 

 7. การเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 บริษทัฯ มีการส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกคนเป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันา

ไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ อนัจะเป็นการพฒันานวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองคก์ร  

 8.   การจดัทาํรายงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏิบติัตามแนวทาง CSR โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย เร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และในรายงาน

ประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และเป็นเสมือนการช่วยสอบทานใหบ้ริษทัฯ ทราบวา่ 

ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในเร่ือง CSR อยา่งเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

ใหแ้ก่บริษทัฯ ในอนาคต 

 นโยบายการป้องกนัการฟอกเงินและการก่อการร้าย 

 บริษทัเป็นสถาบนัการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฏหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอนุภาพทาํลายลา้งสูงของบริษทั พ.ศ. 2559  

แมว้า่บริษทัจะมีความเส่ียงตํ่าต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดแต่บริษทัก็มีโอกาสท่ีจะเป็นแหล่งฟอก

เงิน หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได ้เช่นกรณีลูกคา้เป็นผูก้ระทาํตามผิดมูลฐานตามท่ี ปปง.  กาํหนด  นาํเงินท่ีไดจ้าก

การกระทาํความผิดมาชาํระค่าเบ้ียประกนัภยั หรือนาํทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมาทาํประกนัภยั เป็นตน้ ดงันั้น 
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บริษทัจึงตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตนและตรวจสอบขอ้เท็จจริงของลูกคา้ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง รวมไปถึงการกาํหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายดงัน้ี 

 1. กาํหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย  รวมถึงกาํหนดหนา้และจรรยาบรรณในการปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยการป้องกนั 

และปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 2. กาํหนดนโยบายการประเมินและการบริหารความเส่ียงตามกฏหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 3. กาํหนดนโยบายการรับลูกคา้  หรือทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ ตวัแทน นายหนา้ คู่คา้ และผูด้าํเนินการแทนทั้งในและ

ต่างประเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั โดยไดรั้บขอ้มูลของลูกคา้เพ่ือสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวัตนของลูกคา้ได ้

โดยตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบับญัชีรายช่ือท่ีมีความเส่ียงตามท่ีกฏหมายกาํหนด ทั้งน้ีป้องกนัมิให้ลูกคา้ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือ

ตวักลางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 4. กาํหนดใหมี้นโยบายการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้กบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมท่ี

มีเหตุอนัควรสงสัยและรายงานต่อสาํนกังาน ปปง. ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดของกฏหมายวา่ดว้ยการฟอกเงินและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือบุคคลเส่ียงและบุคคลท่ีถูกกาํหนดตามรายช่ือท่ีสาํนกังาน 

ปปง. แจง้มา ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการตระหนกัให้เห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี บริษทัจึงมีการ

จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฏหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงแก่พนกังานและผูบ้ริหาร  

 11.   การควบคุมภายใน 

 บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน  คณะกรรมการบริษทัได้มีการกาํหนดนโยบายการ

ควบคุมภายใน และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทาน

การปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกาํกบัของทางราชการ และการบริหารจดัการความ

เส่ียงของบริษทัอย่างเหมาะสม โดยไดด้าํเนินการพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระมาเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั  เพ่ือใหเ้กิดความน่าเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน  ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

ฐานะทางการเงิน และความมัน่คงของบริษทั ตามขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี  โดยให้รายงานทนัทีต่อคณะกรรมการบริษทัและผู ้

ถือหุน้    ซ่ึงการควบคุมภายในมีวตัถุประสงคส์าํคญั 3 ประการ คือ 

  1.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัตงิาน       

 บริษทัฯ มุ่งเนน้ให้มีการบริหารจดัการทรัพยากรสาํหรับการดาํเนินงานให้มีความเหมาะสม มีการดูแลทรัพยสิ์นให้

อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใชง้าน รวมถึงมีการป้องกนัมิให้ทรัพยสิ์นมีการส้ินเปลือง สูญเปล่า สูญหาย และปลอดภยัจากการทุจริตทุก

ประเภท             

  2.  ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ        

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นวา่ความเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินเป็นส่ิงสาํคญัต่อผูใ้ช ้ไม่วา่จะเป็น 
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บุคคลภายใน / ภายนอกบริษทั เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีใชส้ําหรับประกอบการตดั สินใจและวางแผนดาํเนินงานในอนาคต จึงเป็น

หนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่รายงานทางการเงินมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และมีคุณภาพ 

 3.  การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ        

 โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

และกฎระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายใด ๆข้ึนกบัทางบริษทัฯ 

 ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัฯ เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี   

6/2561 คณะกรรมการบริษทัฯ รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง   3 ท่าน ไดท้าํการสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

แลว้ จึงมีความเห็นร่วมกนัวา่ บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัสภาพการดาํเนินงานในปัจจุบนั รวมถึงมี

การควบคุมดูแลป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และมีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท    

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกบริษทั

สาํนักงาน สามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน  โดยมอบหมายให้ นายศิลป์ชยั  รักษาพล  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัซ่ึงในปี 2561 กาํหนดค่าตรวจสอบภายใน  เป็น

จาํนวนเงิน 500,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตรวจสอบภายใน 370,000 บาท และค่าตรวจสอบดา้นเงินลงทุน 130,000 บาท  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ บริษทั สาํนกังาน สามสิบส่ีออดิต จาํกดั และ นายศิลป์ชยั รักษา

พล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ / และอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัมาเป็น ระยะเวลา 41 ปี เคยเขา้รับการ

อบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่กรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย ์ สํานักงาน คปภ. 

สถาบนัวชิาชีพ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั

จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ 

งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 บริษทัไดม้อบหมายให ้นายศรชยั  แกว้รากมุข ดาํรงตาํแหน่งเป็นหัวหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (compliance 

department) เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฏเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมี

คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3  

 12.  รายการระหว่างกนั 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่มีรายการระหว่างกนั และหากในอนาคตมีการทาํธุรกรรมกบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

วิ ธี ก า ร  แ ล ะ ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล ร า ย ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว โ ย ง กั น ต า ม ท่ี 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 ว ้

อย่างเคร่งครัด โดยจะตอ้งมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาดและ

ตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการ
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นั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะ

ปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

                13.   ข้อมูลการเงินทีส่ าคญั  

รายงานการสอบบัญชี 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต งบการเงินส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม  2561 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

คือ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 

เลขทะเบียนผูส้อบ 5599   นายจุมพฏ ไพรรัตนากร เลขทะเบียนผูส้อบ 7645   นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร เลขทะเบียนผูส้อบ  8125  ซ่ึงผูส้อบบญัชี

บริษทัน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 2 ปี ดงักล่าว ไดใ้ห้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบในปี 2560  และ 2561  

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษทัฯ  

 สาํหรับปี 2561  มีรายการเพ่ิมเติมดงัน้ี 

ความเห็น 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)(บริษทั)    ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561   และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น          

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนด

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้

ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ 
 บริษทัฯ มีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับจาํนวน 188.68 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 82.74 ของรายไดร้วมก่อนหักเบ้ีย
ประกันภยัจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อ ซ่ึงเป็นการรับประกันภยัให้กบัผูเ้อาประกันภยัรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็น
จาํนวนมาก โดยอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้
ความสาํคญักบัการตรวจสอบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 
 ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริงของรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานการออกกรมธรรม์ประกนัภยั การ
บนัทึกขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขาย
เบ้ียประกนัภยั การคาํนวณค่าเบ้ียประกนัภยัรับ และการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มตวัอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัว่าสอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยั และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้า่เบ้ียประกนัภยัท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบญัชี และสุ่มตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

 สอบทานขอ้มูลกรมธรรม์และรายการสลกัหลงักรมธรรม์ท่ีบริษทัฯ ออกในระหว่างปีและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 55.88 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั) 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 25.06 ของหน้ีสินรวม สาํรองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสาํรองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บ
รายงานแลว้ และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวคาํนวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหารในการกาํหนดขอ้สมมติ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานการรับเร่ืองค่าสินไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ 
 พิจารณาคุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทั 
 อ่านรายงานการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบกบัท่ีบนัทึก

ไวใ้นบญัชี 
 ประเมินขอ้สมมติ และการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช ้
 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่ 
 ใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทน ประเมินขอ้สมมติ รวมถึงวิธีท่ีใช้ในการคาํนวณ และ

เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 
ข้อมูลอืน่ 
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ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ เพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 ในการจัดทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยา่งมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

                            บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  
 

                                                                    

(นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 

            เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  2982 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 
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สรุปงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 2561 2560 2559 
 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
      สินทรัพย์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,875 1.49 39,550 4.90 17,951 2.23 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 28,985 3.63 25,129 3.11 19,650 2.46 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 3,297 0.41 2,718 0.34 4,680 0.58 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 25,021 3.13 23,316 2.89 37,574 4.68 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 8,903 1.11 9,278 1.15 10,589 1.32 
สินทรัพยล์งทุน       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 649,707 81.26 637,088 78.90 638,984 79.50 
   เงินใหกู้ย้มื 8,548 1.07 10,178 1.26 12,473 1.55 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - 119 0.01 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 43,454 5.44 44,061 5.45 45,895 5.71 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 56 0.01 117 0.01 177 0.02 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,953 1.50 8,626 1.07 8,486 1.06 
สินทรัพยอ่ื์น 7,707 0.95 7,419 0.92 7,136 0.89 
รวมสินทรัพย ์ 799,506 100.00 807,480 100.00 803,714 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

     2561 2560 2559 
 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       
      หนีสิ้น       
          หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 154,119 19.28 134,525 16.66 139,375 17.34 
          เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 19,878 2.49 17,595 2.18 16,985 2.12 
          ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,071 0.13 229 0.03 669 0.08 
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,766 1.10 9,529 1.18 12,841 1.60 
          หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,935 1.49 17,011 2.11 14,390 1.79 
          หน้ีสินอ่ืน       
ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้                                                                   
อ่ืนๆ 

    11,084 
    16,146 

  1.39 
  2.02 

       9,321 
17,219 

1.15 
2.13 

9,447 
16,098 

1.18 
2.00 

     รวมหน้ีสิน   222,999 27.90 205,429 25.44 209,805 26.11 
       
     ส่วนของผู้ถือหุ้น       
          ทุนจดทะเบียน 120,000  120,000  120,000  
          ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 120,000 15.00 120,000 14.86 120,000 14.93 
          ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 258,000 32.27 258,000 31.95 258,000 32.10 
       
     ก าไรสะสม       
          จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 12,000 1.50 12,000 1.49 12,000 1.49 
          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 138,769 17.36 144,008 17.83 146,350 18.21 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 47,738 5.97 68,043 8.43 57,559 7.16 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 576,507 72.10 602,051 74.56 593,909 73.89 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 799,506 100.00 807,480 100.00 803,714 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 48.04  50.17  49.49  
มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) ต่อหุน้ 10.00  10.00  10.00  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2559 
 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       
เบ้ียประกนัภยั 188,683 100.00 198,869 100.00 211,449 100.00 
หกั  เบ้ียประกนัภยัต่อ 32,829 17.40 36,913 18.56 64,187 30.36 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 155,854 82.60 161,956 81.44 147,262 69.64 
เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อน 927 0.49 (11,016) (5.54) 12,687 6.00 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 156,781 83.09 150,940 75.90 159,949 75.64 
รายไดค้่าจา้งและบาํเหน็จ 11,646 6.17 12,348 6.21 16,946 8.01 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 20,194 10.70 20,769 10.44 21,743 10.28 
กาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์ -  - - 1,541 0.73 
รายไดอ่ื้น 7,510 3.98 10,202 5.13 8,289 3.92 
รวมรายได ้ 196,131 103.94 194,259 97.68 208,468 98.58 
ค่าใชจ่้าย       
   ค่าสินไหมทดแทน - ดาํเนินงานปกติ   73,976 39.21 57,855 29.09 65,783 31.11 
หกัค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยั (10,143) (5.38) (11,311) (5.69) (19,435) (9.19) 
  รวม 63,833 33.83 46,544 23.40 46,348 21.92 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 29,767 15.78 31,579 15.88 34,834 16.47 
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 53,544 28.38 55,118 27.72 49,085 23.21 
   ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 43,297 22.95 46,447 23.35 48,177 22.78 
รวมค่าใชจ่้าย 190,441 100.94 179,688 90.35 178,444 84.38 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 5,690 3.00 14,571 7.33 30,024 14.20 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 510 0.27 (1,279) (0.64) (4,527) 2.14 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 6,200 3.27 13,292 6.69 25,497 12.06 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน       
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 561 0.30 2,367 1.19 (2,283) (1.08) 
   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ 
   เงินลงทุนเผื่อขาย (20,305) (10.76) 10,483 5.27 7,943 3.76 
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (13,544) (7.19) 26,142 13.15 31,157 14.74 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(บาท) 0.52  1.11  2.12  
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 
        หน่วย : พนับาท 

