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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และความเป็ นมา
สารจากประธานกรรมการ
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลทัว่ ไป
ปั จจัยความเสีย่ งและนโยบายบริหารความเสีย่ ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
การกากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภาพใน
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงายของผูส้ อบบัญชีอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

“ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมู ลของบริษทั ฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.charaninsurance..co.th”
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และความเป็ นมา
วิสัยทัศน์
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”

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

ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ “บริ ษ ัท ซุ่ น เฮงหลี ป ระกัน ภัย จํา กัด ” ก่ อ ตั้ง ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 10
พฤศจิ กายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การ
ประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
โดยในปี พ.ศ. 2518 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด”
พ.ศ. 2523 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท
พ.ศ. 2526 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท
พ.ศ. 2534 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาทพ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญ 6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท
พ.ศ. 2537 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชน จํา กัด ในชื่ อ “ บริ ษทั จรั ญ ประกันภัย จํา กัด
(มหาชน) ” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ ได้รับ “ รางวัลเกียรติยศบริ ษัทประกันวิ นาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่ น อันดับ 3 ”
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยน เป็ น 120 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 12 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นกิจการมาด้วยความมัน่ คงเข้าสู่ ปีที่ 69 โดยบริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชําระ
แล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)
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สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ และตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่ตอ้ งกํากับดูแลให้
องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ ประเมินและติ ดตามผล เพื่อความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ ดีโดยคํานึ งถึ ง
ผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และ
คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ป ระชุมผูถ้ ือหุ ้น และข้อพึงปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย รวมถึงข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน โดยได้มีการกําหนดขึ้นเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการกํากับแลดูแล
กิจการที่ ดี และมีการประกาศให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและนําไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ กับดูแลเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบให้
ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานและ
แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และควบคุมให้พนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด และจะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
องค์กรและผูถ้ ือหุน้ อย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงในระยะยาว

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
หน่ วย : พันบาท
2561

2560

2559

สิ นทรัพย์รวม

799,506

807,480

803,714

หนี้สินรวม

222,998

205,429

209,805

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

576,507

602,051

593,909

เบี้ยประกันภัยรับรวม

188,683

198,869

211,449

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

155,854

161,956

147,262

ค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ

63,833

57,855

65,783

รายได้จากการลงทุน

20,194

20,769

21,743

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

43,297

46,447

48,177

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

6,200

13,292

25,497

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

0.52

1.11

2.12

เงินปั นผล

0.50

1.00

1.50

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

48.04

50.17

49.49

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์

0.77

1.65

3.18

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

2.98

3.06

3.49

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

1.05

2.22

4.32

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

96.15

90.09

70.75

ฐานะทางการเงิน

ผลการดาเนินงาน

เทียบต่ อหุ้น (บาท)

อัตราส่ วนทางการเงิน (%)
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สิ นทรัพย์รวม
(หน่ วย : ล้าน บาท)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
(หน่ วย : ล้าน บาท)

หนีส้ ิ นรวม
(หน่ วย : ล้านบาท)

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
(หน่ วย : ล้านบาท)

สัดส่ วนรายได้ ของบริษทั ฯ ปี 2561

84.91%

11.00%

4.09%
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สัดส่ วนเบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิของบริษทั ฯ ปี 2561

เบีย้ ประกันภัยรับสุ ทธิ รวมทุกประเภทการประกันภัย
(หน่ วย : ล้ านบาท)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มุ่งให้บริ การเพื่อการบริ การที่ดีสาํ หรับลูกค้า และสร้างรากฐานทางการเงินให้มนั่ คงและแข็งแกร่ ง ตลอดจนมุ่งมัน่
ที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทฯ
ั ทฯ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้ านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็ น
- การรับประกันภัยโดยตรง เป็ นการรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้านิ ติบุคคล สถาบัน
การเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อรับจากบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่น ๆ
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่
- การรับประกันอัคคีภยั
- การรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
- การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- การรับประกันภัยรถยนต์

2. ด้ านการลงทุน
บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็ นรายได้สาํ คัญอีกทาง
หนึ่ งให้แก่บริ ษทั ฯ โดยการเลือกลงทุนจะพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ และมีสภาพคล่องในการ
เปลี่ยนสิ นทรัพย์ลงทุนเป็ นเงินสดสําหรับส่ วนที่บริ ษทั ฯ ต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่ วน
และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุ รกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 การให้กูย้ ืมเงิน การลงทุนใน
หลักทรัพย์ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ หุน้ กู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร
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ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่ อ
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
URL
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้นละ
สาขาขอนแก่ น
สาขาเชียงใหม่
สาขากระบี่
บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:
:
:
:
:

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
CHARAN
0107537000807 (บมจ. 327)
รับประกันวินาศภัย
อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
: 0-2276-1024
: 0-2275-4919
: charanins@charaninsurance.co.th
: www.charaninsurance.com
: 120,000,000 บาท
: 12,000,000 หุน้
: 10 บาท
: เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4347-2295-6
: เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5380-6616-8
: เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7562-4083-4
: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

สานักงานผู้ตรวจบัญชี
และผู้สอบบัญชี

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

ทีป่ รึกษาทางการเงิน

: ไม่มี
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ปั จจัยความเสีย่ งและนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจาก
การดําเนินธุรกิจของทางบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ ยงภัยและการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการพัฒนา
และปรับปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย
ผูร้ ั บผลประโยชน์ และผูม้ ี สิทธิ เรี ยกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ มนั่ คงให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและเพียงพอจึงถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญ ในการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของความ
เสี่ ยงด้านต่างๆ ที่ จ ะเกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง มี กระบวนการติ ดตามและทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ซึ่งทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูด้ ูแลภาพรวมของการบริ หารความเสี่ ยงให้ความเสี่ ยงในแต่ละด้าน
ได้รับการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ ทางบริ ษทั ฯ ยอมรับได้ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ซึ่ งปี 2561
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทั้ง 6 ด้านไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ ยงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิด
ความเสี ยหายที่ต่างไปจากสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย
รวมถึ งความเสี ยหายอันเกิ ดจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตร์ อาทิเช่น ภาวะนํ้าท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ อุบตั ิภยั ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม เช่น ภัยก่อการร้าย การ
โจรกรรม เป็ นต้น ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงทั้งต่อชี วิต ร่ างกาย และทรัพย์สินที่ ทางบริ ษทั ฯ รั บ
ประกันภัยได้
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน
เนื่ องจากค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของ
สัดส่ วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย โดยเน้นการเจาะตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท เนื่ องจากจะทําให้รายได้และค่า
สิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้นต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์น้ นั จนอาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระทบต่อฐานะทาง
การเงินของบริ ษทั ฯ ในอนาคต

แนวทางการจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับประกันภัย ซึ่ งนโยบายการรับประกันภัย
ของบริ ษทั ฯ จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงตํ่า โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะ
รับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ด้วย ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
ปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มี
การบริ หารความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative
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Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยงที่เกิดจากการรับ
ประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นระบบ รัดกุม และ
ถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
การประเมิ นความเสี่ ยงด้านการประกันภัย บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราความเสี่ ยงรายเดื อน โดยใช้ขอ้ มูลจาก
รายงานประจําเดือนเพื่อแสดงฐานะการเงินและกิจการ นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ จะทําการติดตาม
ความเสี่ ยงเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมถึงมีการคํานวณอัตราความเสี ยหาย (Loss Ratio) อย่างสมํ่าเสมอ และในการประชุมของ
คณะกรรมการรับประกันภัยทุกไตรมาสจะต้องนําอัตราความเสี ยหายที่คาํ นวณได้มาพิจารณาและทบทวนด้วยทุกครั้ง

2. ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้สิน หรื อภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่
ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ปั จจัยความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่
การเกิดความเสี ยหายขนาดใหญ่โดยที่ไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยที่รุนแรง ซึ่งส่งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดการกับภาระผูกพันเมื่อ
ถึงกําหนดได้ เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงิ นสดเพื่อชําระได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงิ นทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการภายในระยะเวลากําหนด หรื อสามารถจัดหาเงินกองทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ ซึ่ งอาจทําให้เกิด
ความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ได้

แนวทางการจัดการความเสี่ ยง
บริ ษ ัท ฯ ได้ค าํ นึ ง ถึ ง สภาพคล่ อ งในการจัด หาเงิ น และบริ ห ารเงิ น สดรั บ สุ ท ธิ จ ากการดําเนิ น งาน เงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ให้อยูใ่ นภาวะที่สามารถจะดําเนิ นการจ่ายชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและครบถ้วน รวมทั้ง
ความสามารถในการเรี ยกเก็บเงินจากผูร้ ับประกันต่อ หรื อเรี ยกร้องจากผูก้ ระทําผิดในกรณี ที่สินไหมรายนั้นต้องมีผรู ้ ับผิดชอบตาม
กฎหมาย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) กําหนดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital : RBC) เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่า
เงินกองทุนที่บริ ษทั ฯ จะต้องดํารงไว้มีความเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการดําเนิ นธุรกิจ และ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักสากลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัยให้สูงขึ้น
การประเมินความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน (CAR
RATIO) ในรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital : RBC) โดยจะมีการวัดเป็ นประจําทุกเดือน และมี
การวัดแบบเต็มรู ปแบบ (Full Valuation) ทุก 6 เดื อน โดยบริ ษทั ฯ จะยอมรับความเสี่ ยงที่ ระดับไม่น้อยกว่า 150% นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ จะมีการติดตามความเสี่ ยงเป็ นประจําทุกเดื อน โดยมีการคํานวณอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CAR RATIO) เป็ นประจําทุกเดือน รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อทบทวนและ
หาแนวทางในการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงให้เหมาะสมกับระดับเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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3. ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรื อกระบวนการปฏิบตั ิงาน
และการควบคุมภายในผิดพลาดหรื อไม่เหมาะสม
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การขาดการกํากับดูแลและการควบคุมที่ดี โดยมีสาเหตุมา
จากกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน ระบบงาน ความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของบุคลากรในงานนั้น ๆ หรื อ
เกิ ดจากเหตุปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ ยงด้านกฎหมาย โดยส่ วนมากบริ ษทั ฯ จะพบความเสี่ ยงด้านนี้ ในขั้นตอนการบริ หาร
จัดเก็บเบี้ยประกันภัย เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทน นายหน้า ซึ่งในการรับประกันภัยผ่านช่องทางดังกล่าว
นั้น บริ ษทั ฯ จะทําการออกกรมธรรม์และจัดส่งให้กบั ตัวแทน นายหน้าก่อน แล้วจึงได้เรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามในภายหลัง ทํา
ให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสี่ ยงในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชําระ ที่อาจจะเรี ยกเก็บไม่ได้หากตัวแทน นายหน้านั้นขาดสภาพคล่อง
หรื อมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็ นความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ต้องให้ความสําคัญอย่างมาก

แนวทางการจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชําระ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแนวปฏิบตั ิในการ
เก็บเบี้ยประกันภัยไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความชัดเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล
และพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว พร้อมทั้งมีการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชําระอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการ
อย่างเข้มงวดในการติดตามทวงถามเบี้ ยประกันภัยตามประกาศและข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยการเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยบริ ษทั ฯ มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย หาก
เบี้ยประกันภัยค้างชําระจัดเก็บไม่ได้ และเกินกําหนดระยะเวลาในการเรี ยกเก็บ หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ติดตามจะดําเนิ นการติดตาม
รายการที่คา้ งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็ นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยของบริ ษทั ฯ
การประเมินความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จนถึง วันที่มีการค้าง
ชําระเบี้ยประกันภัย ซึ่งจะทําการพิจารณาเป็ นประจําทุกเดือน นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนิ นการ
อย่างเข้มงวดในขั้นตอนการติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยค้างชําระ โดยจะมีการประชุมผูบ้ ริ หารของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม
เบี้ยประกันภัยค้างชําระอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส และมีการออกหนังสื อแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูเ้ อาประกันภัยที่มีเบี้ย
ประกันภัยค้างชําระตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป

4. ความเสี่ ยงด้ านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงของความเสี ยหายทางการเงิ นจากการเปลี่ ยนแปลงในราคาตลาดของ
สิ นทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ นทรัพย์ รวมถึงความเสี่ ยงจากโอกาสที่ผกู ้ ยู้ มื หรื อคู่สญ
ั ญาจะไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงในสัญญา
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านตลาดที่ สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน
และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของบริ ษทั ฯ อีกส่ วนหนึ่ งมาจากการลงทุน จึง
ทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาด ซึ่ ง
อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
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แนวทางการจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการลงทุนและมีการกําหนดสัดส่ วนการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและ
ตลาดตราสารหนี้ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 ที่ได้กาํ หนดชนิ ดของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุน รวมถึง
ควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ดว้ ย ซึ่งทางบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายและนโยบายการลงทุน
อย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเสี่ ยงจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริ ษทั ฯ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม แน่นอน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ ยงสูงประเภทหลักทรัพย์เก็งกําไร โดยบริ ษทั ฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่ นรู ปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุ ้นกู้
หุน้ สามัญ และหน่วยลงทุน เพราะนอกจากจะได้รับกําไรจากส่ วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนใน
รู ปของดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลเพิ่มอีกด้วย
การประเมิ นความเสี่ ยงด้านตลาด บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบหรื อลดลงของอัตรา
ผลตอบแทนและราคาตราสารทุน ซึ่งเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของผลต่างของอัตราผลตอบแทนหรื อราคาตราสารทุนเดิมและใหม่ หรื อ ณ
ปั จจุบนั เที ยบกับอัตราผลตอบแทนหรื อราคาตราสารทุนเดิ ม นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ ยง โดย
คณะกรรมการลงทุนของบริ ษทั ฯ จะทําการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้มี
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนการลงทุ น รวมถึ ง ดํา เนิ น การปรั บ พอร์ ต และการลงทุ น ให้ส อดคล้อ งกับ สภาวการณ์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา

5. ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึง
โอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านเครดิตที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั
บริ ษทั ฯ ได้ เนื่องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสู งทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทํา
การประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่
ตกลงกันไว้ได้ รวมทั้งยังมีโอกาสที่ คู่สัญญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่ อถือลง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ฯ เกิ ดความ
เสี ยหายได้

แนวทางการจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มี การพิจารณาอันดับความน่ าเชื่ อถื อและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่ รับประกันภัยต่อต่างประเทศ ซึ่ งทาง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กาํ หนดให้มีความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ ขึ้น
ไป (S&P Rating) แต่โดยส่ วนใหญ่ ทางบริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนบริ ษทั รับประกันภัย
ต่อในประเทศ ซึ่ งทางสํานักงานคณะกรรมการกํา กับและส่ ง เสริ มการประกอบธุ รกิ จ ประกันภัย (คปภ.) ได้ก ําหนดให้ต ้องมี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน ที่ระดับขั้นตํ่า 140% ขึ้น
ไป แต่บริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงาน
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การดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน ที่ระดับขั้นตํ่า 150% ขึ้นไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้มีการจัดการความ
เสี่ ยงในส่ วนนี้ โดยการจัดตั้งเงิ นสํารองความเสี ยหายทั้งก่อนการประกันภัยต่อและหลังการประกันภัยต่อไว้ให้เพียงพอกับความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การซื้ อความคุม้ ครองแบบ Excess of Loss หรื อความคุม้ ครองเสี ยหาย
ส่ วนเกิ นกว่าจํานวนที่ กาํ หนดไว้อีกชั้นหนึ่ ง รวมถึงมี การใช้บริ การของตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริ ษทั
ประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ต้องการอีกทางหนึ่งด้วย
การประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิต บริ ษทั ฯ จะพิจารณาข้อมูลจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงาน
การดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน ที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของแต่ละบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศ และ
ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P หรื อ Moody’s
นอกจากนั้น ในส่ วนของกระบวนการติดตามดู แลความเสี่ ยงบริ ษทั ฯ จะมีการพิจารณาและติ ดตามอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศเป็ นประจําทุกไตรมาส ส่วนบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศบริ ษทั ฯ จะพิจารณาและ
ติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อเป็ นประจําทุกไตรมาสเช่นกัน

6. ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงานและการนําไป
ปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงาน แล้ว
นําไปปฏิบตั ิไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันจะส่ งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน
หรื อการดํารงอยูข่ องกิจการ ซึ่งหากวิเคราะห์รายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผ่านมา จะพบว่า บริ ษทั ฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยจากการขยาย
งานผ่านช่องทางนายหน้าและตัวแทนเป็ นหลัก โดยจะเห็นได้ชดั เจนในส่ วนของการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ มีสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 76 ของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทําให้บริ ษทั ฯ คํานึงถึงความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงแหล่งงานด้านใดด้านหนึ่ งมากเกินไป
ซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดความเสี่ ยงกับรายได้ของบริ ษทั ฯ ในอนาคต

แนวทางการจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ได้พยายามคัดสรรตัวแทนและนายหน้าที่ มีคุณภาพให้มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพราะจะช่วยให้เกิ ด
ความสมดุลของรายได้จากทุกช่องทางให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากช่องทาง
ใดช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า โดยนอกจากจะพิจารณาจากศักยภาพด้านการ
ขายแล้ว บริ ษทั ฯ ยังพิจ ารณารวมถึ งสถานภาพทางการเงิ น ประวัติในการประกอบธุ ร กิ จ และความสามารถในการชําระเบี้ ย
ประกันภัย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการควบคุมให้ตวั แทนและนายหน้าจะต้องมีหลักทรัพย์หรื อบุคคลคํ้าประกันตาม
วงเงินเครดิตที่บริ ษทั ฯ กําหนด
การประเมินความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ บริ ษทั ฯ พิจารณาจากร้อยละของผลต่างเบี้ยประกันภัยรับสุทธิปีปั จจุบนั กับปี ก่อน
หากลดลงถือว่ามีความเสี่ ยงด้านนี้ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ จะมีการประชุมเป็ นประจําทุก
เดื อน โดยเฉพาะในส่ วนของฝ่ ายการตลาด เพื่อทําการพิจารณาทบทวน ปรับปรุ ง และแก้ไขนโยบายทางการตลาด ซึ่ งจะช่วยลด
อุปสรรคด้านการตลาดให้น้อยลง และเป็ นการเพิ่มความสามารถในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้ น เพื่อเป็ น
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การลดความเสี่ ย งของการกระจุ กตัว ของแหล่ ง งาน และยัง ช่ ว ยให้ก ารดํา เนิ นงานมี ค วามสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปั จจุบนั มากขึ้น
การบริ หารความเสี่ ยงประจําปี 2561 ที่ผา่ นมาปรากฏว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่วาง
ไว้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการดําเนิ นงานจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าอยู่
ที่ ประมาณร้ อยละ 273 ซึ่ งอยู่ในระดับ ความเสี่ ย งที่ ยอมรั บ ได้ มากกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ร้อ ยละ 150 โดยผลที่ ไ ด้จากการปฏิ บัติ
ตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงประเด็นความเสี่ ยงทั้ง 6 ด้านนั้นมีเพียงความเสี่ ยงด้านการประกันภัย (Combine Ratio) ที่ เกิ น
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เพียงเล็กน้อย โดยบริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการจัดการความเสี่ ยงและดําเนิ นการแล้ว เพื่อกํากับดูแลให้ความ
เสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
การประกันอัคคีภัย
เป็ นการรับประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยูอ่ าศัย อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อก
สิ นค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่ องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัยทัว่ ราชอาณาจักร ซึ่ งได้รับ
ความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายอันเนื่ องมาจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ภัยระเบิ ดจากแก๊สที่ ใช้ทาํ แสงสว่างหรื อประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และ
สามารถขยายความคุม้ ครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภัยเนื่องจากไฟฟ้ า เป็ นต้น

การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
เป็ นการรับประกันภัยขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรื อเดินทะเล และการขนส่ งทางบก
โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสิ นค้าทางเครื่ องบิน ซึ่งจะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้า
ที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ งที่นาํ เข้าในประเทศและส่ งออกต่างประเทศที่เกิดความเสี ยหายจากภัยทางทะเล ความเสี ยหาย
จากภัยธรรมชาติต่าง ๆ และยังให้ความคุม้ ครองพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็ น
ต้น

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นการรับประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม

- การประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง

- การประกันภัยสําหรับเงิน

- การประกันภัยโจรกรรม

- การประกันภัยการติดตั้งเครื่ องจักร

- การประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด

- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- การประกันความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน

- การประกันภัยสิ ทธิการเช่า

- การประกันภัยกระจก

- การประกันภัยอิสรภาพ

- การประกันภัยมะเร็ ง

- การประกันภัยความซื่อสัตย์

- การประกันภัยกอล์ฟ

- การประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง

- การประกันภัยสําหรับผูต้ รวจสอบอาคาร

- การประกันภัยคุม้ ครองการว่างงาน

- การประกันภัยร้านทอง

- การประกันภัยการดูแลระยะยาวสําหรับผูส้ ูงอายุ

- การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

- การประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดัน

- การประกันภัยเครื่ องจักรหยุดชะงัก

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
- การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
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- กรมธรรม์ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม (SME)
- กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุม้ ครองภัยก่อการร้าย
- กรมธรรม์ประกันภัย 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

การประกันภัยรถยนต์
เป็ นการรับประกันความเสี่ ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุม้ ครอง การสู ญหายและความเสี ยหายของตัวรถ
อุปกรณ์ประจํารถถูกลักขโมย ความสูญเสี ยชีวติ และทรัพย์สินของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ ความสูญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก รวมทั้งความคุม้ ครองพิเศษอื่น ๆ เช่น การประกันตัวคนขับในคดีอาญา เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัย
ได้เป็ น 2 แบบ คือ
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เพื่อ
ความคุม้ ครองต่อการสูญเสี ยชีวติ และความบาดเจ็บทางร่ างกายของบุคคลผูป้ ระสบภัยจากรถ
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ซึ่ ง
มิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุม้ ครองออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : ให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรื ออุปกรณ์ติดประจํารถยนต์ การบาดเจ็บและ
การสูญเสี ยชีวติ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสี ยชีวติ การบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 2 : ให้ความคุ ม้ ครองต่อการสู ญ หายของรถยนต์ หรื อ ไฟไหม้เท่ านั้น และคุ ้มครองความรั บ ผิด ตาม
กฎหมายสําหรับการเสี ยชีวติ การบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 3 : ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสี ยชีวิต การบาดเจ็บ หรื อความเสี ยหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4 : ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5 : ให้ความคุม้ ครองต่อการสูญหายของรถยนต์หรื อไฟไหม้ รวมถึงความเสี ยหายต่อรถยนต์เนื่ องจากการ
ชนกับยานพาหนะทางบก และคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสี ยชีวิตการบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการลงทุน
โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 ดังนี้
ปี 2561
กลุ่มธุรกิจ

ปี 2560

ปี 2559

มูลค่ า (ล้ าน

สัดส่ วน

มูลค่ า (ล้ าน

สัดส่ วน

มูลค่ า (ล้ าน

สัดส่ วน

บาท)

(%)

บาท)

(%)

บาท)

(%)

1.1 เบี้ยประกันอัคคีภยั – สุทธิ

30.29

16.51

31.69

16.43

44.48

24.87

1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล – สุทธิ

5.62

3.05

5.33

2.76

4.89

2.73

1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต์ – สุทธิ

102.43

55.81

108.04

56.00

94.66

52.93

1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด – 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. รายได้จากการลงทุน

20.19

11.00

20.77

10.76

23.28

13.02

3. รายได้อื่น ๆ

7.51

4.09

10.20

5.29

8.29

4.64

183.55

100.00

192.93

100.00

178.83

100.00

1. เบี้ยประกันภัยรับ – สุทธิ*

รวม

* เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการส่งคืน ยกเลิก และประกันภัยต่อ

การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
ในปี 2561 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริ ษทั ประกันวินาศภัย จํานวนทั้งสิ้น 59 บริ ษทั โดยเป็ นบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจประกัน
วินาศภัย 54 บริ ษทั และเป็ นบริ ษทั กลางฯ ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จํานวน 1 บริ ษทั ซึ่ งใน
จํานวน 59 บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียว จํานวน 4 บริ ษทั โดยภาพรวมคาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยมี
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จํานวนรวมทั้งสิ้น 169,523,877 ล้านบาท
ทีม่ า: สานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย ณ เดือนกันยายน 2561)
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ตารางเปรี ยบเทียบเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
หน่ วย : ล้ านบาท
ประเภทการรับประกันภัย

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
ปี 2561

ปี 2560

เพิม่ (ลด)%

อัคคีภยั

7,850

9,839

(20.22)

ภัยทางทะเลและขนส่ง

4,191

5,301

(20.94)

ภัยรถยนต์

99,802

127,510

(21.73)

ภัยเบ็ดเตล็ด

57,679

76,957

(25.05)

ความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน

16,127

25,236

(36.10)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1,992

2,966

(32.84)

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

21,391

28,757

(25.61)

สุขภาพ

7,007

9,203

(23.86)

อื่น ๆ

11,160

10,795

3.38

169,523

219,607

(22.81)

รวม

กลยุทธ์ และการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์การกํากับดูแลของสากล บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง แล้วนํามาวางแผนกลยุทธ์การดําเนิ นธุรกิ จ
และการบริ หารเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระยะ 3-5 ปี เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป้ าหมายการ
ขยายงานของบริ ษทั ฯ จะไม่คาํ นึงถึงเฉพาะผลตอบแทนที่บริ ษทั ฯ ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินความคุม้ ค่าของผลตอบแทน
กับความเสี่ ยงในแต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
บริ ษทั ฯ จึ งเน้นสร้ างประกันภัยนวัตกรรมใหม่และขยายงานด้วยผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจและเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันทางด้านราคา โดยการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จะทําภายใต้หลักธรรมาภิ บาลและการบริ หารจัดการที่ ดี เพื่อให้เกิ ดการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งทางบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาและขยายช่องทางการจําหน่ายให้มีความหลากหลาย พัฒนาการบริ การและเสริ มสร้าง
คุณภาพบุคลากร รวมทั้ง พัฒนาและปรับปรุ งระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และมีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการ
ดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน และเพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให้การบริ การมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ วสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด รวมถึงสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่มความต้องการได้มากยิง่ ขึ้น
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โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ
ผู้ถอื หุ้น
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งจํานวนหุ ้นที่ ถือ และสัดส่ วนการถื อหุ ้น ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ - สกุล

จานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
1. นายสุกิจ จรัญวาศน์
2,096,844
17.47
2. นายวิเชียร ศรี มุนินทร์นิมิต
1,078,000
8.98
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
707,000
5.89
4. นายกิตติ
จรัญวาศน์
692,000
5.77
5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
578,000
4.82
6. นายยงยุทธ จรัญวาศน์
538,080
4.48
7. นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์
467,200
3.89
8. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์
412,800
3.44
9. ว่าที่ร.ต.นันทชัย เหมือนพิทกั ษ์
172,100
1.43
10. นายสิ ทธิชยั
เกือเกียรติงาม
150,000
1.25
11. นายสันตินิรันดร์ เชาว์ประมวลกุล
150,000
1.25
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสําคัญต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ รายอื่น

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษทั โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
2561*

2560

2559

2558

2557

กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)

0.52

1.11

2.12

3.00

1.80

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

0.50

1.00

1.50

2.00

12.50

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

96.15

90.09

70.75

66.67

694.44

ปี

หมายเหตุ เงินปั นผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ.26 ในวันที่ 24 เมษายน 2562
ก่อน และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
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โครงสร้ างองค์กร
บริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริ ษทั
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริ หาร
Executive Board
สํานักตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit
กรรมการผูจ้ ดั การ
Managing Director
ฝ่ ายประกันอัคคีภยั
Fire Department
ฝ่ ายประกันภัยทางทะเล
และ ลอจิสติกส์
Marine Cargo &Logistic Department

ฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
Miscellaneous Department
ฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
Motor Department
ส่วนกฏหมาย
Legal Division

คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง
Risk Management Working Group
ฝ่ ายการตลาด
Marketing Department
ฝ่ ายการเงินและการลงทุน
Finance Department
ฝ่ ายการบัญชี
Accounting Department
ฝ่ ายธุรการ
Administrative Department
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department
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คณะกรรมการบริษทั
ชื่อ-นามสกุล

นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ

อายุ

67 ปี

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก

17 มกราคม 2551

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas Christian University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่ นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ประธานกรรมการ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

นายสมพล ไชยเชาวน์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

72 ปี

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก

11 มีนาคม 2546

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการ บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล

นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์

ตาแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

70 ปี

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก

22 กันยายน 2549

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ชื่อ-นามสกุล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

ตาแหน่ ง

นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

70 ปี

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก

13 มิถุนายน 2545

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
Pittsburgh State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล

นายสุ กจิ จรัญวาศน์

ตาแหน่ ง

กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

อายุ

73 ปี

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก

1 มกราคม 2517

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : 17.47%
คู่สมรส : 3.89%
ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง
California State University at Long Beach
ประเทศส หรัฐเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ชื่อ-นามสกุล

กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

ตาแหน่ ง

นายพนธ์ ฐิตพิ าณิชยางกูร
กรรมการผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การฝ่ ายยานยนต์

อายุ

69 ปี

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก

1 กรกฎาคม 2528

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : 0.83%
คู่สมรส : 0.07%
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 10/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program (IMDP)
รุ่ นที่ 7/1996 จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
กรรมการผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การฝ่ ายยานยนต์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

อายุ

45 ปี

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก

26 พฤษภาคม 2553

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : 5.89%
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป
City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี
กรรมการบริ หารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา
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เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ชื่อ-นามสกุล

นายกิตติ จรัญวาศน์

ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายการตลาด)

อายุ

48 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : 5.77%
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
Whitworth University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Insurance Management Development Program
(IMDP) รุ่ นที่ 22/2016 จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายการตลาด)
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

นายสมชาย ว่ องวิชญกร

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

อายุ

64 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

การอบรม

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา
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ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสุ ดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

อายุ

65 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : 0.01%
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Insurance Management Development Program
(IMDP) รุ่ นที่ 5/1993 จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

อายุ

63 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : 0.01%
คู่สมรส : ไม่มี
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Insurance Management Development Program
(IMDP) รุ่ นที่ 5/1993 จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี
ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
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ชื่อ-นามสกุล

นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

อายุ

62 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปวช. วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Insurance Management Development Program
(IMDP) รุ่ นที่ 7/1996 จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย หา
วิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปุณรดา อายุเจริญกุล

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

อายุ

54 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปวช. วิทยาลัยพาณิ ชยการราชดําเนิน

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Insurance Management Development Program
(IMDP)รุ่ นที่ 11/2002 จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล

นายนพดล สุ วรรณการีย์กลุ

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ

48 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาโท การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

การอบรม

ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี
ชื่อ-นามสกุล

นายวิสิทธิ์ ลิม้ เจริญสุ ข

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

อายุ

73 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : 0.03%
คู่สมรส : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

การอบรม

ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา ไม่มี

27

ชื่อ-นามสกุล

นางพรมพร ลาดับพังค์

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

อายุ

49 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี การจัดการทัว่ ไป (บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรม

ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล

นายโฆษิต อังคสุ วรรณ

ตาแหน่ ง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านบริ หารความเสี่ ยง

อายุ

48 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรม

ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฏหมายในระยะ 1 ปี ทีผ่ ่านมา

ไม่มี
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ประธานกรรมการ
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องประธานกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และ
ตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาด ในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการลงคะแนนเสี ยงและคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
4. ปฏิ บตั ิหน้าที่ อื่นใดตามที่ กฏหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็ นหน้าที่ ของประธานกรรมการ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับและเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษทั
ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็ นกรรมการบริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่านกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง

1. นายโสภณ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

17/01/2551

2. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11/03/2546

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

22/09/2549

4. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

13/06/2545

5. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการ

01/07/2528

6. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการ

26/05/2553

7. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการคณะกรรมการ

01/01/2517

คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
แทนคณะกรรมการได้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญ

ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1. กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และกํากับดูแลให้ฝ่าย
บริ หารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อํานาจการ
บริ หาร การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายการอื่นใดที่
กฎหมายกําหนด
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3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
4. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในการสรรหาและแต่ ง ตั้ง คณะผู ้บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม มี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
5. กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
6. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
7. กํากับดูแลให้มีการส่งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิ จและพัฒนาการดําเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิ บตั ิตามกฏหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ ความ
น่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
8. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ มติที่ประชุมและการ
จัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อน
ฐานะการเงิ น สภาพคล่องทางการเงิ น และผลการดําเนิ นงานให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ มาตรฐาน และ
แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จดั การ
ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องกรรมการผู้จัดการ
ในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่าง ๆ มีดงั นี้
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ อํานาจดําเนิ นการ และมติ
ที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และในการบริ หารกิจการ
กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสั่งหรื อประกาศกําหนดวิธีการบริ หารงานและการ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั ฯ และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจกระทําการแทนและ
ผูกพันบริ ษทั ฯ ได้ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
อาจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กับ บริ ษ ัท ฯ จะกระทํา ได้ต่ อ เมื่ อ ได้รั บ มติ ที่ ป ระชุ ม
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คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจ
ให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุมตั ิรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้นสภาพ รวมถึง
การเลื่ อนหรื อปรั บค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึ งพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการหรื อระเบี ยบข้อบังคับกําหนดให้
คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
6. บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิ จประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมถึง
กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งที่ ใช้อยูแ่ ล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อานาจ หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน งบการเงิน และกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับกันทัว่ ไป และให้มีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2561 ทาง
บริ ษทั ฯได้วา่ จ้างให้ บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด ทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายในให้แก่บริ ษทั ฯ
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชี รวมถึงเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
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ในการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี โดยในปี 2561 ทางบริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีให้แก่บริ ษทั ฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค. ความเห็ นเกี่ ย วกับการปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 ปี

กรรมการตรวจสอบ

3 ปี

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริ หาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้ นสุ ด
ตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้ วย
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
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ขอบเขตหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปตามนโยบายและแผนงาน
หลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พรบ. วินาศ
ภัย พรบ.บริ ษทั มหาชน และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ให้มีการจัดทํางบการเงิ นที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่เป็ นจริ งอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รั บผิดชอบในการประเมิ นและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั และกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการบริ หารกําหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เจ้ าหน้ าที่บริหาร
องค์ ประกอบของเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ประกอบด้ วย
1. นายกิตติ

จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายการตลาด)

2. นายโฆษิต

อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านบริ หารความเสี่ ยง

3. นายสมชาย

ว่องวิชญกร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

4. น.ส.สุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. น.ส.กัญญวรรณ

ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

6. นางสมใจ

บัณฑิตกฤษดา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

7. นายวิสิทธิ์

ลิม้ เจริ ญสุข

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

8. น.ส.ปุณรดา

อายุเจริ ญกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

9. นายนพดล

สุวรรณการี ยก์ ลุ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นางพรมพร

ลําดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

คณะกรรมการลงทุน
ประกอบด้วย กรรมการบริ หารและเจ้าหน้าที่บริ หารซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะ
สิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หาร
1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร
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3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

4. น.ส. สุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. น.ส. กัญญวรรณ

ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

ขอบเขตหน้ าทีข่ องคณะกรรมการลงทุน
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการและนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงาน คปภ. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
5. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุนระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การลงทุนและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9. พิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์
การประชุมคณะกรรมการลงทุนกําหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริ หาร อย่างน้อยไม่ต่ าํ กว่า 5 คน วาระการดํารงตําแหน่ งจะสิ้ นสุ ดตามสถานภาพ
ตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ขอบเขตหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งต้องครอบคลุมความเสี่ ยงที่สาํ คัญ
เช่นความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้าน
ตลาด และความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยงต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริ ษทั คือ การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สิน
2. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อติดตามความเสี่ ยงที่สาํ คัญ และดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ องค์กรมี
การจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. รายงานผลความเสี่ ยงในภาพรวมของบริ ษทั รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในเพื่อการจัดการ
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ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่สาํ คัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. ให้คาํ แนะนํากับฝ่ ายต่าง ๆ ที่เป็ นหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง และพิจารณาแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการบริ หารความเสี่ ยง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองแบบรายคณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างปี ผ่านมา และช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิผลในการทํางาน
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิ นการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดย
กําหนดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุกปี โดยใช้
เป้ าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็ จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเงิ น
รางวัลจูงใจที่เหมาะสม
โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้ ทางบริ ษทั ฯ ใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุ งมาจากตัวอย่างแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมิ นผลงานของ CEO ของทางตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตามความเหมาะสม
ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั ฯ และแจ้งผลการประเมิ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ เพื่อ
วิเคราะห์ผลการประเมินและดําเนินการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของ
กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งการสรรหาผูท้ ี่จะมาทําหน้าที่เป็ นกรรมการจะพิจารณาจากทักษะที่จาํ เป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็ นต้น เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการและมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้ น โดยการคัดเลือกบุ คคลที่ จะเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการอิ สระนั้น ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะร่ วมกัน
พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องได้รับการรับรองและอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของ
บริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม าประชุ มและมี สิทธิ อ อกเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้กาํ หนดกรอบในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
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2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทําโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการลงคะแนนเสี ยงหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง การออกเสี ยง
ลงคะแนนให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งอาจ
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
สําหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลง ในกรณี ที่ไม่ใช่การครบวาระต้องได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ออกไป
กระบวนการสรรหาผู้ บ ริ ห าร การคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต่ ง ตั้ง เป็ นผู ้บ ริ ห ารจะพิ จ ารณาจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ มีความเหมาะสม และมีประสบการณ์ในธุ รกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ
เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ

กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่
กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คดั เลือกกรรมการบริ ษทั ฯ โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่จะมาทํา
หน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง
โดยกรรมการอิ สระจะต้องมี คุณวุฒิการศึ กษา ความเชี่ ยวชาญ เฉพาะด้าน ประสบการณ์ การทํางาน และความเหมาะสมอื่ น ๆ
ประกอบกันและมีความเป็ นอิ สระในการแสดงความคิ ดเห็ น ในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับทิ ศทางการดําเนิ นกิ จการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรั บปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรให้มีการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยจะนําเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่ งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจ
แต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดข้างต้นมาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็ นกรรมการแทนจะอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1% ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
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2. ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุ บันและก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ บริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจ
เป็ นกาขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
(ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยนับรวมผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่
ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของ บริ ษทั ฯ หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจําหรื อถือ
หุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั มี ขอบเขตและภาระหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนให้กบั ตลาดหลักทรัพย์และกลต.
2. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
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- รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. เรื่ องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

การประชุมกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งจะต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
สําหรับปี 2561 คณะกรรมการมี การประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง และได้มีการจดบันทึ กรายงานการประชุมไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร รวมถึงมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมสําหรั บให้คณะกรรมการและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน สรุ ปได้ดงั นี้

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

2. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

1

2

6/6
3/4
5/6

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

เข้ าประชุม / ครั้ง

บาเหน็จ
กรรมการ

100,000

120,000

60,000

80,000

60,000
4/4

6/6

กรรมการตรวจสอบ

เบีย้ ประชุม

75,000

80,000

60,000
3/4

45,000

80,000

กรรมการอิสระ

5/6

60,000

5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการ

6/6

75,000

80,000

6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการ

6/6

75,000

80,000

7. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ และ
6/6

75,000

80,000

685,000

600,000

เลขานุการคณะกรรมการ
รวม
หมายเหตุ

6

4

*1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ *2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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จานวนพนักงานบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2561 บริ ษทั ฯ มี
พนักงานรวมทั้งหมด จํานวน 64 คน โดยทางบริ ษทั ฯ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมนัยสําคัญ และไม่มีขอ้ พิพาท
24 คน

40 คน

ด้านแรงงานใดๆเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั ฯ
นโยบายในการพั ฒ นาพนั ก งาน คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสําคัญและส่ งเสริ มการพัฒนาพนักงานในทุกระดับและทุ ก
สายงานอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาทั้งด้านความรู ้และทักษะต่าง

ๆ ในการทํา งาน เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานให้ส ามารถรองรั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ได้อ ย่า งเป็ นระบบ ทาง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู ้ในหลักสู ตรต่าง ๆ ทั้งทางด้านธุ รกิ จ ด้าน
ความรู ้เฉพาะทาง ด้านการบริ หารจัดการ ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ อาทิเช่น หลักสู ตรการอบรมด้านการประกันภัย หลักสู ตร
การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี หลักสูตรการอบรมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ Anti-Corruption
เป็ นต้น เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงาน และเตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในรู ปแบบต่าง ๆ
ตลอดจนเป็ นการสร้างจิตสํานึ กให้กบั พนักงาน โดยให้เคารพกฎระเบี ยบวินยั ของบริ ษทั ฯ เพื่อมุ่งเน้นสู่ ความเป็ นเลิศในด้านการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า
โดยปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับ
การอบรม / สั ม มนา จํา นวนทั้ง หมด 97 หลัก สู ต ร มี
พนักงานเข้ารับการอบรม / สัมมนา จํานวน 24 คน ซึ่ ง
คิดเป็ นจํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย 25.15 ชัว่ โมงต่อปี
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การกากับดูแลกิจการ
การกํากับดู แลกิ จการ คือ ระบบที่ จัดให้มีโครงสร้ างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึ งถึงผลกระทบใน
ระยะยาว ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จ ริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ค วามรั บผิดชอบต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยสังคม สิ่ งแวดล้อ ม
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ดูแลความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายจัดการ จัดสรรทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงิน ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นกลไกสําคัญใน
การลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การดําเนินงานเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยูใ่ นกรอบ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้บริ ษทั ยัง
มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ซึ่ งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทําให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ สําหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายใต้หลักปฏิ บตั ิและแนว
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และกําหนดเป็ นนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใสและสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดแก่ผูล้ งทุนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายให้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานโดยสรุ ป
สาระสําคัญการดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ าง

ยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 1.1 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี
(1.1.1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในฐานะผูน้ ําองค์กรที่ ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมี การบริ หารจัดการที่ ดี ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย และคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ และสามารถปรับตัวได้ภายใต้
ปั จจัยการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วา่
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(ก) สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
(ข) ช่วยพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หาร จัดการองค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐาน
เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
(ค) ช่ ว ยตรวจสอบการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ นไปตามแนวทางที่ ว างแผนไว้แ ละ
ปรับปรุ งการ ดําเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(ง) เพื่ อ ให้ บ ริ ษัท สามารถปรั บ ตัว ให้ เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพธุ ร กิ จ และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูค้ นรอบข้างเพื่อสร้างคุณค่าให้บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
(จ) เพื่อให้บริ ษทั สามารถเติบโตและอยูร่ อดได้ในระยะยาว
(1.1.2) กํา หนดกลยุท ธ์ นโยบายการดํา เนิ น งาน รวมถึ ง การจัด สรรสรรพยาการเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ กับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ และยังให้ความสําคัญกับทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(1.1.3) มีการติ ดตาม ประเมิ นผล และทบทวนกระบวนการต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานอย่าง
สมํ่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 1.2

หน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการให้นาํ ไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(1.2.1) คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกรอบที่วางไว้และสามารถแข่งขันทางธุรกิจอย่าง

โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการ
ให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
(1.2.2) คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
ตั้งอยู่บ นพื้นฐานของการมี จริ ยธรรมและคุ ณ ธรรมเป็ นหลัก เพื่อเป็ นการสร้ างมู ลค่าเพิ่ มอย่างยัง่ ยืนให้แก่ องค์กรและผูถ้ ื อหุ ้น
โดยได้กาํ หนดแนวทางในการประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม และจัดทําขึ้นเป็ นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ น
กรอบในการดําเนิ นธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายที่วางแผนไว้ รวมถึงเป็ นมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงานและข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดีที่ทางบริ ษทั มุ่งหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซ่ ึงจริ ยธรรม จึงให้มีการติดตามการปฏิบตั ิตาม
คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็ นประจําทุกปี ซึ่งการปฏิบตั ิงานที่ยึดแนวทางตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจ
นั้นจะเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในทุก ๆ ฝ่ าย ตลอดจนเป็ นการผลักดันให้บริ ษทั มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีความมัง่ คงในระยะยาว
(1.2.3) เพื่อให้ธุรกิ จดําเนิ นไปได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม คณะกรรมการบริ ษทั จึ ง มีนโยบายในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการสนับสนุ นกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริ ญให้สังคม และ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านกิ จกรรม CSR รวมทั้งให้ความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร การอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้น้ าํ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนการดูแลและฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบ
จากการประกอบธุรกิจ
(1.2.4) คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนิ นไปได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงมีนโยบาย
ในการกํากับดู แลให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานทุ กคน ให้มีการเตรี ยมพร้อมรั บมื อกับสถานการณ์ ที่อาจเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้ และมีการติดตามผลและทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
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หน้าที่ ในการกํากับดู แลของคณะกรรมการบริ ษทั ให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ที่

หลักปฏิบัติ 1.3
ประชุมผูถ้ ือหุ น้

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.4

หน้ าทีใ่ นการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอ

ของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ จัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงาน และดู แลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน ให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกลไกสําคัญในการลดความเสี่ ยงทาง
ธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยู่ในกรอบ กฏเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการกํากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อทําให้เกิดความคล่องตัวต่อการดําเนิ นงาน สําหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

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

กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวมอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารงานควบคู่ไปกับการตระหนักถึงเป้ าหมายขององค์กรในการดําเนิ นกิ จการให้มีความ
น่าเชื่อถือและเป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้า กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั
และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยมุ่งเน้นการ
ทํางานเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่น่าเชื่อถือและพึงพอใจสูงสุด กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ให้
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
หลักปฏิบัติ 2.2

กํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้บรรลุไปตามเป้ าหมายหลักของ

กิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการส่งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถใน
การเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จและพัฒนาการดําเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิ บตั ิ ตามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการ
รักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1

หน้าที่ รับผิด ชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้ า งกรรมการ ทั้งในเรื่ อ งขนาด องค์ประกอบ สัดส่ ว น

กรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
(3.1.1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการสรรหาผูท้ ี่จะมาทําหน้าที่ เป็ นกรรมการ พิจารณาจาก
คุณสมบัติที่จาํ เป็ นและยังขาดอยู่ โดยคํานึงถึงประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุและเพศ
เพื่อให้มีความหลากหลายของโครางสร้างกรรมการและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการ
บริ ษทั หรื อกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้ง ซึ่ ง
จะต้องได้รับการรับรองและอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้ นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยง
(3.1.2) คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้างที่ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่ วางไว้ กล่าวคือ ต้องมีจาํ นวน
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักร
(3.1.3) คณะกรรมการบริ ษทั มีสัดส่ วนระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่ให้บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดี ยว หรื อ คน
เดี ย ว เพื่ อ ช่ ว ยให้บ ริ ษ ัท มี ก ารบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นการสร้ า งกลไกการถ่ ว งดุ ล ที่ ดี ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษ ัท
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ดังนี้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ)
(ก) กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบายของบริ ษทั อันเป็ นผลมา
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ได้พิจารณาและกําหนดเป้ าหมายทางธุ รกิจร่ วมกับฝ่ ายจัดการ มีการติดตามการดําเนิ นงาน
ของฝ่ ายจัดการอย่างใกล้ชิด ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และนโยบาย และให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
ตามกฏหมาย กฏเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งเป็ นผูน้ าํ การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
(ข) กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 คน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถ
ทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
(3.1.4) คณะกรรมการได้เปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่ วนการถือหุ ้น จํานวนปี ที่ ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจําปี และบน website ของบริ ษทั
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หลักปฏิบัติ 3.2

การพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าองค์ประกอบและการดําเนิ นงาน

ของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจได้อย่างมีอิสระ
บริ ษทั มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงาน
ประจําออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริ ษทั มิได้เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้
ประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่ วมบริ หารงานประจําแต่จะให้การสนับสนุนและให้คาํ แนะนําในการดําเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
ผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การ ในขณะที่ กรรมการผูจ้ ัดการรับผิดชอบเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ภายใต้กรอบอํานาจที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
(3.2.1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ของกรรมการบริ ษทั
(ก) กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(ข) เป็ นประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น และควบคุ มการประชุมให้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับบริ ษทั ฯและตามระเบี ยบวาระที่ กาํ หนดไว้ ดูแลและส่ งเสริ มกรรมการทุกคนให้มีส่วนร่ วมในส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ค) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกําหนดมาตรการ
ดูแลให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุ ไว้ในวาระการประชุ ม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมการมี การ
ลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างไม่เท่ากัน
(ง) มีการจัดสรรเวลา และเสนอเรื่ องที่ตอ้ งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสําคัญอย่างรอบคอบ และ
ส่งเสริ มให้กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(จ) เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
(3.2.2)

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
(ก) บริ หารกิ จการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์แ ละข้อบัง คับ ตลอดจนระเบี ยบอํานาจ

