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สารบญัสารบญั  
 
001 วิสยัทศัน์ พนัธกจิ และความเป็นมา                      

002 สารจากประธานกรรมการ  

003 ขอ้มูลทางการเงนิท่ีส าคญั     

006 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

007 ขอ้มูลท ัว่ไป 

008 ปัจจยัความเสีย่งและนโยบายบรหิารความเสีย่ง 

014  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

016 โครงสรา้งรายได ้

018 โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ 

040 การก ากบัดแูลกจิการ 

058 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

062 การควบคุมภาพใน 

063 รายการระหว่างกนั 

064 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

070 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

073 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

074 รายงายของผูส้อบบญัชีอนุญาต 

078  งบการเงนิ 

086 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

“ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัฯ เพิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ                 

ท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th  หรอื www.charaninsurance..co.th” 

 

 

www.sec.or.th%20%20
http://www.charaninsurance..co.th/
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วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์   
 “จรัญสญัญา ชาวประชาอุ่นใจ”  

พนัธกจิพนัธกจิ  
 มุ่งมัน่และพฒันาในผลิตภณัฑแ์ละบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คง พร้อมทั้ง

ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

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

พฤศจิกายน 2492 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท ไดแ้ก่ การ

ประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และการประกนัภยัรถยนต ์

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

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

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

 พ.ศ. 2534 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาทพ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดว้ยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญั 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้10 บาท   

 พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จาํกัด ในช่ือ “ บริษทั จรัญประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) ”  ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 327         

 พ.ศ. 2549 บริษทัฯ ไดรั้บ “ รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ” 

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั     

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

หุน้ละ 10 บาท 

 ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจการมาดว้ยความมัน่คงเขา้สู่ปีท่ี 69 โดยบริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ลา้นบาท ชาํระ

แลว้เตม็มูลค่า ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 0107537000807 (บมจ.327) 

 

 

 

 

 

 

 

    วิสยัทศัน ์พนัธกจิ และความเป็นมาวิสยัทศัน ์พนัธกจิ และความเป็นมา  
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 คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่และตระหนกัถึงบทบาท ความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้

องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) โดยกาํหนด

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ประเมินและติดตามผล เพ่ือความสามารถในการแข่งขนัและมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

คาํนึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั  นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และขอ้พึงปฏิบติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั รวมถึงขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน โดยไดมี้การกาํหนดข้ึนเป็นนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัแลดูแล

กิจการท่ีดี และมีการประกาศให้พนกังานทุกคนในองค์กรรับทราบและนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั เพื่อเป็นการสร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ดูแลรับผิดชอบให้

ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา  เป็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐานและ

แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และควบคุมใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รปฏิบติัตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด และจะพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั

องคก์รและผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงในระยะยาว      

 
   
 
 
 

           (นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา) 
                    ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ  
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หน่วย : พนับาท 

 
 

            

  

 

 

 

 

 

 

 2561 2560 2559 

ฐานะทางการเงนิ    

          สินทรัพยร์วม 799,506 807,480 803,714 

          หน้ีสินรวม 222,998 205,429 209,805 

          ส่วนของผูถื้อหุน้ 576,507 602,051 593,909 

ผลการด าเนินงาน    

          เบ้ียประกนัภยัรับรวม 188,683 198,869 211,449 

          เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 155,854 161,956 147,262 

          ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 63,833 57,855 65,783 

          รายไดจ้ากการลงทุน 20,194 20,769 21,743 

          ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 43,297 46,447 48,177 

          กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 6,200 13,292 25,497 

เทยีบต่อหุ้น (บาท)    

          กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.52 1.11 2.12 

          เงินปันผล 0.50 1.00 1.50 

          มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 48.04 50.17 49.49 

อตัราส่วนทางการเงนิ (%)    

          อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  0.77 1.65 3.18 

          อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.98 3.06 3.49 

          อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  1.05 2.22 4.32 

          อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 96.15 90.09 70.75 

 