 ทุนเรือนหุ้น 
ทีอ่อกและ 
ช าระแล้ว 

ส่วนเกนิ 
มูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอืน่ 

ของส่วนของเจ้าของ 
รวม    ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ

เปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย  
ส ารองตาม 
กฎหมาย 

ยงัไม่ได้ 
จดัสรร 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 120,000 258,000 12,000 146,349 57,560 593,909 

กาํไรสาํหรับปี -  - 13,292 - 13,292 

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี -  - 2,367 10,483 12,850 

หุน้ปันผลจ่าย    - -18,000 - -18,000 

 
-  - - - - 

 -  - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 120,000 258,000 12,000 144,008 68,043 602,051 

กาํไรสาํหรับปี -  - 6,200 - 6,200 

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี -  - 561 -20,305 -19,744 

เงินปันผลจ่าย -  - -12,000 - -12,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 120,000 258,000 12,000 138,769 47,738 576,507 
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

หน่วย : พนับาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 183,254 186,118 181,424 

          เงินสดจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (25,855) (29,391) (31,468) 

          ดอกเบ้ียรับ 10,791 13,213 12,640 
          เงินปันผลรับ 8,824 9,519 9,352 

          รายไดอ่ื้น 7,510 10,192 8,224 

          ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (46,263) (46,487) (49,157) 

          ค่าจา้งและบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (18,000) (18,538) (18,089) 

          ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (53,544) (55,118) (49,085) 

          ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (43,712) (44,144) (41,355) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,115) (2,475) (5,858) 
               เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (38,000) (15,000) (30,926) 

               เงินใหกู้ย้มื 1,630 2,295 (151) 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - 30,000 43,337 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (15,480) 40,184 28,888 
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 งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)  
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31  ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน   186,118 

     กระแสเงินสดไดม้า   (29,391) 
          อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย - 129 13,213 
อุปกรณ์  - 9,519 
     เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน - 129 10,192 

     กระแสเงินสดใชไ้ป   (46,487) 
          อุปกรณ์ (195) (714) (18,538) 
          สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - (55,118) 
      เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (195) (714) (44,144) 
 เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (195) (585) (2,475) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน   (15,000) 
          เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 2,295 
          เงินปันผลจ่าย (12,000) (18,000) 30,000 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (12,000) (18,000) 40,184 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (27,675) 21,599 186,118 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 39,550 17,951 (29,391) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 11,875 39,550 13,213 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    
          ใหเ้งินกูย้มืเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์อการขาย - - - 
          รับโอนทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระหน้ีเงินใหกู้ย้มื - - - 
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ตราส่วนทางการเงนิ 

หมายเหตุ 
- (เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์+ เงินสดและเงินฝากธนาคาร + สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ + เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ–สุทธิ + 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ) / หน้ีสินหมุนเวยีน 
- (ค่าจา้งและบาํเหน็จ – รายไดค้่าจ้างและบาํเหน็จ + ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการรับประกนัภยั + ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน) / เบ้ีย

ประกนัท่ืถือเป็นรายได ้
- รายไดจ้ากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์+ เงินใหกู้ย้มื + เงินลงทุนอ่ืน (เฉล่ีย) 
- รายไดร้วม = เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ + รายไดจ้ากการลงทุน + รายไดอ่ื้น 
- เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้+ สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมคา้งจ่าย / ส่วนของผูถื้อหุน้  

 
 

 

 ค าอธิบาย 2561 2560 2559 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) หมายเหตุ 1 3.26 3.59 3.48 
อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ (วนั) 360*เบ้ียประกนัภยั&เบ้ียประกนัต่อคา้งรับ(เฉล่ีย)/เบ้ียประกนัภยัรับ 51.00 40.00 35.00 
     
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
Retention Rate (%) เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ/เบ้ียประกนัภยัรับ 82.60 81.44 69.64 
อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (%) ค่าสินไหมทดแทน/เบ้ียประกนัท่ีถือเป็นรายได ้ 40.71 30.84 28.98 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั/เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ -9.31 -3.83 4.58 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั (%) หมายเหตุ 2 73.33 80.03 71.99 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) หมายเหตุ 3 2.98 3.06 3.49 
อตัราเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (เท่า) เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุ้น(เฉล่ีย) 0.26 0.27 0.25 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/รายไดร้วม 3.38 6.89 14.26 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุ้น(เฉล่ีย) 1.05 2.22 4.32 
     