ดําเนิ นการ และมติที่ออกโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ในการ
บริ หารกิจการ กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) กําหนดเงื่ อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสั่งหรื อประกาศกําหนดวิธีการ
บริ หารงานและการดําเนินกิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กิ จการเกี่ ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจ
กระทําการแทนและผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ ก. เว้นแต่รายการที่กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่
ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม จะ
มอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
(ง) การอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท กํา หนด จะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
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คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
(จ) การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้น
สภาพ รวมถึงการเลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการหรื อระเบี ยบข้อบังคับ
กําหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
(ฉ) บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งที่ ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึ นในอนาคตด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมี คุณธรรม จะต้องใช้ความรู ้ ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั อย่างเต็มที่
หลักปฏิบัติ 3.3

กํากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ

ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ ในการคัดเลือกบุคคลที่ มี
ความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย และขั้นตอนการคัดเลือกจะเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะ
ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หลักปฏิบัติ 3.4

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุ กรรมการกําหนดค่า ตอบแทน แต่มีก ระบวนการพิจ ารณาค่าตอบแทนที่ ชัดเจน โปร่ งใส

เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการเพื่อพิจารณากําหนดก่อนนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นใจและขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
หลักปฏิบัติ 3.5 การกํากับดูแลความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน
(3.5.1) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(3.5.2) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนบริ ษทั ที่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ
แต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
- กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคนจะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
- กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง แต่ตอ้ ง
ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นการ
แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
(3.5.3) คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
นําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตร
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ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อความ
โปร่ งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ก่อนที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันมิให้นาํ ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
(3.5.4) คณะกรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักปฏิบัติ 3.6

การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานที่ เป็ นหน้าที่ ประจําของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการรายบุคคล เพื่อนําผลประเมินไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองแบบรายคณะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างปี ที่ผ่านมา และช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิผลในการทํางาน
- การประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย บริ ษทั ฯ ได้จัดให้มี การประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของ กรรมการผู้จัดการ ทางคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจําทุก ปี โดยชี้เป้ าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็ จของ
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเงิ นรางวัลจูงใจที่เหมาะสม การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ทางบริ ษทั ฯ ใช้
แบบฟอร์ มที่ปรับปรุ งมาจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินผลงานของ CEO ของทางตลาด
หลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ลัก ษณะเฉพาะของบริ ษ ัทฯ และแจ้ง ผลการประเมิ นให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและดําเนินการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
หลักปฏิบัติ 3.7

กํากับดู แลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ลกั ษณะการ

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

กํากับดูแลการดําเนิ นงานของกรรมการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น และแต่งตั้ง

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

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและบริหารบุคลากร
ดําเนิ นการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

คุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
(4.1.1) คณะกรรมการบริ ษทั มิได้มีคณะกรรมการสรรหาในการจะพิจารณาคัดเลื อกบุคคลมาดํารงตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การแต่จะกําหนดกรอบการคัดเลือกบุคคล จากคุณสมบัติที่ทางบริ ษทั กําหนดไว้ อาทิเช่น วัยวุฒิคุณวุฒิ จริ ยธรรมต่างๆ
ในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทํางาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมพิจารณากับกรรมการผูจ้ ดั การโดยใช้
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการสรรหาและต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
(4.1.2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรี ยมพร้อม สําหรับบุคลากรที่จะมาเป็ นผูส้ ืบ
ทอดตําแหน่งโดยจัดให้มีกระบวนการสรรหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการสรรหา
นั้นจะพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะความเป็ นผูน้ าํ และความมีจริ ยธรรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ดาํ เนินการไปอย่างต่อเนื่อง
(4.1.3) คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการ
อบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.2

กํากับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
(4.2.1) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
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ระดับสูง และบุคลากรคนอื่นๆ ทุกระดับปฏิบตั ิงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(ก) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่ เป็ นเงิ นเดื อน เช่ น โบนัส และผลการ
ดําเนินงานระยะยาว
(ข) กําหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยคํานึ งถึงปั จจัยค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับผลของการดําเนินกิจการของบริ ษทั
(ค) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และประกาศให้รับรู ้โดยทัว่ กัน
(4.2.2) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทเกี่ ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและการประเมิ นผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ อง ดังนี้
(ก) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็ น
ตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
(ข) ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี
(ค) อนุมตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบตั ิงาน
และปั จจัยอื่นๆควบคู่กนั ไป
(4.2.3) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน รวมไปถึง
การอนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผูบ้ ริ หารระดับสู งให้สอดคล้องกับ
หลักการประเมิน ตลอดจนกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานทั้งองค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3 เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดําเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลงภายใน
กิจการครอบครัวไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงของผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบายของกลุ่มบริ ษทั แม่ ซึ่ งมีผลต่ออํานาจใน
การควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั คอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวมาเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั และดูแลให้ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4

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

ระดับมีความรู ้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรไว้
ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็ นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างพอเพียงสําหรับรองรับการ
เกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการ การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ
ระดับความเสี่ ยงต่างๆ
หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1

ให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์

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

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน

แผนการดําเนินงาน (Operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก
และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้ธุรกิจดําเนิ น
ไปด้ว ยความมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย และเป็ นแนวทางให้ทุ ก ส่ ว นในองค์ก รสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน คณะกรรมการได้จดั ทํารายการความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้
(5.2.1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของพนักงานเป็ นสําคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี สวัสดิการเงินกูย้ ืมทัว่ ไป / ที่ อยู่
อาศัย สิ ทธิประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการกําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพและส่ งเสริ มความก้าวหน้า
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่น ๆ
(5.2.2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานโดยเสนอกรมธรรม์ที่มี
ความเหมาะสมและการบริ การที่ ดีตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุม้ ครองที่
เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรม รวดเร็ ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิ ดความเสี ยหายตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกรมธรรม์
(5.2.3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้
บริ ษทั มีการดําเนินธุรกิจคู่คา้ โดยให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ตและโปร่ งใส โดยยึดถือการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งให้คู่คา้
ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริ ษทั ได้มีการกําหนดระเบียบในการ จัดหาและดําเนิ นการต่าง ๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่
ค้า และไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่ค่าที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย รวมถึง
ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
(5.2.4) ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ป้ องกัน ดูแล ลด และจัดการให้มนั่ ใจว่าในการดําเนิ นงานของบริ ษทั จะไม่สร้างหรื อก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิ งลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมไปถึ งการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงานไฟฟ้ า การใช้น้ าํ หรื อทรั พยากรหมุนเวียนต่างๆ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามและควบคุมการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอให้มีการฟื้ นฟูและดํารงไว้ซ่ ึงสิ่ งแวดล้อมที่ดี
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(5.2.5) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส และเป็ นธรรม ไม่สร้างความความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่าง
ไม่เป็ นธรรม และยังมุ่นเน้นการดําเนิ นกิจการที่แข่งขันด้วยคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ เพื่อให้เป็ นที่พอใจและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
(5.2.6) ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
บริ ษทั มุ่งดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและดํารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ ดีกับหน่ วยงานกํากับดูแล
บริ ษทั โดยการติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผยและพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่หน่ วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อ
แสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
(5.2.7) การต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่
บริ ษทั ให้ความสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส และตระหนักว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่
เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทําที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่ งผลเสี ย
ต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนําไปปฏิ บตั ิ ตามอย่าง
เคร่ งครัด
หลักปฏิบัติ 5.3

การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึ ง

ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
(5.3.1) คณะกรรมการบริ ษทั คํานึ งถึงทรัพ ยากรที่ ตอ้ งใช้ในการดําเนิ นงาน เช่น การเงิ น การผลิต บุคลากร
และธรรมชาติ ได้ตระถึงว่าในการดําเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายมีความจําเป็ นที่ ตอ้ งใช้ทรัพยากรที่ หลากหลาย จึ งมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการ จัดสรรทรัพยากรแต่ละรู ปแบบให้เหมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(5.3.2) คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่ารู ปแบบธุรกิจทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันไป ดังนั้นจึง
เล็งเห็ นถึงผลกระทบและจัดสรรทรัพยากรเป็ นอย่างดี โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(5.3.3) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล มีการทบทวน
และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกอยูเ่ สมอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการเป็ นหลัก
หลักปฏิบัติ 5.4 การจัดการกํากับดูแลและบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กิจการรวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนิ นงาน การบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
(5.4.1) คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นผูว้ างกลยุทธ์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมด โดยคํานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งในการดําเนิ นธุรกิจ และกําหนดแนวทางแก้ไขในการ
รองรับหากไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ โดยมีการปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ไขเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ให้
ทันสมัย เท่าทันกับอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
(5.4.2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่ งครอบคุลมถึงการจัดการบริ หาร
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ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ โดยให้ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํารายงานความเสี่ ยงเพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
(5.4.3) คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการรักษามัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษทั เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดําเนิ นงานและรักษาความมัน่ คงระบบสารสนเทศในบริ ษทั และป้ องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลไปใช้
ในทางมิชอบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

กํากับดูแลระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในบริ ษทั ที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล

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

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริ ษทั มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้มีการกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ ดังนี้
(6.2.1) สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and
completeness)
(6.2.2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
(6.2.3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(6.2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
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เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง
(6.2.5) พิจารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
(6.2.6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่
ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ หน้าที่ ตามกฎ
บัตร (Charter)
ซ. รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผู ้ถื อ หุ ้น และผูล้ งทุ น ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(6.2.7) ปฎิ บัติการอื่ น ใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งให้มีหน่วยงานในการตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน
ประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้อาํ นาจคณะกรรมการตรวจสอบใน
การแสดงความเห็นต่อระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม และการหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และจัดทํารายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 6.3

ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ

หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั และทําธุรกรรมกับผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
บริ ษทั มีนโยบายการกํากับดูแลป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับเรื่ องการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้เปิ ดเผย
เพื่อทําการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ก่อนข้อมูลนั้นจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน โดยเป็ นการปฏิ บตั ิตาม
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และกําหนด ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จัดทํารายงานการถือหลักทรัพย์
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ในบริ ษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร ภายใน 3
วันทําการ นับแต่วนั ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ของบริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ยังกําหนดข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงานบริ ษทั ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่ องการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในบริ ษทั หรื อ นําข้อมูลภายในหรื อสารสนเทศที่
มีสาระสําคัญที่ได้รับระหว่างปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรื อเปิ ดเผย
ต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อทําให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง หรื อ กระทําการอันก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ หรื อป้ องกันการ
เข้าถึงข้อมูลบริ ษทั จากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของพนักงานใน
ระดับต่าง ๆ และหากพบว่ามีบุคคลใดใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ทาํ ให้บริ ษทั ได้รับความเสื่ อมเสี ยหรื อ
เสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจะจัดทํารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
หลักปฏิบัติ 6.4

กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอรัปชัน่ ที่ชดั เจนและสื่ อสารในทุกระดับ

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

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

คอร์รัปชัน่
(6.5.1) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยน และการดําเนิ นการกรณี มี
การชี้ เบาะแส ข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการได้จดั ให้มีช่องทางการ
ร้องเรี ยนที่เหมาะสมและปลอดภัยไว้สาํ หรับผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดจากความอ่อนแอของการกํากับดูแลกิจการ
การรายงานทางการเงินที่ผิดปกติ การฝ่ าฝื น กฏระเบียบข้อบังคับ ข้อกําหนด การถูกละเมิดสิ ทธิ การข่มขู่ การทุจริ ต หรื อมีขอ้ สงสัย
อื่น ๆ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อข้อร้องเรี ยนได้ โดยผ่านช่องทางต่างที่ระบุไว้บน website
(6.5.2) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดแนวทางที่ ชดั เจนและเป็ นระบบ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน โดย
ห้ามการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยตามคําสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสัง่ ศาลหรื อ
หน่วยงานกํากับดูแล
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หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

จัดการระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ มาตรฐาน

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

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
(7.2.1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีฝ่ายติดตามและประเมิ นฐานะทางการเงิ นของกิ จการ และรายงานต่อ

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

ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ทํ า แผนและกลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงิ น โดยคํา นึ ง ถึ ง สิ ทธิ ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริ ษทั ได้จดั ทําแนว

ทางการปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อความชัดเจนในการรัดกุมรวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและ
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวเพื่อรับมือกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่จะประสบปั ญหาโดยแนวทาวการปฏิบตั ิจะอยูภ่ ายใต้กรอบ
ที่ต้ งั ไว้และคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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จัดทํารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสมของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารงานภายใต้กรอบ “เศรษฐกิ จพอเพียง” โดยให้ความสําคัญการใช้ทรัพยากรและ
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พลังงานให้คุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด จึงมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ เช่น การ
ประหยัดไฟในช่วงเวลาพัก การใช้บนั ไดขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟท์ การนําทรัพยากรที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าํ มาตรการแยกขยะก่อน
นําไปกําจัด เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่ องสิ่ งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และได้ปลูกฝั งให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยทุกขั้นตอนการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ รวมถึงสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรัพยากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากการดําเนิ นงานขององค์กรต่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าและสร้าง
ความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร โดยข้อมูลดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และคณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นแล้วว่าเป็ นเรื่ องที่
สําคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิที่จะนําไปสู่การพัฒนากิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5

จัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่สื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยจะต้องถูกต้องครบถ้วน และโปร่ งใส

ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป เนื่ องจากข้อมูลที่เปิ ดเผยจะส่ งผลกระทบต่อประบวนการตัดสิ นใจของนักลงทุน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามหน่วยงานควบคุมกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั กําหนด
ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีหน่วยงานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึน เพื่อทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการติดต่อสื่ อสาร สอบถาม
ข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ฯ รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนเสี ย ตลอดจนนักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หาก
นักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถตอดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่
 คุณสมพร รษบุตร
โทรศัพท์ : 02-276-1024 ต่อ 207
E-mail : charanins@charaninsurance.co.th, somporn@charaninsurance.co.th
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ส่งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางช่องทาง website ของบริ ษทั และมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

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

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

ดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือ

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

คณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมและจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน
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(8.3.1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในวัน
ทําการถัดไป ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บน website ของบริ ษทั
(8.3.2) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการจัดส่ งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันทําการ นับจากวันที่มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
(8.3.3) คณะกรรมการบริ ษทั ดู แ ลให้มี การบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยต้องมี ข ้อมูล อย่างน้อ ย
ต่อไปนี้
(ก) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่ วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ไม่เข้าร่ วม
ประชุม
(ข) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสี ยง) ของแต่ละวาระ
(ค) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้มีการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม การกํากับดูแลกิ จการที่ดี และมี
การนําหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิ กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้าง
การดําเนิ นงานที่ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ตลอดจนคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมใน
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึ กให้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคนเป็ นคนมีจริ ยธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะนํามาซึ่ ง
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบาย เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้

1. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นธุ รกิ จและการบริ หารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกราย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายเป็ นหลัก ซึ่ งจะเป็ นการนําไปสู่ การ
เติบโตที่มนั่ คงและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน

2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการดําเนิ นงานและการแข่งขันทางธุ รกิ จอย่างเสรี ยุติธรรม พร้ อมทั้งหลี กเลี่ยงวิธีการและ
พฤติกรรมที่ไม่สุจริ ตที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรื อการบีบบังคับ พฤติกรรม
การเล่นพรรคเล่นพวก การกําหนดราคาสิ นค้าให้ต่าํ กว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกําหนดเพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็ นธรรม
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทางบริ ษ ัทฯ มีการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ละเมิดกฎและไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอนจะอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น

3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ยึดในวัฒนธรรมขององค์กร เคารพในสิ ทธิมนุษยชน มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า
เที ยมกัน เช่น การไม่แบ่งแยกหรื อกี ดกันในการจ้างงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก การเคารพในสิ ทธิ และเสรี ภาพของพนักงานที่ จะ
รวมกลุ่มเป็ นสมาคมและเจรจาต่อรองร่ วม การสรรหาและการเลื่อนตําแหน่งพนักงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ฯ ยังคํานึ งถึง
สิ ทธิประโยชน์ สุขอนามัย และความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ของพนักงานเป็ นสําคัญ โดยจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงาน อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ค่ า ตอบแทน และสวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นธรรมตามที่ พ นัก งานทุ ก คนสมควรจะได้รั บ รวมถึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในที่ทาํ งาน การป้ องกันไม่ให้มีการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน การรักษามาตรฐานความ
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เป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ การจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาระบบการทํางาน การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะในแต่ละด้านของบุคลากร และบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีดุลยภาพใน
การใช้ชีวติ การทํางานและชีวติ ส่วนตัว รวมถึงมีโอกาสในการแสดงศักยภาพการทํางานได้อย่างเต็มที่
ในปี 2561 ทางบริ ษทั ฯ ไม่มีพนักงานที่ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อได้รับบาดเจ็บสาหัส หรื อเจ็บป่ วยจากการปฏิบตั ิหน้าที่
แต่อย่างใด

4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การให้มีความเป็ นสากลได้คุณภาพมาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม และการให้ขอ้ มูลแก่ผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ดาํ เนิ นการใด ๆ ที่ทาํ
ให้เกิดความคลุมเครื อ หรื อบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลสําคัญซึ่ งจะนําไปสู่ ความเข้าใจ
ผิด รวมถึงยังให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บ
ข้อมูลส่ วนตัวให้ผบู ้ ริ โภคทราบก่อนจะดําเนิ นการทุกครั้ง และจะไม่นาํ ข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผูอ้ ื่ นที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยมิ ชอบ นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่ อน และบริ ษทั ฯ ยังให้สิทธิ แก่ ผูบ้ ริ โภคในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย และเมื่อพบความผิดพลาดหรื อไม่ชอบธรรม
ในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ขอ้ มูล ทางบริ ษทั ฯ จะดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที

5. การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งทําควบคู่
ไปกับการดําเนิ นธุรกิจเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการสํารวจ
สภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯ ว่า ได้รับผลกระทบในทางลบจากการดําเนิ นงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อ
นํามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสี ยหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิ จกรรมจิ ตอาสาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ และถือเป็ นหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ

6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงได้มีการกําหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ขึ้น เช่น การประหยัดไฟในช่วงเวลาพัก การใช้บนั ไดขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟท์ การ
นําทรัพยากรที่ ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ซ้ าํ มาตรการแยกขยะก่ อนนําไปกําจัด กระบวนการจัดซื้ อสี เขียว เป็ นต้น โดยบริ ษทั ฯ ยังได้
ส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่ องสิ่ งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจะได้ปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรม
องค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อลด
ผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กรต่อสิ่ งแวดล้อม และเพื่อเป็ นการเพิม่ มูลค่าและสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร
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7. การเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ มีการส่งเสริ มการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเป็ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองค์กร

8. การจัดทารายงานด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบตั ิตามแนวทาง CSR โดยบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และในรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และเป็ นเสมือนการช่วยสอบทานให้บริ ษทั ฯ ทราบว่า
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการในเรื่ อง CSR อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้ าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ ง
ให้แก่บริ ษทั ฯ ในอนาคต
ในรอบปี 2561 ทางบริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์เพื่อสังคม ดังนี้
 กิจกรรมด้านการศึ กษา ทางคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้นาํ ทีมพนักงานจิตอาสาของบริ ษทั ฯ ร่ วมทํากิจกรรม
เพื่อสังคม โดยการมอบโอกาสทางการศึ กษาแก่เยาวชน ณ โรงเรี ยนบ้านหนองขอน อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ทาํ การ
มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี จํานวน 58 ทุน เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 130,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การ
เรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน เครื่ องอุปโภคบริ โภค และร่ วมทํากิ จกรรมสันทนาการกับน้อง ๆ เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสและมอบ
ความสุขให้กบั น้อง ๆ เยาวชนที่อยูใ่ นต่างจังหวัด รวมถึงเป็ นการสร้างจิตสํานึกของการเป็ นผูใ้ ห้ให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ
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การควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารทุกระดับ และพนักงานทุก
คนจะต้องมีบทบาทร่ วมกัน เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ว่าการปฏิ บตั ิงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ งการควบคุมภายในมี
วัตถุประสงค์สาํ คัญ 3 ประการ คือ

1. ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีการบริ หารจัดการทรัพยากรสําหรับการดําเนิ นงานให้มีความเหมาะสม มีการดูแลทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงมีการป้ องกันมิให้ทรัพย์สินมีการสิ้นเปลือง สูญเปล่า สูญหาย และปลอดภัยจากการทุจริ ตทุกประเภท

2. ความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นว่าความเชื่อถือได้และความถูกต้องของรายงานทางการเงินเป็ นสิ่ งสําคัญต่อผูใ้ ช้ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลภายใน /
ภายนอกบริ ษทั เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่ใช้สาํ หรับประกอบการตัดสิ นใจและวางแผนดําเนินงานในอนาคต จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งทําให้
เกิดความเชื่อมัน่ ว่ารายงานทางการเงินมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง และ
กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายใด ๆขึ้นกับทางบริ ษทั ฯ
ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทาํ การสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว จึง
มีความเห็ นร่ วมกันว่า บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดําเนิ นงานในปั จจุบัน รวมถึงมีการ
ควบคุมดูแลป้ องกันรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทําธุรกรรมกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ตอ้ งปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยจะต้องมี
ราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องเป็ นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผล
ของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กาํ หนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีกาํ ไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 6.20 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ 13.29 ล้านบาท ลดลงเป็ นจํานวน 7.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 53.35 โดยรายได้หลักของ
ทางบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจํานวน 188.68 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 จํานวน 10.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.12โดยส่ วนใหญ่ลดลงในส่ วนของประกันภัยประเภทอัคคีภยั ซึ่ งเป็ นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจํานวน 32.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 17.40 ของเบี้ ยประกันภัยรวม ส่ วนความเสี่ ยงภัยที่ บริ ษทั ฯ รับไว้เองมีจาํ นวน 155.85ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ ยประกันภัย
รถยนต์ 102.43 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภยั จํานวน 30.30 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ จํานวน 5.62 ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล 1.72 ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจํานวน 15.78 ล้านบาท ตามลําดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2561 ประกอบด้วยดอกเบี้ ยและเงิ นปั นผลจํานวน 20.19 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 0.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.79 ส่ วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2561 มีอตั ราร้อยละ
2.98 ลดลง จากปี 2560 ซึ่ งมีอตั ราร้อยละ 3.06 การลดลงดังกล่าว เป็ นผลมาจากการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ องของอัตราดอกเบี้ ย
สถาบันการเงิน
ในส่วนรายจ่าย บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจํานวน 190.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 10.75 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.98 ซึ่งในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จากการดําเนินงานปกติ เป็ นจํานวน 63.83
ล้านบาท โดยมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนคิดเป็ นร้อยละ 40.71 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่ งมี
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 30.84
- ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงาน ในปี 2561 มีจาํ นวน 43.30 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน
3.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.78 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสดั ส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

64

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 799.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 7.97 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.99 โดยบริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญหุ ้นกู้ สลากออมสิ น เงิ นฝากสถาบัน
การเงินและพันธบัตรจํานวน 649.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 12.62 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.98 ซึ่ งบันทึ กเป็ น
มูลค่ายุติธรรม และได้บนั ทึ กส่ วนเกิ นทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแล้วจํานวน 47.74 ล้าน
บาท ในขณะที่ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด เงิ นให้กูย้ ืม และเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่รวมตราสารทุนและเงิ นลงทุน
ทัว่ ไป) ในปี 2561 มีจาํ นวน 439.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 จํานวน 8.69 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.02 ซึ่ งเป็ นผล
เนื่ องมาจากในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในหุ ้นกู้ เพิ่มขึ้น
สํา หรับ สิ น ทรัพ ย์จ ากการประกันภัย ต่อ และลูก หนี้ จ ากสัญ ญาประกัน ภัย ต่อ ในปี 2561 จํานวน 33.92ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่ งมีจาํ นวน 32.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.08
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ลูกหนี้
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 29.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 3.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 11.68 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561
ระยะเวลาค้ างรับ

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย

ปี 2560
รวม

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย

รวม

1. ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ

1.49

21.41

22.90

1.80

17.28

19.08

2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

0.07

3.90

3.97

0.08

2.82

2.90

3. ค้างรับ 31-60 วัน

-

1.86

1.86

-

1.37

1.37

4. ค้างรับ 61-90 วัน

-

0.25

0.25

0.22

1.56

1.78

5. ค้างรับ 91 วันถึง 1 ปี

-

0.76

0.76

-

0.33

0.33

6. ค้างรับมากกว่า 1 ปี

-

-

-

-

1.17

1.17

1.56

28.18

29.74

2.10

24.53

26.63

-

(0.76)

(0.76)

-

(1.50)

(1.50)

1.56

27.42

28.98

2.10

23.03

25.13

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ซึ่งปี 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยูท่ ี่ 51 วัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายในการเร่ งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่ งครัดและรัดกุม เพื่อเป็ นการ
ดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางไว้ ในส่ วนของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ไว้ จํานวน 0.76 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการ
ประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
รวม

ปี 2560
มูลค่ ายุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

-

103.74

(17.38)
(17.38)

126.10
229.84

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

40.50

63.24

129.67
170.17

13.81
77.05

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

มูลค่ า
ยุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

12.98

40.50

58.10

-

98.60

12.21

15.77
28.75

129.67
170.17

59.20
117.30

(32.25)
(32.25)

156.62
255.22

19.40
31.61

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

ปี 2560

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

1.60
15.00
25.00

0.20
1.88
3.13

1.60
15
25

0.20
1.86
3.10

208.00
169.93
0.34
419.87

26.02
21.25
0.04
52.52

175.00
164.93
0.34
381.87

21.67
20.42
0.04
47.29
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ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 229.84 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
25.38 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.94 และลงทุนในเงิ นลงทุนที่ถือจนครบกําหนด จํานวน 419.87ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 38.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.95

สภาพคล่อง
ในปี 2561 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนลดลงจากปี 2560จํานวน 55.66 ล้านบาท
ขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561 มีจาํ นวน 0.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560จํานวน 0.39 ล้านบาท และเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 11.88 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
27.67 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.26 เท่า ลดลงจากปี 2560เท่ากับ 3.59 เท่า ซึ่ ง
จํานวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริ ษทั ฯ มีอยูส่ ามารถนําไปชําระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางเอาไว้

หนีส้ ิน
หนี้สินของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 223.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.57 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่ งมีหนี้ สินรวม 205.43 ล้านบาท
และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.39 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีอตั ราส่วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ 0.34 เท่า โดยหนี้สินของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่าย สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ เงิ นถือไว้จากการประกันภัยต่อ เงิ นค้างจ่าย
เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ นต้น

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น จํานวนทั้งสิ้ น 576.51 ล้านบาทในขณะที่ปี 2560 มี 602.05 ล้านบาท ลดลง 25.54 ล้าน
บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 20.30 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการลดลงของส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และปี 2561 บริ ษทั
มีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 12 ล้านบาท ขณะที่ปี 2560 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจํานวน 18 ล้านบาท

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ ้น
ละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ในรอบปี บัญชี
2561 มีจาํ นวนเงินรวม 1,300,000 บาท
2. ค่าบริ การอื่น(non – audit fee)
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (RBC) จํานวน
200,000 บาท

แนวโน้ มและกลยุทธ์ ในปี 2562
แนวโน้มของธุรกิจในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนที่สาํ คัญ
ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายภาคครั วเรื อนยังมี แนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิ จได้อย่าง
ต่อเนื่ อง (2) การปรับตัวดีข้ ึนจากการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่ งตัวขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่ อง (3) การปรั บตัวดี ข้ ึ นของภาคการท่ องเที่ ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิ จและปริ มาณการค้าโลกที่ สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริ โภคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1
ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP
จากการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ ในปี 2562 ควรให้ความสําคัญกับ (1) การสนับสนุนการฟื้ นตัวและขยายตัว
ของภาคการท่องเที่ยว โดยให้ความสําคัญกับจํานวนนักท่องเที่ยวจากตลาดจีนให้สามารถกลับเข้าสู่ ภาวะปกติภายในไตรมาสแรก
ของปี 2562 ควบคู่กบั การฟื้ นฟูภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (2) การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้
ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ (3) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน (4) การดูแลเกษตรกรและผูม้ ีรายได้นอ้ ยและ
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั SMEs และเศรษฐกิจฐานราก (5) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้ าหมาย
อย่างต่อเนือง (6) การเตรี ยมความพร้อมด้านกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรับการขยายตัวของภาคการผลิต
และการลงทุน
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งเป้ าหมายการดําเนินงานให้มีอตั ราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและมี
คุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริ ษทั ฯ จะเน้นให้ความสําคัญด้านการตลาดที่มุ่ง
เจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ มีศกั ยภาพสู ง การพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ครอบคลุมตรงตามความต้องการของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคมากขึ้น การพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัยและหลากหลายเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้ง
รักษาการบริ การที่ ดีท้ งั กับลูกค้าและคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถด้านการตลาดให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
รวมถึ ง การดํา เนิ น งานด้า นการบริ ห ารจัด การให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การบริ ห ารจัด การด้า นการบริ ห ารความ
เสี่ ยง เพื่อเป็ นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน การบัญชี กฏหมาย และการบริ หารจัดการ จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติหน้าที่ อย่างเป็ นอิสระตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ซึ่ งระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทาน
รายงานทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง การประเมินการควบคุมภายใน รายการที่เกี่ ยวโยงกัน การปฏิบตั ิตามกฏหมาย การ
กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุ ปผลการดําเนินงานในปี 2561 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิ น
ประจําปี 2561 ของบริ ษทั โดยเชิญฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุ งรายการบัญชี ที่สําคัญ ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งได้พิจารณาและสอบทาน
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า งบการเงิ นได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เพื่อการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูใ้ ช้งบ
การเงิน
2. การบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานกับผูบ้ ริ หาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการจัดทําแผนการบริ หารความเสี่ ยงและ
มี การติ ดตามให้ไ ด้ผลเพี ยงพอและเสนอความเห็ นให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัทพิ จารณาปรั บ ปรุ ง เพื่อ ให้การบริ หารความเสี ยงมี
ประสิ ทธิภาพรวมทั้งปฏิบตั ิตามข้อกําหนด และแนวทางของ คปภ.
3. การสอบทานการประเมิ นการควบคุ มภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมิ นระบบการ
ควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุมภายในร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และพิจารณาจากรายงานของสํานักตรวจสอบภายใน
อย่า งสมํ่า เสมอ ซึ่ งรายงานไม่ พ บข้อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ การควบคุ ม ภายในมี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสม ทั้ง นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่ งได้จดั ทําตามผลการประเมินความเสี่ ยง ตลอดจนฝ่ าย
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จัดการได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่ งสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ได้วา่ บริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายการระหว่า งกัน หรื อ รายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่า ยรายการเกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการ
ระหว่า งกัน ที่ บ ริ ษ ัท มี ก ารดํา เนิ น การกับ ผู ้เ กี่ ย วข้อ งพบว่า บริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การตามเงื่ อ นไขการค้า ทั่ว ไป มี ค วามเป็ นธรรม
สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือ
การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฏหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิงานและกํากับให้บริ ษทั
ดําเนิ นกิ จการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่ กาํ หนดไว้ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ให้มีคุณธรรม บริ ษทั มีการปฏิ บัติตาม
กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัดเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
การดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็ นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฏบัตรการตรวจสอบภายในตลอดจนกํากับดูแลการ
ตรวจสอบให้เป็ นมาตรฐานสากล กํา กับ ดู แลและเสนอข้อ แนะนํา ในการดําเนิ น การของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้ก าร
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิซ่ ึ งจัดทําขึ้นจากฐานความเสี่ ยงของบริ ษทั และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของ
องค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรเพื่อก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิ บัติงานประจําปี ของหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้ าง หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอัตรากําลัง เพื่อให้การปฏิ บัติงานเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ พิจารณากฏบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิงานที่ ถูกต้องตามวิชาชี พตรวจสอบภายใน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
การตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริ ษทั ในปี ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สอบบัญชี ดี
ไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 โดยมี นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2982
และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบั ญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ประจําปี 2561
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โดยสรุ ปการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 ได้ติดตามการดําเนินงานของบริ ษทั โดยใช้ความรู ้
ความสามารถมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ความเห็ นว่า บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงิ นแสดงข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญและเชื่ อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ ดี มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนิ น
ธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างครบถ้วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมพล ไชยเชาวน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงิ นที่ ปรากฏในรายงาน
ประจําปี ซึ่ งงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดย เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง
และสมเหตุสมผลในการจัดทํา ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ ยวกับนโยบายการบัญชี และเกณฑ์การจัดทํางบการเงินอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงช่วยสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานที่ถูกต้อง โปร่ งใส และ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบภายใน และการ
กํากับดูแลกิจการที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
น่าเชื่อถือพอที่จะสามารถดํารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สินและป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินงาน ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
รวมทั้ง มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั และได้รายงานความเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ในรายงาน
ประจําปี ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริ ษทั ฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ที่
จะสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ได้วา่ งบการเงิ นของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสําคัญ

( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา )
ประธานกรรมการ

( นายสุกิจ จรัญวาศน์ )
กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงิ นสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 188.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 82.74 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่ งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก โดย
อาศัยระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคํานวณและบันทึกรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริ งของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
บันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
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 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวเนื่ องกับการขาย
เบี้ยประกันภัย การคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
 สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรั บรู ้ รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้คา่ เบี้ยประกันภัยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
 สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

สารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 55.88 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) คิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 25.06 ของหนี้สินรวม สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสํารองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และ
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
กําหนดข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การรับเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
 พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั
 อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และเปรี ยบเทียบกับที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี
 ประเมินข้อสมมติ และการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลสิ นไหมที่นกั คณิ ตศาสตร์ใช้
 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่
 ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมิ นข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการคํานวณ และ
เปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน

ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรั บผิด ชอบของข้าพเจ้าที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคื อ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมู ลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่
จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวม
ความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่ อ มัน่ ในระดับสู งแต่ไ ม่ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่า การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อ ผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่ านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
 ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่อ สารกับ ผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการกํา กับดู แล ข้าพเจ้า ได้พิจ ารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัย สํา คัญ มากที่ สุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้น
ข้า พเจ้า พิ จ ารณาว่า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระทํา ดัง กล่ า วสามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2982
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
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งบการเงิน
บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

11,875,195.93

39,549,811.22

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

7

28,984,979.72

25,129,084.90

3,297,036.40

2,718,080.76

สิ นทรัพย์

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

8

25,020,734.59

23,316,101.79

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย

9

8,902,865.15

9,278,533.89

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

10

649,707,448.06

637,088,075.17

เงินให้กยู้ มื

11

8,547,552.64

10,177,930.20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

12

43,453,740.05

44,060,820.88

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ

13

56,149.85

116,549.85

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

11,952,510.79

8,625,731.13

สิ นทรัพย์อื่น

15

7,707,311.34

7,419,479.83

799,505,524.52

807,480,199.62

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

(ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

16

154,119,404.80

134,524,766.80

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

17

19,877,969.60

17,595,171.95

1,071,302.42

229,020.26

หนี้สินและส่วนของผูเ้ จ้าของ

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

8,766,376.00

9,529,040.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

11,934,534.61

17,010,660.03

11,083,803.28

9,321,123.06

16,145,103.98

17,219,183.63

222,998,494.69

205,428,965.73

หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ

20

รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

258,000,000.00

258,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

138,768,891.38

144,008,593.75

47,738,138.45

68,042,640.14

รวมส่วนของเจ้าของ

576,507,029.83

602,051,233.89

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

799,505,524.52

807,480,199.62

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

188,682,947.33

198,869,488.96

(32,828,789.65)

(36,913,431.25)

155,854,157.68

161,956,057.71

927,481.82

(11,016,181.19)

34

156,781,639.50

150,939,876.52

34

11,645,834.17

12,347,751.30

34

20,194,324.80

20,769,465.44

7,509,672.17

10,202,384.99

196,131,470.64

194,259,478.25

73,975,799.22

57,854,702.03

(10,142,608.09)

(11,311,372.51)

รายได้
เบี้ ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) สํารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม
(ลด) จากปี ก่อน
เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน สุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
รวม

34

63,833,191.13

46,543,329.52

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

34

29,767,197.70

31,579,391.55

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

34

53,543,889.66

55,118,550.06

22

43,297,273.70

46,447,049.34

190,441,552.19

179,688,320.47

5,689,918.45

14,571,157.78

509,628.78

(1,279,040.01)

6,199,547.23

13,292,117.77

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิ นได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิ นได้

14.2

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

(ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่ อ)
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจาก
งาน
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

14.3

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจาก
งาน - สุ ทธิ จากภาษี
รายการที่ จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุน
เผื่อขาย - สุ ทธิ จากภาษี

700,938.00

2,958,310.00

(140,187.60)

(591,662.00)

560,750.40

2,366,648.00

(25,380,627.11) 13,103,870.14
14.3

5,076,125.42 (2,620,774.02)
(20,304,501.69) 10,483,096.12

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับปี สุ ทธิ จากภาษี

(19,743,751.29) 12,849,744.12

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สําหรับปี

(13,544,204.06) 26,141,861.89

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
จํานวนหุ ้นสามัญ

0.52

1.11

12,000,000

12,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

(ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
หมายเหตุ
และชาระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

120,000,000.00

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
สารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

258,000,000.00 12,000,000.00 146,349,827.98

กําไรสําหรับปี

-

-

-

13,292,117.77

กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

-

2,366,648.00

-

-

-

(18,000,000.00)

เงิ นปั นผลจ่าย

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

120,000,000.00

258,000,000.00 12,000,000.00 144,008,593.75

กําไรสําหรับปี

-

-

-

6,199,547.23

กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

-

560,750.40

-

-

-

(12,000,000.00)

เงิ นปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

21

120,000,000.00

258,000,000.00 12,000,000.00 138,768,891.38

รวม

ผลกาไร (ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย
57,559,544.02
10,483,096.12
68,042,640.14
(20,304,501.69)
47,738,138.45

593,909,372.00
13,292,117.77
12,849,744.12
(18,000,000.00)
602,051,233.89
6,199,547.23
(19,743,751.29)
(12,000,000.00)
576,507,029.83

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้
(ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
(นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร)
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
กระแสเงิ นสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
เบี้ ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

183,253,992.80

186,117,981.50

เงิ นสดจ่ายเกี่ ยวกับการประกันภัยต่อ

(25,855,300.12)

(29,390,894.95)

ดอกเบี้ ยรับ

10,791,103.56

13,212,990.34

เงิ นปั นผลรับ

8,824,265.60

9,518,708.52

รายได้อื่น

7,509,672.17

10,192,584.99

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(46,263,375.91)

(46,487,020.74)

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(18,000,399.36)

(18,538,108.56)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(53,543,889.66)

(55,118,550.06)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน

-43,711,574.77

-44,143,736.26

-2,115,056.32

-2,475,031.50

(38,000,000.00)

(15,000,000.00)

1,630,377.56

2,294,992.08

ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ นให้กูย้ ืม
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

-

30,000,000.00

(15,480,184.45)

40,183,915.36

กระแสเงิ นสดได้มา (ใช้ไป) จากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดได้มา
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน

-

128,800.00

-

128,800.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

(ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

(194,430.84)

(713,928.04)

เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิ จกรรมลงทุน

(194,430.84)

(713,928.04)

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิ จกรรมลงทุน

(194,430.84)

(585,128.04)

(12,000,000.00)

(18,000,000.00)

(27,674,615.29)

21,598,787.32

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี

39,549,811.22

17,951,023.90

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

11,875,195.93

39,549,811.22

กระแสเงิ นสดใช้ไป
อุปกรณ์

เงิ นสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นปั นผลจ่าย
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

(ลงชื่ อ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์

นายพนธ์ ฐิ ติพานิ ชยางกูร )
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่ จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบี ยนเลขที่
บมจ.เลขที่ 0107537000807 สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั
ฯ ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชี เกี่ ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไขและระยะเวลาในการ
จัดทําและยืน่ งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินของบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้ง
กันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั

ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1
มกราคม 2562
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มาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ากําหนดหลักการสําหรับการรายงาน
ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน เกี่ยวกับลักษณะ จํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได้ และกระแสเงินสด
จากสัญญาของกิจการที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการรับรู ้รายได้เพื่อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่สัญญาให้ลูกค้า ในจํานวนเงินที่
สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ กิจการต้องถือปฏิบตั ิตามหลักการ
รับรู ้รายได้ 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

การการโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงิ นของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2563
ในระหว่า งปี สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ นลักษณะของ
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กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงรวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานรายงานทาง
การเงินกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

3. นโยบายบัญชีทสี่ าคัญ
3.1

การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดย
สัญญาประกันภัยคื อสัญญาซึ่ งผูร้ ั บประกันภัย รั บความเสี่ ยงด้านการรั บประกันภัยที่ มีนัยสําคัญจากคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง (ผูเ้ อา
ประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่
เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญ
หรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
ตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัย
ดังกล่าวเป็ นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผรู ้ ับประกันภัยมี
ความเสี่ ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทาํ ให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่ สาํ คัญ ความเสี่ ยงทางการเงิ น ได้แก่ ความ
เสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคา
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา ณ วัน
เริ่ มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระ
ผูกพันทั้งหมดถูกทําให้สิ้นสุดหรื อสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็ น สัญญาการลงทุน ณ วันเริ่ มต้นสัญญาอาจจะถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
3.2 การรับรู ้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับถือเป็ นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและ
ส่ ง คื น แล้วและปรั บปรุ ง ด้ว ยสํารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ ถือ เป็ นรายได้ สําหรั บ กรมธรรม์ที่ มี อายุไ ม่เ กิ น 1 ปี และ ในกรณี ที่
กรมธรรม์มีอายุเกิ น 1 ปี จะรั บรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องเป็ นรายการรับหรื อจ่ ายล่วงหน้า โดยทยอยรั บรู ้ เป็ นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
เบี้ ยประกันภัยต่อรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัยต่อจาก
บริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและ
ค่านายหน้าสําหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุม้ ครองเกิ น 1 ปี จะบันทึก เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้
ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับ
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ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ
ในการรับเงินปั นผล
(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 สํารองเบี้ยประกันภัย
(ก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ ตั้งเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการจัดสรรเงินสํารองสําหรับ
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี้
ประเภทการประกัน
- การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเทีย่ ว การประกันอุบัติเหตุ การ
เดินทางทีม่ ีระยะเวลาคุ้มครองไม่ เกิน 6 เดือน
- การประกันภัยอืน่

วิธีการคํานวณเงินสํารอง
- ร้อยละร้อย ของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ยังคง
ให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยีส่ ิ บสี่ )

(ข) สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด เป็ นจํานวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสํารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที่ ดี
ที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู ้ในงบการเงินในกรณี ที่สาํ รองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุดมากกว่าสํารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
3.4

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย

ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง
คําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณ
การสิ นไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต้ งั สํารองเพิม่ เติมสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ (Incurred
but not reported claim: IBNR) ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่า
สิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสูญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิ ดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ ได้รับรู ้ไป
แล้วในบัญชี
3.5

ค่าจ้าง ค่าบําเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ และค่าใช้จ่ายอื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงินฝากธนาคารและเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
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3.7

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

เบี้ ยประกันภัยค้างรับโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากจํานวนที่
คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้ นที่มีอยูโ่ ดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุ
หนี้ และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.8

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ งประมาณขึ้นโดยอ้างอิง
สัญญาประกันภัยต่อที่ เกี่ ยวข้องของสํารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองค่ าสิ นไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการ
คํานวณสํารองประกันภัย
3.9 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนี้ จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงิ นมัดจําที่วางไว้จาก
การรับประกันภัยต่อ เงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการ
ค้างรับอื่นๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปั จจุบนั ของเงินค้าง
รับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจําที่บริ ษทั ถือ
ไว้จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กบั
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิ จการเดี ยวกัน (ลูกหนี้ จาก
สัญญาประกันภัยต่อหรื อเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ นมาหักกลบลบกัน
และ
(2.) กิจการตั้งใจที่ จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยยอดสุ ทธิ หรื อ
ตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สิน
3.10 เงินลงทุน
(ก) เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ข) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ ผื่ อ ขายแสดงตามมู ล ค่ ายุติ ธ รรม บริ ษ ัทฯ บัน ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า
หลักทรัพย์ดงั กล่าวไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้จาํ นวนสะสมไปยังส่ วนของเจ้าของ จนกระทัง่ จําหน่ ายหลักทรัพย์ จึ ง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกําไรขาดทุน
(ต) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี
ส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งจํานวนที่ตดั จําหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ งแสดงตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ บริ ษทั ฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
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ขาย ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทัว่ ไปในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนบริ ษทั ฯ ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน บริ ษทั ฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงิ นลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ โอนได้บนั ทึกเป็ นรายการกําไร
หรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ หรื อแสดงเป็ นส่วนเกินทุนหรื อส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่ วนของเจ้าของ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.11 ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทุนหรื อราคาสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าสําหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
3.12 เงินให้กยู้ มื และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับคืน บริ ษทั ฯ ตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ
เรี ยกเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายใน
ปั จจุบนั
3.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
(ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
(ข) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
งานโดยประมาณดังนี้
อาคาร และส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

20 ปี
5 ปี
5 ปี

3.14 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 ปี

3.15 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯ จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ของสิ นทรัพย์วา่ มีการด้อยค่าหรื อไม่ หากสิ นทรัพย์น้ นั มี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน บริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า
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3.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชําระในปี ก่อนๆ
(ข)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นกับฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นบริ ษทั ฯวัด
มูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับ
งวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่บริ ษทั ฯ
คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้สินภาษี
(2) บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี และรับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
(3) บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่
มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้
ประโยชน์หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
(4) บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
ยกเว้นกรณี ที่ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับรายการในส่ วนของเจ้าของ รายการ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

3.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งมี อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.18 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส เงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชี พเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติ ที่ หลากหลายรวมถึ งข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัตราคิ ดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
บริ ษทั ฯรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกําไรขาดทุน
เมื่ อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.) ได้มีมติ ผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ งได้
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
อัตราสุ ดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้นบริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
3.19 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงานในการเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่าได้จดั ประเภท
เป็ นการเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดําเนินงานได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุสญ
ั ญาเช่า
3.20 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.21 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ บันทึ กประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิ น เมื่อบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระ
ผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทําให้บริ ษทั ฯ ต้องชําระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจํานวนที่
ต้องชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุ น
ว่าจะได้รับคืนแน่นอน
3.22 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณ
และการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
3.23 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
3.24 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับ
รายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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3.25 กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหารยอดกําไร
(ขาดทุน)สุทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่จาํ หน่ายและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

4. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
4.1 ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของเบีย้ ประกันภัยค้ างรั บและสิ นทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเบี้ ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัย
ต่อ ซึ่งคาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ประมาณจากประสบการณ์ ก ารเรี ย กเก็ บ เงิ น ในอดี ต อายุข องหนี้ ที่ ค งค้า ง และตาม
สถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนสิ นทรัพย์จาการ
ประกันภัยต่อ พิจารณาเพิ่มเติมจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรื อข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฎอยู่ ณ วันปิ ดบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
4.2 ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงิ นลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงิ น
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
4.3 ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน
หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
4.4 ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้เมื่อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่ นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นําไปหักกับผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษี ได้ บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึ งผลประโยชน์ทางภาษี ในอนาคตและการวางแผนทางภาษี อย่าง
รอบคอบและเป็ นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริ ษทั เกี่ยวกับความสามารถในการทํา
กําไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สาํ คัญ
ในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
4.5 ประมาณการค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ ายสาหรั บความเสี ยหายที่ เกิดขึน้ แล้ วแต่ ยงั ไม่ ได้ รับรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานบันทึกในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยการคํานวณจากหลายสมมติฐาน ด้วยวิธีคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
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การประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็ นประจําตามประสบการณ์ ที่ผ่านมาและสถานการณ์
ปั จจุบนั
4.6 ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4.7 สารองความเสี่ ยงภัยที่ ไม่ สิ้นสุด
สํารองประกันภัยสําหรั บความเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสํารองดังกล่าว
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
4.8 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั มีหนี้ สินที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าความเสี ยหายเกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจํานวนที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้

5. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คาํ นิยามของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้
„ ข้อมูลระดับ 1
เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ สิ นทรัพย์หรื อหนิ้
สิ นอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
„ ข้อมูลระดับ 2
เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
„ ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
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(หน่วย: บาท)
2561
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
229,836,388.06 229,836,388.06
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
11,875,195.93 11,875,195.93
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
28,984,979.72
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
7,941,522.82
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
8,902,865.15
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
16,600,000.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
233,000,000.00
236,683,075.49
เงินฝากสถาบันการเงินที่ ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน 169,930,000.00 169,930,000.00
เงินลงทุนทัว่ ไป
341,060.00
เงินให้กยู้ มื
8,547,552.64
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
55,882,661.30
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ
19,877,969.60
-

ระดับ 3

รวม

-

229,836,388.06

28,984,979.72

11,875,195.93
28,984,979.72

7,941,522.82
8,902,865.15

7,941,522.82
8,902,865.15

16,749,583.20 16,749,583.20
- 236,683,075.49
- 169,930,000.00
22,998,812.04 22,998,812.04
8,547,552.64 8,547,552.64