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) 0.77 1.65 3.18 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) รายไดร้วม/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) 0.24 0.24 0.22 
     

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)  หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุ้น  0.39 0.34 0.35 
Policy liability to capital fund (เท่า) หมายเหตุ 5 0.27 0.22 0.23 
อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้ส่วนของผูถื้อหุ้น         0.17 0.17 0.17 
อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์(%) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้สินทรัพยร์วม      12.29 12.40 12.67 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผล/กาํไรสุทธิ 96.15 90.09 70.75 



บรษิทั จรญัประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 

 

68 

68 

 14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ     

 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน      

 ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี  2561                              

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีกาํไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 6.20ลา้นบาท 

ลดลงจากปี  2560 ซ่ึงมีผลกําไรสุทธิ 13.29 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 7.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.35 

โดยรายไดห้ลกัของทางบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1.  รายไดจ้ากการรับประกนัภยั ในปี  2561  บริษทัฯ มียอดเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภทจาํนวน 188.68 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี  2560  จาํนวน 10.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยส่วนใหญ่ลดลงในส่วนของประกนัภยัประเภทอคัคีภยั ซ่ึงเป็นผล

มาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตวัลง นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัต่อรวมจาํนวน 32.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 17.40 ของเบ้ียประกนัภยัรวม ส่วนความเส่ียงภยัท่ีบริษทัฯ รับไวเ้องมีจาํนวน 155.85 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยั

รถยนต ์102.43 ลา้นบาท เบ้ียประกนัอคัคีภยัจาํนวน  30.30  ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์จาํนวน  5.62  ลา้นบาท 

เบ้ียประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 1.72  ลา้นบาทและเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็จาํนวน 15.78  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 2.  รายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2561 ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและเงินปันผลจาํนวน  20.19  ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  0.58  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.79  ส่วนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี  2561  มีอตัราร้อยละ 

2.98  ลดลงจากปี 2560  ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 3.06          

 ในส่วนรายจ่าย บริษทัฯ มีรายจ่ายหลกัอยู ่2ประเภท ไดแ้ก่ 

 - ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัจาํนวน  190.44  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  

10.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  5.98  ซ่ึงในปี  2561 บริษทัฯ มีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีจากการดาํเนินงานปกติ 

เป็นจาํนวน  63.83  ลา้นบาท โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ   40.71  ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้โดย

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560   ซ่ึงมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 30.84      

 - ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน ในปี 2561  มีจาํนวน 43.30  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของ 

ปีก่อนหนา้จาํนวน  3.15  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  6.78  โดยค่าใชจ่้ายท่ีมีสัดส่วนสูง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และ

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน  799.51  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560  จาํนวน 7.97ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99  โดยบริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญัหุ้นกู ้สลากออมสิน เงินฝากสถาบนั

การเงินและพนัธบตัรจาํนวน  649.71  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560  จาํนวน  12.62  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.98  ซ่ึงบนัทึกเป็น

มูลค่ายติุธรรม และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้จาํนวน  47.74  ลา้นบาท 

ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินใหกู้ย้มื และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ไป) ในปี  
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2561 มีจาํนวน  439.95  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560  จาํนวน 8.69  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02  ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากในปี 

2561 บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในหุน้กู ้เพ่ิมข้ึน 

สาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อในปี 2561 จาํนวน 33.92  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน

จากปี 2560  ซ่ึงมีจาํนวน 32.59  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.08 
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 ลูกหนี ้

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม 29.74  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  3.11  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 11.68  โดยสามารถแยกอายลูุกหน้ีได ้ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างรับ 
ปี 2561 ปี 2560 

จากผู้เอาประกนัภัย 
จากตวัแทนและนายหน้า

ประกนัภัย 
 รวม จากผู้เอาประกนัภัย 

จากตวัแทนและนายหน้า
ประกนัภัย 

 รวม 

1. ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1.49 21.41  22.90 1.80 17.28  19.08 

2. คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 0.07 3.90  3.97 0.08 2.82  2.90 