55,882,661.30
19,877,969.60

55,882,661.30
19,877,969.60

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
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การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
2561
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
255,217,015.17 255,217,015.17
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
39,549,811.22 39,549,811.22
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
25,129,084.90
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
5,244,300.31
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
9,278,533.89
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
16,600,000.00
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
200,000,000.00
205,365,387.36
เงินฝากสถาบันการเงินที่ ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน 164,930,000.00 164,930,000.00
เงินลงทุนทัว่ ไป
341,060.00
เงินให้กยู้ มื
10,177,930.20
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
34,367,951.77
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ
17,595,171.95
-

ระดับ 3

รวม

-

255,217,015.17

25,129,084.90

39,549,811.22
25,129,084.90

5,244,300.31
9,278,533.89

5,244,300.31
9,278,533.89

16,965,152.40 16,965,152.40
- 205,365,387.36
- 164,930,000.00
22,209,646.56 22,209,646.56
10,177,930.20 10,177,930.20

34,367,951.77
17,595,171.95

34,367,951.77
17,595,171.95

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้นกําหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 ธันวาคม 2561
748,116.25
11,127,079.68
11,875,195.93

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
995,548.86
8,554,262.36
30,000,000.00
39,549,811.22
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7. เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เบี้ยประกันภัยค้างรับ จําแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ งชําระนับตั้งแต่วนั
ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่ วย : บาท)

ผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

1,491,626.66
65,382.38
1,557,009.04
1,557,009.04

2561
ตัวแทนและ
นายหน้ า
ประกันภัย
21,414,787.92
3,900,605.76
1,859,639.42
252,937.58
758,616.25
28,186,586.93
(758,616.25)
27,427,970.68

รวม

ผู้เอาประกันภัย

22,906,414.58
3,965,988.14
1,859,639.42
252,937.58
758,616.25
29,743,595.97
(758,616.25)
28,984,979.72

1,804,956.26
71,439.05
217,699.33
2,094,094.64
2,094,094.64

2560
ตัวแทนและ
นายหน้ า
ประกันภัย
17,277,307.33
2,823,183.34
1,371,995.12
1,562,504.47
1,502,788.09
24,537,778.35
(1,502,788.09)
23,034,990.26

รวม
19,082,263.59
2,894,622.39
1,371,995.12
1,780,203.80
1,502,788.09
26,631,872.99
(1,502,788.09)
25,129,084.90

8. สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
2561
สํารองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

7,941,522.82
17,079,211.77
25,020,734.59

(หน่ วย : บาท)
2560
5,244,300.31
18,071,801.48
23,316,101.79

9. ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

2561
8,902,865.15
8,902,865.15

(หน่ วย : บาท)
2560
9,278,533.89
9,278,533.89
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ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จําแนกอายุ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
2560
9,192,649.08
85,884.81
9,278,533.89

2561
8,806,608.01
96,257.14
8,902,865.15

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
รวม

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามประเภทการลงทุน
31 ธันวาคม 2561

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเพื่อค้า - สุ ทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด - สุ ทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่ าย
170,163,715.00
170,163,715.00
59,672,673.06
229,836,388.06

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

มูลค่ ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่ าย

มูลค่ ายุติธรรม

229,836,388.06
229,836,388.06
229,836,388.06

170,163,715.00
170,163,715.00
85,053,300.17
255,217,015.17

255,217,015.17
255,217,015.17
255,217,015.17

16,600,000.00
233,000,000.00
169,930,000.00
419,530,000.00

16,600,000.00
200,000,000.00
164,930,000.00
381,530,000.00

341,060.00
341,060.00
649,707,448.06

341,060.00
341,060.00
637,088,075.17
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด

1 - 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

11,600,000.00
52,000,000.00 104,000,000.00
169,930,000.00
221,930,000.00 115,600,000.00

รวม

5,000,000.00 16,600,000.00
77,000,000.00 233,000,000.00
169,930,000.00
82,000,000.00 419,530,000.00
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด

1 - 5 ปี

1,600,000.00 10,000,000.00
25,000,000.00 98,000,000.00
164,930,000.00
191,530,000.00 108,000,000.00

มากกว่ า 5 ปี

รวม

5,000,000.00 16,600,000.00
77,000,000.00 200,000,000.00
164,930,000.00
82,000,000.00 381,530,000.00

10.3 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ จํานวน 54.93 ล้านบาท ใช้
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันตามหมายเหตุ 35
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11. เงินให้ ก้ยู มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ ืมโดยจําแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่คา้ ง
ชําระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2561
ทรัพย์สินจํานองเป็ น
ประกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวม

เงินต้น
8,173,894.91
8,173,894.91

ดอกเบี้ย
-

อื่นๆ
เงินต้น
373,657.73
373,657.73

รวม
ดอกเบี้ย
-

เงินต้น
8,547,552.64
8,547,552.64

ดอกเบี้ย
-

รวม
8,547,552.64
8,547,552.64
(หน่วย : บาท)

2561
ทรัพย์สินจํานองเป็ น
ประกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวม

เงินต้น
9,509,900.34
9,509,900.34

ดอกเบี้ย
-

อื่นๆ
เงินต้น
668,029.86
668,029.86

รวม
ดอกเบี้ย
-

เงินต้น
10,177,930.20
10,177,930.20

ดอกเบี้ย
-

รวม
10,177,930.20
10,177,930.20

11.1 เงิ นให้กู้ยืม โดยมี หลักทรั พย์เป็ นประกันเงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิ การสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ย เงินกูร้ ้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
11.2 เงินให้กยู้ มื โดยให้บุคคลคํ้าประกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อย
ละ MLR-1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี
11.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี
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12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
จํานวน 94.79 ล้านบาท และจํานวน 143.48 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่สินทรัพย์ยงั คงใช้งานอยู่
(หน่ วย: บาท)

ที่ดนิ
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย

41,549,000.00
41,549,000.00
-

ยานพาหนะ

รวม

80,536,138.70
80,536,138.70

53,972,158.10
194,530.84
(49,689,395.18)
4,477,293.76

14,608,961.54
14,608,961.54

190,666,258.34
194,530.84
(49,689,395.18)
141,171,394.00

79,975,633.15
78,685.63
80,054,318.78

52,530,194.59
543,726.42
(49,689,295.18)

14,099,609.72
179,099.62
-

146,605,437.46
801,511.67
(49,689,295.18)

3,384,625.83

14,278,709.34

97,717,653.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

41,549,000.00

560,505.55

1,441,963.51

509,351.82

44,060,820.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

41,549,000.00

481,819.92

1,092,667.93

330,252.20

43,453,740.05

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

อาคาร

31 ธันวาคม 2561
เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้ สานักงาน

801,511.67
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)

ที่ดนิ
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

41,549,000.00
41,549,000.00

อาคาร

31 ธันวาคม 2560
เครื่องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้ สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

80,536,138.70
80,536,138.70

54,046,016.55
713,928.04
(787,786.49)
53,972,158.10

14,608,961.54
14,608,961.54

190,740,116.79
713,928.04
(787,786.49)
190,666,258.34

-

78,223,277.04

52,701,174.94

13,920,510.12

144,844,962.10

-

1,752,356.11

616,806.14

179,099.60

2,548,261.85

(787,786.49)
79,975,633.15

52,530,194.59

(787,786.49)
14,099,609.72

1,344,841.61
1,441,963.51

688,451.42
509,351.82

45,895,154.69
44,060,820.88

41,549,000.00
41,549,000.00

2,312,861.66
560,505.55

2,548,261.85
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนสุ ทธิ
(หน่ วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เพิ่มขึ้น
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

1,941,571.03
1,941,571.03
1,941,571.03
1,764,621.18
60,400.00
1,825,021.18
60,400.00
1,885,421.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

116,549.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2560

56,149.85
60,400.00
60,400.00
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14. ภาษีเงินได้ /ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

2561

(หน่ วย: บาท)
2560

2,242,608.56
5,241,138.70

1,939,952.90
2,224,600.07

2,563,765.09

2,254,812.55

151,723.24

300,557.61

1,753,275.20
11,952,510.79

1,905,808.00
8,625,731.13

11,934,534.61
11,934,534.61
17,976.18

17,010,660.03
17,010,660.03
(8,384,928.90)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้ บริ ษทั ฯ
ทราบ (IBNR)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ป
ได้ดงั นี้

2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่ วย: บาท)
2560

2,957,338.47

2,010,693.64

(3,466,967.25)
(509,628.78)

(731,653.63)
1,279,040.01

105

14.3 จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
(140,187.60)
(591,662.00)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร(ขาดทุน)จากการ
5,076,125.42
(2,620,774.02)
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
4,935,937.82
(3,212,436.02)
14.4 รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2561
5,689,918.45

(หน่ วย: บาท)
2560
14,571,157.78

20%
1,137,983.69

20%
2,914,231.56

(850,994.11)
(929,313.83)
132,695.47
(509,628.78)

(2,012,337.01)
377,145.46
1,279,040.01

106

15. สิ นทรัพย์ อนื่

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2561
2,200,589.34
2,023,435.58
1,111,112.49
2,372,173.93
7,707,311.34

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
1,970,334.19
1,113,986.90
1,930,111.29
2,405,047.45
7,419,479.83

16. หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

หนีส้ ินตามสัญญา
ประกันภัย

31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ินส่ วนทีเ่ อา
ประกันภัยต่ อ

40,886,963.54
14,995,697.76
98,236,743.50
154,119,404.80

(5,764,650.48)
(2,176,872.34)
(17,079,211.77)
(25,020,734.59)

31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ินตามสัญญา หนีส้ ินส่ วนทีเ่ อา
ประกันภัย
ประกันภัยต่ อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

21,085,971.15
13,281,980.62
100,156,815.03
134,524,766.80

(3,236,382.44)
(2,007,917.87)
(18,071,801.48)
(23,316,101.79)

สุ ทธิ
35,122,313.06
12,818,825.42
81,157,531.73
129,098,670.21

สุ ทธิ
17,849,588.71
11,274,062.75
82,085,013.55
111,208,665.01
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หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี ปั จจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นในงวด/ปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคํานวณ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือ

2561
34,367,951.77
76,285,073.68

(หน่ วย:บาท)
2560
37,526,442.62
53,045,524.67

(1,500,322.54)

4,622,190.92

1,713,717.14
(54,983,758.75)
55,882,661.30

(424,801.45)
(60,401,404.99)
34,367,951.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจํานวน 3.97 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 5.39 ล้านบาท)
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือ

2561
100,156,815.03
188,682,947.33
(190,603,018.86)
98,236,743.50

(หน่ วย:บาท)
2560
101,848,604.48
198,869,488.96
(200,561,278.41)
100,156,815.03

2561
29,433,219.54
61,738,451.72
(56,012,768.55)
35,158,902.71

(หน่ วย:บาท)
2560
29,553,385.41
58,076,652.72
(58,196,818.59)
29,433,219.54

สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในปี นี้
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปี นี้
ยอดคงเหลือ
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หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสํารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด จํานวนเงิน 35.16 ล้านบาท (31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 29.43 ล้านบาท) เนื่องจากสํารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจาํ นวนตํ่ากว่าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่
ถือเป็ นรายได้
ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
(หน่ วย: บาท)
ปี อุบัติเหตุ/ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม

2556

2557

2558

2559

2560

2561

61,373,950
66,758,016
65,173,597
65,949,961
65,947,260
65,939,260
65,939,260
65,939,260
-

56,211,432
54,771,859
55,440,388
55,785,856
55,785,856

60,702,000
58,031,013
58,553,284
57,884,918

64,010,739
63,261,824
65,920,735

55,364,197
55,203,840

71,469,051

55,785,856
55,785,856
-

57,884,918
57,884,918
-

65,920,735
65,061,127
859,608

55,203,840
48,291,462
6,912,378

71,469,051
29,649,215
41,819,836

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2556
อื่นๆ
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

รวม

372,203,660
322,611,838
49,591,822
3,812,656
2,478,183
55,882,661

ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ
ปี อุบัติเหตุ/ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม

2556

2557

2558

2559

2560

2561

62,913,126
58,991,867
57,651,082
58,197,568
58,199,966
58,194,688
58,194,688
58,194,688
-

49,727,350
40,798,794
41,583,811
41,922,646
41,922,646

52,321,459
49,355,510
49,779,703
49,830,805

47,303,374
46,158,395
48,653,956

45,887,288
46,222,054

60,216,395

41,922,646
41,922,646
-

49,830,805
49,830,805
-

48,653,956
47,868,306
785,650

46,222,054
40,350,395
5,871,659

60,216,395
25,940,790
34,275,605

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2556
อื่นๆ
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(หน่ วย: บาท)
รวม

305,040,544
264,107,630
40,932,914
759,865
6,248,359
47,941,138
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หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ข้ อสมมติ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าสํารองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็ นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่ องประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
สําหรับการทําการประเมิน บริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดงั นี้
1) วิธีพฒั นาการสิ นไหม (Chain Ladder method) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและ สิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น
2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรื อ “BF” สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและ สิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น
3) วิธี Expected Loss Ratio หรื อ “ELR”
โดยปกติบริ ษทั มักใช้วธิ ี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าสํารองไหมทดแทนที่เกิดขึ้น ยกเว้นใน
ปี อุบตั ิเหตุใหม่ๆ ซึ่งข้อมูลพัฒนาการยังมีไม่มากพอ ดังนั้นจึงอาจต้องใช้ประมาณการวิธี BF หรื อ ELR ตามความเหมาะสม แล้วแต่
กรณี ซึ่งสมมติฐานหลักของทั้งสองวิธีดงั กล่าวก็คืออัตราส่วนสิ นไหมทดแทนสัมบูณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซึ่งในการพิจารณาเลือก
Ultimate Loss Ratio บริ ษทั ฯก็จะคํานึงถึงข้อมูลในอดีตประกอบกับปั จจัยอื่นที่ สะท้อนถึงหนี้ สินที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการรับประกันภัย หรื อ เปลี่ยนแปลงความคุม้ ครองในกรมธรรม์ เป็ นต้น
(ข) ข้อสมมติในเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประมาณสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
ในการประมาณสํา รองค่ าใช้จ่ า ยในการจัด การสิ น ไหมทดแทนที่ ไ ม่ ส ามารถจัด สรรได้ บริ ษ ัท ฯใช้วิธี Kittel’s
Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอ้างอิงของ Conger และ Nolibos เรื่ อง “Estimating ULAE Liabilities:
Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์และประมาณค่าใช้จ่าย
ของฝ่ ายสิ นไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนอื่ นที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่ งการประมาณด้วยวิธีดงั กล่าวนั้นได้
พิจารณาอัตราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสี ยหายจ่าย โดยบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลือกอัตราส่ วนนี้ จากข้อมูลในอดีตอย่าง
น้อย 3 ปี
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17. เจ้ าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2561
10,743,655.71
9,134,313.89
19,877,969.60

(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2560
8,873,073.58
8,722,098.37
17,595,171.95

18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณวันที่31ธันวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR‟3.00 ต่อปี ซึ่งคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 35

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
2561

(หน่ วย:บาท)
2560

ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั

406,294.00

489,841.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

213,180.00

245,915.00

(700,938.00)
(81,464.00)

(2,888,310.00)
(2,152,554.00)

มุลค่าปั จจุบนั สุทธิของภาระผูกพัน

9,467,314.00

12,417,350.00

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(700,938.00)
8,766,376.00

(2,888,310.00)
9,529,040.00

9,529,040.00
406,294.00

12,841,384.00
489,841.00

213,180.00

245,915.00

หักผลประโยชน์โครงการจ่าย

(681,200.00)

(1,159,790.00)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(700,938.00)
8,766,376.00

(2,888,310.00)
9,529,040.00

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

รวมภาระผูกพัน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณวันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

การเกษียณอายุ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

ปี 2561
ร้อยละ
60 ปี
2.50
2.00
0.00‟15.00
TMO2017

ปี 2560
ร้อยละ
60 ปี
2.29
2.50
0.00‟20.00
TMO2017

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้น
จาก
การเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน
การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
รวม

(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2561
(715,462.00)
441,979.00
(427,455.00)
(700,938.00)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น
จํานวนเงินดังต่อไปนี้
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ10.0)

เพิม่ ขึน้
(570,215.00)
600,303.00
(78,016.00)

(หน่ วย:บาท)
ลดลง
634,110.00
(551,671.00)
79,931.00

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.18 บริ ษทั ฯ จะ
บันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่เมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งอาจจะมีผลบังคับใช้
ในปี 2562 เมื่อมีผลบังคับใช้บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการตั้งสํารองผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 3.22 ล้านบาท
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20. หนีส้ ิ นอืน่

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2561
7,284,172.22
4,240,381.09
4,620,550.67
16,145,103.98

(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2560
7,087,560.38
3,889,161.77
6,242,461.48
17,219,183.63

21. เงินปันผลจ่ าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาทจํานวน 12 ล้านหุ ้นรวมเป็ นเงิน 12 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาทจํานวน 12 ล้านหุ ้นรวมเป็ นเงิน 18 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
จ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

22. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
2561
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(หน่ วย:บาท)
2560

25,186,545.93

24,886,777.28

8,088,462.79
1,394,068.32
1,295,000.00
7,333,196.66
43,297,273.70

10,460,849.29
1,380,364.73
125,184.72
1,625,000.00
7,968,873.32
46,447,049.34
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23. ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย‟โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย‟โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม

2561

(หน่ วย:บาท)
2560

11,249,040.00
195,432.00
2,293,837.59
13,738,309.59

10,274,516.00
169,278.00
2,719,228.11
13,163,022.11

20,025,599.00
263,083.06
2,022,694.28
22,311,376.34
36,049,685.93

20,069,616.00
264,191.07
3,058,398.10
23,392,205.17
36,555,227.28

6,872,220.00
2,695,920.00
26,481,545.93
36,049,685.93

6,886,850.00
3,156,600.00
26,511,777.28
36,555,227.28

24. ผลประโยชน์ ทจี่ ่ ายแก่กรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 โดยไม่ รวมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ ที่เกี่ ยวข้องที่ จ่ายให้กับกรรมการบริ หาร ค่ าตอบแทน
กรรมการบริ หารผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกรายประกอบด้วย
เงิ นเดื อนเงิ นอุดหนุ นเงิ นตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ ยประชุมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2561 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
13,350,549.59
12,770,529.11
387,760.00
392,493.00
13,738,309.59

13,163,022.11
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25. ผลกระทบทางภาษีทเี่ กีย่ วข้ องกับแต่ ละองค์ ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

จานวนก่ อนภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวม

ผลประโยชน์
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี

(หน่ วย:บาท)
จานวนสุ ทธิจาก
ภาษี

(25,380,627.11)

5,076,125.42

(20,304,501.69)

700,938.00

(140,187.60)

560,750.40

(24,679,689.11)

4,935,937.82

(19,743,751.29)

13,103,870.14

(2,620,774.02)

10,483,096.12

2,958,310.00

(591,662.00)

2,366,648.00

16,062,180.14

(3,212,436.02)

12,849,744.12

26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย
ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิด
ความเสี ยหายที่ต่างไปจากสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย
รวมถึงความเสี ยหายอันเกิ ดจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งปั จจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงทั้งต่อชีวติ ร่ างกาย และ
ทรัพย์สินที่ทางบริ ษทั ฯ รับประกันภัยได้
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน
เนื่องจากค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วน
ของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับประกันภัย ซึ่ งนโยบายการรับประกันภัย
ของบริ ษทั ฯ จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงตํ่า โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะ
รับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภท ต่าง ๆ ด้วย ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
ปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มี
การบริ หารความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิ น (Excess of Loss Reinsurance) จึ งทําให้ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการรับ
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ประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นระบบ รัดกุม และ
ถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วน
ที่ ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2560

สุ ทธิ

สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วน
ทีป่ ระกันภัยต่ อ

19,509,807.32 (4,164,394.06) 15,345,413.26 20,614,318.93 (5,514,619.86)
5,254,390.18 (2,358,975.39) 2,895,414.79 5,005,564.91 (2,292,028.39)
56,556,398.87 (2,755,436.47) 53,800,962.40 57,374,352.62 (2,712,513.00)
1,247,600.61
(264,215.22)
983,385.39 1,081,343.91
(84,664.51)
15,668,546.52 (7,536,190.63) 8,132,355.89 16,081,234.66 (7,467,975.72)
98,236,743.50 (17,079,211.77) 81,157,531.73 100,156,815.03 (18,071,801.48)

สุ ทธิ
15,099,699.07
2,713,536.52
54,661,839.62
996,679.40
8,613,258.94
82,085,013.55
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2561
สารองค่ า
สารองค่ า
สินไหมทดแทน สินไหมทดแทน
ก่ อนการ
ส่ วนที่
ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

15,310,656.84
1,792,208.48
33,654,449.57
622,036.39
4,503,310.02
55,882,661.30

31 ธันวาคม 2560

สุ ทธิ

(4,740,720.70) 10,569,936.14
(339,504.35) 1,452,704.13
(812,018.01) 32,842,431.56
(46,360.71)
575,675.68
(2,002,919.05) 2,500,390.97
(7,941,522.82) 47,941,138.48

สารองค่ า
สิ นไหมทดแทน
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ

สารองค่ า
สินไหมทดแทน
ส่ วนที่
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

7,419,989.38
2,000,364.94
19,978,760.22
803,362.11
4,165,475.12
34,367,951.77

(1,829,114.41)
(1,751,341.14)
(656,764.16)
(56,710.29)
(950,370.31)
(5,244,300.31)

5,590,874.97
249,023.80
19,321,996.06
746,651.82
3,215,104.81
29,123,651.46

การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเนื่ องมาจากความผันผวน
ของสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับ
ประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุ นแรงที่เกิดความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
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(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2561

อัตราส่วนค่าสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจัดการสิ นไหมที่
ไม่สามารถจัดสรรได้

ข้ อสมมติที่
เปลีย่ นแปลง

สารองค่ าสินไหม
ทดแทนก่ อนการรับ
ประกันภัยต่ อ

สารองค่ าสินไหม
ทดแทนหลังการรับ
ประกันภัยต่ อ

+1 %
-1 %
+1 %
-1 %

2,036,492.07
(2,036,492.07)
331,820.16
(331,820.16)

1,674,003.51
(1,674,003.51)
331,820.16
(331,820.16)

ความเสี่ ยงทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่ องการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิ น
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทางการเงิ นที่ สําคัญที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วยเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด เบี้ ย
ประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ ืม และเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯ มี
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
(ก) ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ ตกลงไว้กั บ
บริ ษทั ฯ รวมถึงโอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านเครดิตที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่าสิ นไหม
ทดแทนให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ ในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสู งทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั การ
ความเสี่ ยง โดยกําหนดนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทําการประกันภัยต่อกับบริ ษทั
ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนบริ ษทั รับ
ประกันภัยต่อในประเทศ บริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุดก่อนวัน
ประเมิน
(ข) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของ
บริ ษทั ฯจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบีย้ ปรับ
ขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ไม่ มีอตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้ ที่
แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัย
ต่อ - สํารองสิ นไหมทดแทน
ส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย
ต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่
ครบกําหนดเกินกว่า 3
เดือน
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สํารอง - ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

11,875,195.93
-

28,984,979.72

11,875,195.93
28,984,979.72

-

-

-

-

-

7,941,522.82

7,941,522.82

-

-

-

-

-

8,902,865.15

8,902,865.15

-

52,000,000.00

11,600,000.00
104,000,000.00

5,000,000.00
77,000,000.00

-

229,836,388.06
-

16,600,000.00
229,836,388.06
233,000,000.00

0.00-5.00
1.97-4.95

169,930,000.00
-

-

-

8,547,552.64

-

169,930,000.00
8,547,552.64

0.65-1.60
5.275-5.900

-

-

-

-

55,882,661.30
19,877,969.60

55,882,661.30
19,877,969.60

-
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ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ไม่ มีอตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้ ที่
แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สํารองสิ นไหมทดแทนส่วน
ที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
สํารอง - ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

-

-

-

1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00
77,000,000.0
25,000,000.00 98,000,000.00
0
164,930,000.0
0
-

-

-

-

-

39,549,811.22
- 39,549,811.22
- 25,129,084.90 25,129,084.90

5,244,300.31
9,278,533.89

5,244,300.31
9,278,533.89

- 16,600,000.00
255,558,075.1 255,558,075.1
7
7
200,000,000.0
0
164,930,000.0
0
10,177,930.20
- 10,177,930.20

- 34,367,951.77 34,367,951.77
- 17,595,171.95 17,595,171.95

-

-

0.00-5.00
1.93-4.95
0.65-1.80
5.275-5.900

-

(ค) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถชําระนี้ สิน หรื อภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุน
ได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูง เกินกว่าที่จะยอมรับได้ บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึง
สภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริ หารเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ การ
ระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุน ให้มี ความสอดคล้องกับสภาพของค่าสิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยูใ่ นภาวะที่สามารถจะดําเนิ นการจ่ายชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและครบถ้วน รวมทั้งความสามารถในการเรี ยกเก็บเงินจากผูร้ ับประกันต่อ หรื อ
เรี ยกร้อง จากผูก้ ระทําผิดในกรณี ที่สินไหมรายนั้นต้องมีผรู ้ ับผิดชอบตามกฎหมาย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วันที่ ครบกําหนดของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นนับจากวันที่ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญา
ประกันภัยต่อ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญา
ประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั
ประกันภัยต่อ

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

ไม่ มกี าหนด

รวม

11,875,195.93
-

28,984,979.72

-

-

-

11,875,195.93
28,984,979.72

-

7,637,691.61

-

-

-

7,637,691.61

-

8,902,865.15

-

-

-

8,902,865.15

-

221,930,000.00 115,600,000.00 82,000,000.00
112,809.26
472,573.27 7,962,170.11

-

51,191,021.96

-

19,877,969.60

4,691,639.34
-

230,177,448.06 649,707,448.06
8,547,552.64

-

-

55,882,661.30

-

-

19,877,969.60
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ความเสี่ ยงของธุ รกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญา
ประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญา
ประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัย
ต่อ

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

ไม่ มกี าหนด

รวม

39,549,811.22
-

25,129,084.90

-

-

-

39,549,811.22
25,129,084.90

-

4,329,147.91

1,243.32

-

5,244,300.31

-

913,909.08

9,278,533.89
191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00
161,063.16 2,167,672.47 7,849,194.57

-

30,407,234.62

-

17,595,171.95

3,955,588.24
-

9,278,533.89
255,558,075.17 637,088,075.17
10,177,930.20

5,128.91

-

34,367,951.77

-

-

17,595,171.95

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด
แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
(ก) สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
คิดดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัย
ค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด คํานวณดังนี้


หุน้ ทุน คํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ คํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย
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(ง) เงินให้กยู้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับการรับประกันภัยและการทําประกันภัยต่อเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศโดยบริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าบริ ษทั ฯไม่มีผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญเนื่ องจากวิธีปฏิ บัติของสัญญา
ประกันภัยรายใหญ่จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอาประกันภัยต่อ

27. การบริหารจัดการทุนของบริษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯคือการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและการ
ดํารงเงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

28. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่ วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

2561

2560

3,923,460.10
461,507.59
4,384,967.69

3,443,838.87
479,621.23
3,923,460.10

29. หลักทรัพย์ ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวน 14 ล้านบาท วางไว้เป็ น
หลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันไว้กบั นายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535

30. หลักทรัพย์ ทจี่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 เงินฝากธนาคารจํานวน 20.00 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในการวาง
เป็ นสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน

31. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ.2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนซึ่งขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรจํากัดซึ่ งจะจ่าย
ให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.
2560 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.46 ล้านบาท และ 0.43 ล้านบาท ตามลําดับ
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32. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

33. กาไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น)
2561

กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

(หน่ วย:บาท)
2560

6,199,547.23

13,292,117.77

12,000,000
0.52

12,000,000
1.11

34. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย และดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้กาํ ไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานทางธุรกิจ
และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ ได้รายงานส่ วนงานดําเนิ นงาน โดยแยก
เป็ นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก)เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
กําไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

38,227,935.55
7,935,392.92
30,292,542.63

10,349,016.20
4,724,374.98
5,624,641.22

107,661,127.37
5,228,463.26
102,432,664.11

2,220,584.53
493,404.97
1,727,179.56

30,224,283.68
14,447,153.52
15,777,130.16

188,682,947.33
32,828,789.65
155,854,157.68

(245,714.19)
30,046,828.44
3,286,845.28
33,333,673.72

(181,878.27)
5,442,762.95
2,042,033.13
7,484,796.08

860,877.22
103,293,541.33
891,296.31
104,184,837.64

13,294.01
1,740,473.57
170,467.84
1,910,941.41

480,903.05
16,258,033.21
5,255,191.61
21,513,224.82

927,481.82
156,781,639.50
11,645,834.17
168,427,473.67

8,508,402.01
8,986,346.15
4,570,011.58

1,307,520.33
1,476,088.81
2,454,209.70

51,404,674.76
13,970,911.29
45,413,113.23

1,095,674.96
571,510.00
6,678.75

1,516,919.07
4,762,341.45
1,099,876.40

63,833,191.13
29,767,197.70
53,543,889.66

22,064,759.74

5,237,818.84

110,788,699.28

1,673,863.71

7,379,136.92

147,144,278.49
43,297,273.70
190,441,552.19
(22,014,078.52)
20,194,324.80
7,509,672.17
5,689,918.45
509,628.78
6,199,547.23
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การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน(ต่อ)
(หน่ วย:บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก)เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

43,044,032.37
11,350,466.43
31,693,565.94

9,521,765.99
4,196,279.12
5,325,486.87

113,461,995.98
5,425,133.99
108,036,861.99

1,885,260.18
168,825.54
1,716,434.64

30,956,434.44
15,772,726.17
15,183,708.27

198,869,488.96
36,913,431.25
161,956,057.71

6,884,407.11
38,577,973.05
4,612,949.20
43,190,922.25

(320,015.99)
5,005,470.88
1,671,307.67
6,676,778.55

(9,685,771.08)
98,351,090.91
924,416.57
99,275,507.48

(106,088.04)
1,610,346.60
59,398.93
1,669,745.53

(7,788,713.19)
7,394,995.08
5,079,678.93
12,474,674.01

(11,016,181.19)
150,939,876.52
12,347,751.30
163,287,627.82

6,847,839.34
9,914,444.69
4,576,918.29

256,814.59
1,341,396.53
2,436,805.70

36,031,133.32
14,796,219.32
46,896,810.99

1,156,477.68
488,515.62
5,418.56

2,251,064.59
5,038,815.39
1,202,596.52

46,543,329.52
31,579,391.55
55,118,550.06

21,339,202.32

4,035,016.82

97,724,163.63

1,650,411.86

8,492,476.50

133,241,271.13
46,447,049.34
179,688,320.47
(16,400,692.65)
20,769,465.44
10,202,384.99
14,571,157.78
(1,279,040.01)
13,292,117.77
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การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย:บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สินทรัพย์ที่ปันส่ วน
ไม่ ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

22,731,019.21

5,116,215.01

22,909,250.92

954,663.71

16,879,385.78

730,914,989.89

799,505,524.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

22,789,836.06

6,713,800.00

17,068,543.12

700,288.66

15,389,771.81

744,817,959.97

807,480,199.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

58,897,300.94

9,320,569.25

96,541,108.47

2,075,048.71

22,598,113.26

33,566,354.06

222,998,494.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

52,359,856.59

9,126,180.11

79,703,763.01

2,033,861.14

22,185,603.07

40,019,701.81

205,428,965.73

ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

รวม

สินทรัพย์

หนี้สิน

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากผูเ้ อาประกันรายใดที่ มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของเบี้ ย
ประกันภัยรับของกิจการ

35. ทรัพย์ สินทีม่ ขี ้ อจากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวนเงินรวม 54.93 ล้านบาท ใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
31 ธันวาคม 2561
เงินฝากธนาคาร
คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน
คํ้าประกันการใช้บตั รเครดิต
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

20,000,000.00
14,000,000.00
20,000,000.00
500,000.00
430,000.00
54,930,000.00

(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2560
20,000,000.00
14,000,000.00
20,000,000.00
500,000.00
430,000.00
54,930,000.00
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36. หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้ อง
ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ถูก
ฟ้ องเป็ นจํานวนเงินโดยรวมประมาณ 0.65 ล้านบาท และ 3.51 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้น
จากคดีความที่ถูกฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์จาํ นวน 0.65 ล้านบาท และ 2.56 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งการ
พิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ และส่วนใหญ่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสํารองค่าเผือ่ ผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ในงบการเงินเป็ นจํานวน 0.64 ล้านบาท และ 2.56 ล้านบาท ตามลําดับ
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการคํ้าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าและบริ การระยะยาว
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2561
2,464,236.00
2,464,236.00

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
2,267,728.00
2,267,728.00

37. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท

38. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
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สานักงานใหญ่
408/1 ถนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-22761024 โทรสาร 0-2275-4919
www.charaninsurance.co.th
สานักงานสาขา
สาขาขอนแก่น
377/1-3 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4347-2295-6
สาขาเชียงใหม่
280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ -หางดง ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5380-6618-8
สาขากระบี่
305/9 ถนนมหาราช ตาบลปากนา้ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 0-7562-4083-4
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