3. คา้งรับ 31-60 วนั - 1.86  1.86 - 1.37  1.37 

4. คา้งรับ 61-90 วนั - 0.25  0.25 0.22 1.56  1.78 

5. คา้งรับ 91 วนัถึง 1 ปี - 0.76  0.76 - 0.33  0.33 

6. คา้งรับมากกวา่ 1 ปี - -  - - 1.17  1.17 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1.56 28.18  29.74 2.10 24.53  26.63 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (0.76)  (0.76) - (1.50)  (1.50) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1.56 27.42  28.98 2.10 23.03  25.13 

 ซ่ึงปี 2561  บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวยีนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูท่ี่ 51 วนั โดยบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายในการเร่งรัดติดตามเบ้ียประกนัภยัอยา่งเคร่งครัดและรัดกมุ เพ่ือเป็นการดูแลให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างไว ้ในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญบริษทัฯ ไดต้ั้งไวจ้าํนวน  0.76   ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการประมาณจาํนวน
หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปี โดยการประมาณดงักล่าวอาศยัจากประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ซ่ึงคาดวา่เพียงพอ 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
หน่วย : ล้านบาท 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงนิลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงนิลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           
     หุ้นทุน 40.50 63.24 - 103.74 12.98 40.50 58.10 - 98.60 12.21 
หลกัทรัพยเ์อกชน           
     หุ้นทุน 129.67       13.81 (17.38) 126.10 15.77 129.67 59.20 (32.25) 156.62 19.40 

รวม 170.17 77.05 (17.38) 229.84 28.75 170.17 117.30 (32.25) 255.22 31.61 
 

หน่วย : ล้านบาท 

เงนิลงทุนที่ถือจนครบก าหนด 

ปี 2561 ปี2560 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ร้อยละของเงนิลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ร้อยละของเงนิลงทุนใน 
หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     
     สลากออมทรัพย ์ 1.60 0.20 1.60 0.20 
     พนัธบตัรต่างประเทศ 15.00 1.88 15 1.86 
     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 25.00 3.13 25 3.10 
หลกัทรัพยเ์อกชน     
     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ    208.00 26.02 175.00 21.67 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 169.93 21.25 164.93 20.42 
     
     เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 0.34 0.04 0.34 0.04 

รวม 419.87 52.52 381.87 47.29 
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 ในปี 2561  บริษทัฯ ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยเงินลงทุนเผื่อขาย จาํนวน 229.84  ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อน  25.38  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ  9.94  และลงทุนในเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด จาํนวน 419.87  ลา้นบาท  

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  38.00  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ  9.95   

 สภาพคล่อง          

 ในปี 2561  เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัฯ มีจาํนวนลดลงจากปี 2560จาํนวน  55.66   

ลา้นบาท ขณะท่ีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561  มีจาํนวน  0.19  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560  จาํนวน  0.39  

ลา้นบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน   11.88ลา้นบาท  ลดลงจาก

งวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  27.67  ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.26  เท่า ลดลงจากปี 2560เท่ากบั  3.59  

เท่า ซ่ึงจาํนวนทรัพยสิ์นหมุนเวียนท่ีบริษทัฯ มีอยู่สามารถนําไปชาํระหน้ีสินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม

นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างเอาไว ้

 หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯ มีจาํนวน  223.00  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน  17.57  ลา้นบาท จากปี 2560  ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 205.43  

ลา้นบาท และในปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  0.39  เท่า   เพ่ิมข้ึนจากปี  2560 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ีสิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้  0.34  เท่า  โดยหน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นาย

ได ้ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัทราบ เงินถือไวจ้ากการ

ประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี           

เป็นตน้  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น         

 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวนทั้งส้ิน  576.51  ลา้นบาทในขณะท่ีปี 2560   มี  602.05  ลา้นบาท ลดลง   

25.54  ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง  20.30  ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุการ

ลดลงของส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นปี  2561  มีการปรับตวัลดลง

อยา่งต่อเน่ือง และปี  2561   บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน  12   ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2560  บริษทัจ่ายเงินปันผลจาํนวน 18  

ลา้นบาท    

 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน      

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561  ใน

อตัราหุน้ละ  0.50  บาท จาํนวน 12  ลา้นหุน้  รวมเป็นเงิน  6   ลา้นบาท 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี        

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (audit fee) บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั สอบบญัชีดี 

ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในรอบปีบญัชี 2561   มีจาํนวนเงินรวม 1,300,000  บาท    
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 1. ค่าบริการอ่ืน(non – audit fee) บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าสอบทานรายงานการดาํรง

เงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (RBC) จาํนวน  200,000  บาท  

 แนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2562 

 แนวโนม้ของธุรกิจในปี 2562  คาดวา่เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดยมีแรงสนบัสนุนท่ี

สาํคญัประกอบดว้ย  (1)   การใชจ่้ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโนม้ขยายตวัในเกณฑดี์ และสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  (2)  การปรับตวัดีข้ึนจากการลงทุนรวม  โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโนม้เร่งตวัข้ึน และการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตวัในเกณฑดี์ต่อเน่ือง  (3)  การปรับตวัดีข้ึนของภาคการท่องเท่ียว  (4)  การขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก

ท่ีสามารถสนบัสนุนการขยายตวัของการส่งออกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  (5)  การเปล่ียนแปลงทิศทางการคา้ การผลิต  และการลงทุน

ระหวา่งประเทศ  ทั้งน้ี คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 4.6  การบริโภคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อย

ละ 4.2  และร้อยละ 5.1  ตามลาํดบั  อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7  และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 5.8 

ของ  GDP 

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ  ในปี 2562  ควรให้ความสําคญักบั (1)  การสนับสนุนการฟ้ืนตวัและ

ขยายตวัของภาคการท่องเท่ียว โดยใหค้วามสาํคญักบัจาํนวนนกัท่องเท่ียวจากตลาดจีนให้สามารถกลบัเขา้สู่ภาวะปกติภายใน

ไตรมาสแรกของปี 2562 ควบคู่กบัการฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว  (2)  การขบัเคล่ือนการส่งออกให้

สามารถขยายตวัไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ (3)  การสนบัสนุนการขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชน (4)  การดูแลเกษตรกร

และผูมี้รายไดน้อ้ยและการสร้างความเขม้แข็งให้กบั SMEs  และเศรษฐกิจฐานราก   (5) การขบัเคล่ือนการลงทุนภาครัฐให้

สามารถขยายตวัไดต้ามเป้าหมายอยา่งต่อเนือง  (6)  การเตรียมความพร้อมดา้นกาํลงัแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอ

ต่อการรับการขยายตวัของภาคการผลิตและการลงทุน         

 ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งเป้าหมายการดาํเนินงานใหมี้อตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

และมีคุณภาพ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริษทัฯ จะเน้นให้ความสําคญัดา้น

การตลาดท่ีมุ่งเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพสูง การพฒันานวตักรรมทั้งดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้ครอบคลุมตรงตาม

ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยัและหลากหลายเพื่อรองรับ

ไทยแลนด ์4.0 พร้อมทั้งรักษาการบริการท่ีดีทั้งกบัลูกคา้และคูค่า้ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถดา้นการตลาดใหมี้

ความกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน รวมถึงการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร

จดัการดา้นการบริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 
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 15.  ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

-ไม่มี- 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่         

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

 (2) บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว

 (3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ี

มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัฯ มอบหมายให ้นางสมพร รษบุตร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 

นางสมพร รษบุตร กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

   

       ช่ือ / สกลุ        ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

         

1.  นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ            .............................................. 

                                                              
2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร               .............................................. 

                                                                                        
3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ กรรมการบริหาร  .............................................. 

 

 
            ช่ือ / สกลุ    ตาํแหน่ง                  ลายมือช่ือ 

                                                                                                                        
 ผูรั้บมอบอาํนาจ   นางสมพร     รษบุตร เลขานุการบริษทั              .............................................. 
 



บรษิทั จรญัประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1     รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ 

                       ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
 อายุ 
 (ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

 (รวมคู่สมรส
และบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1.  นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา 
     ประธานกรรมการ 

  67 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Texas Christian University 
สถาบนั IOD หลกัสูตร DCP 105/2008 

- - 
2557 - ปัจจุบนั 
   

ประธานกรรมการ 
  

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
   

2.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอิสระ 

  72 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
Texas ADI University 
สถาบนั IOD หลกัสูตร DAP 45/2005 

- - 
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 บมจ.นครหลวง แฟคตอร่ิง 

3.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ 
     กรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอิสระ 

  69 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
Pittsburgh State University, U.S.A. 
สถาบนั IOD หลกัสูตรDAP 45/2005 

- 
0.0017% 2557 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

4.  นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 
     กรรมการผูจ้ดัการ 
 

  73 ปริญญาโท วิศวโครงสร้าง 
California State University at Long Beach 
สถาบนั IOD หลกัสูตร DAP 39/2005  

บิดา นายกิตติพงศ ์จรัญวาศน์ 
และนายกิตติ จรัญวาศน์ 

21.37% 2557 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

5.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์
     กรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอิสระ 

  70 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
สถาบนั IOD หลกัสูตร DAP 2550 

- - 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

6.  นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร       
     กรรมการบริหารและ 
     ผูจ้ดัการฝ่ายยานยนต ์    

  69 
 

 ประกาศนียบตัร วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 
IMDP 7/1996 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สถาบนั IOD หลกัสูตร DAP 40/2005 

- 
0.90% 

 
     ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริหารและ 
ผูจ้ดัการฝ่ายยานยนต ์

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 
 



บรษิทั จรญัประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
 อายุ 
 (ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(รวมคู่สมรส
และบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

7.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 
     กรรมการบริหารและ 
     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

  45 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
สาขาการจดัการทัว่ไป   
City University of Seattle, U.S.A. 
IMDP 14/2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บุตร นายสุกิจ จรัญวาศน์ 
และเป็นนอ้งชาย นายกิตติ 
จรัญวาศน์     

5.89% 
 

  ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริหารและ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

8.  นายกิตติ  จรัญวาศน์ 
     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด 

  48 Bachelor of Arts Business Management 
Whitworth University, U.S.A  
IMDP 22/2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บุตร นายสุกิจ จรัญวาศน์ 
และเป็นพ่ีชาย นายกิตติพงศ ์
จรัญวาศน์ 

5.77% ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

9.  นายสมชาย  วอ่งวิชญกร              
     ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  

  64  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- - 
  ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  

 
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

10. น.ส.สุดารัตน์  วิวรรธนะเดช 
      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

   65 ปริญญาตรี การบญัชี 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
IMDP 5/1993 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 
0.01%        ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

11. น.ส.กญัญวรรณ  ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์
      ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

  63  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 IMDP 5/1993 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 
0.01%       ปัจจุบนั                          ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

12. นางสมใจ  บณัฑิตกฤษดา 
      ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั  

   62  ปวช. วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 
IMDP 7/1996 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 
      ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั  

 
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

13. น.ส.ปุณรดา  อายเุจริญกูล 
      ผูจ้ดัการฝ่ายเบด็เตล็ด 

  54 ปวช. วิทยาลยัพาณิชยการ ราชดาํเนินธนบุรี 
IMDP 11/2002 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - - 

      ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเบด็เตล็ด บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

14. นายนพดล  สุวรรณการียก์ุล 
      ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

  48 ปริญญาโท การเงินการธนาคาร                             
มหาวิทยาลยัศรีปทุม       - - 

     ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 



บรษิทั จรญัประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
 อายุ 
 (ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(รวมคู่สมรส
และบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

15. นายวิสิทธ์ิ  ล้ิมเจริญสุข 
      ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเลและลอจิสติกส์ 

  73 วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ แผนกช่างสาํรวจ 
- 

0.03% ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเลและ 
 ลอจิสติก 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

16. นางพรมพร  ลาํดบัพงัค ์
      ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 
 

  49 ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป (บญัชี) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
สถาบนัประกนัภยัไทย ปี 2546 

- - 
ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

17. นายโฆษิต  องัคสุวรรณ 
      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบริหาร          
      ความเส่ียง 

  48 ปริญญาโท เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี - - 

ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นบริหารความเส่ียง 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2     รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 
 
 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บรษิทั จรญัประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3     รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
  
 หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 สาํหรับปี 2561 บริษทัฯ ไดว้า่จา้ง บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

ช่ือ - นามสกลุ สังกดั คุณวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน 

นายศิลป์ชยั  รักษาพล บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) (CPIA) 41 ปี 

นายธนาดล  รักษาพล บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

บช.ด (จุฬาฯ กาํลงัศึกษา) 

บช.ม. (จุฬาฯ) 

บช.บ (จุฬาฯ เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

Diploma in Thai Financial Reporting – Dip TFR 

นกัวชิาการประจาํสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

13 ปี 

นายชชัวาล  เงินนาค บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั บช.บ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 25 ปี 

  
 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัทฯ 

 นายศรชยั แกว้รากมุก (ส่วนกฎหมาย) ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน 
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เอกสารแนบ 4     รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5     อืน่ ๆ 
 
 

-ไม่มี- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