   ขอ้มูลทางการเงนิท่ีส าคญัขอ้มูลทางการเงนิท่ีส าคญั    
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สัดส่วนรายได้ของบริษทัฯ ปี สัดส่วนรายได้ของบริษทัฯ ปี 22556611    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์รวม  
(หน่วย : ล้าน บาท) 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
(หน่วย : ล้าน บาท) 
 

หนีสิ้นรวม  
(หน่วย : ล้านบาท) 
 

 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

84.91%      11.00%      4.09% 



 

 5 

 

สัดส่วนเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิของบริษทัฯสัดส่วนเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิของบริษทัฯ  ปีปี  22556611  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ  รวมทุกประเภทการประกนัภยัรวมทุกประเภทการประกนัภยั    
(หน่วย : ล้านบาท) 
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 บริษทัฯ มุ่งใหบ้ริการเพ่ือการบริการท่ีดีสาํหรับลูกคา้ และสร้างรากฐานทางการเงินใหม้ัน่คงและแขง็แกร่ง ตลอดจนมุ่งมัน่

ท่ีจะสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีสูงข้ึนตลอดไป 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯทฯ  
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.  ด้านการรับประกนัภัย 
 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท โดยแบ่งเป็น 

 - การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยัผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคลธรรมดานายหนา้นิติบุคคล สถาบนั

การเงิน และลูกคา้โดยตรง           

 - การรับประกนัภยัต่อรับจากบริษทัประกนัวนิาศภยัอ่ืน ๆ  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับประกนัวนิาศภยัตามประเภทการรับประกนัภยัหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 - การรับประกนัอคัคีภยั          

 - การรับประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์        

 - การรับประกนัภยัเบ็ดเตลด็          

 - การรับประกนัภยัรถยนต ์

2.  ด้านการลงทุน 
 บริษทัประกนัวินาศภยัสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพ่ือเป็นรายไดส้าํคญัอีกทาง

หน่ึงให้แก่บริษทัฯ โดยการเลือกลงทุนจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และมีสภาพคล่องในการ

เปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดสาํหรับส่วนท่ีบริษทัฯ ตอ้งใชใ้นอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้งปฏิบติัตามประเภท สัดส่วน 

และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ภายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 การให้กูย้ืมเงิน การลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร 

 

 

 

 

 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจินโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
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ช่ือบริษัท :  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ช่ือย่อ :  CHARAN 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107537000807 (บมจ. 327) 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ :  รับประกนัวนิาศภยั 
สถานทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :  อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ :  0-2276-1024 
โทรสาร :  0-2275-4919 
E-mail :  charanins@charaninsurance.co.th  
URL :  www.charaninsurance.com 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  :  120,000,000  บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั :  12,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ :  10 บาท 
สาขาขอนแก่น :  เลขท่ี 377/1-3 หมู่ 12 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

     โทรศพัท ์0-4347-2295-6 
สาขาเชียงใหม่ :  เลขท่ี 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตาํบลแม่เหียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
                                                    โทรศพัท ์0-5380-6616-8                                         
สาขากระบี่ :  เลขท่ี 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  
           โทรศพัท ์0-7562-4083-4                                    
บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ   
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั     
    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
          โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

ส านักงานผู้ตรวจบัญชี :  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  
และผู้สอบบัญชี        316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300-2  

      โดย นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982    
และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

    และ/หรือ นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 
    และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

 ทีป่รึกษาทางการเงนิ :  ไม่มี 
 

 

 ขอ้มูลท ัว่ไปขอ้มูลท ัว่ไป    

 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
http://www.charaninsurance.com/
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจาก

การดาํเนินธุรกิจของทางบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบัการรับความเส่ียงภยัและการบริหารความเส่ียงโดยตรง ทางบริษทัฯ จึงไดมี้การพฒันา

และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั 

ผูรั้บผลประโยชน์ และผูมี้สิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผูถื้อหุ้นได้ในระยะยาว ดงันั้น 

นโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอจึงถือวา่เป็นส่ิงสาํคญั ในการช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของความ

เส่ียงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีกระบวนการติดตามและทบทวนการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมและยอมรับได ้ซ่ึงทางคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูดู้แลภาพรวมของการบริหารความเส่ียงให้ความเส่ียงในแต่ละดา้น

ไดรั้บการบริหารจดัการอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดบัท่ีทางบริษทัฯ ยอมรับได ้รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ซ่ึงปี  2561  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั้ง 6 ดา้นไว ้ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียงด้านการประกนัภัย (Insurance Risk)       

 ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิด

ความเสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณารับประกนัภยั 

รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิศาสตร์ อาทิเช่น ภาวะนํ้ าท่วม ภยัธรรมชาติ ภยัพิบติั อุบติัภยั ตลอดจนสภาพของสังคมและวฒันธรรม เช่น ภยัก่อการร้าย การ

โจรกรรม เป็นตน้ ซ่ึงปัจจัยดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับ

ประกนัภยัได ้  

 ปัจจยัความเส่ียงดา้นการประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน 

เน่ืองจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายสําคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของ

สัดส่วนของผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั โดยเนน้การเจาะตลาดเฉพาะผลิตภณัฑ์บางประเภท เน่ืองจากจะทาํให้รายไดแ้ละค่า

สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนตอ้งผูกติดกบัผลิตภณัฑ์นั้น จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระทบต่อฐานะทาง

การเงินของบริษทัฯ ในอนาคต 

 แนวทางการจัดการความเส่ียง        

 บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับประกนัภยั ซ่ึงนโยบายการรับประกนัภยั

ของบริษทัฯ จะเลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงตํ่า โดยจะพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะ

รับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ จะพิจารณา

ปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้

การบริหารความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัใหมี้การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative 

 ปัจจยัควาปัจจยัความเสีย่งและนโยบายการบรหิารความเสีย่งมเสีย่งและนโยบายการบรหิารความเสีย่ง  
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Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํให้ความเส่ียงท่ีเกิดจากการรับ

ประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ให้เป็นระบบ รัดกุม และ

ถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง  

 การประเมินความเส่ียงดา้นการประกนัภยั บริษทัฯ จะพิจารณาจากอตัราความเส่ียงรายเดือน โดยใช้ขอ้มูลจาก

รายงานประจาํเดือนเพ่ือแสดงฐานะการเงินและกิจการ นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการรับประกนัภยัของบริษทัฯ จะทาํการติดตาม

ความเส่ียงเป็นประจาํทุกไตรมาส รวมถึงมีการคาํนวณอตัราความเสียหาย (Loss Ratio) อย่างสมํ่าเสมอ และในการประชุมของ

คณะกรรมการรับประกนัภยัทุกไตรมาสจะตอ้งนาํอตัราความเสียหายท่ีคาํนวณไดม้าพิจารณาและทบทวนดว้ยทุกคร้ัง  

 2. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึง

กาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่

ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้ ปัจจยัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

การเกิดความเสียหายขนาดใหญ่โดยท่ีไม่ไดค้าดคิดจากมหนัตภยัท่ีรุนแรง ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถจดัการกบัภาระผูกพนัเม่ือ

ถึงกาํหนดได ้เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดเพ่ือชาํระได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนใหม่มาให้ไดเ้พียงพอต่อ

ความตอ้งการภายในระยะเวลากาํหนด หรือสามารถจดัหาเงินกองทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้ซ่ึงอาจทาํให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษทัฯ ได ้ 

 แนวทางการจัดการความเส่ียง        

 บริษัทฯ ได้คาํนึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน เงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์การระดมเงินทุนจากแหล่งหน้ีสินและแหล่งทุน ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต ใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีสามารถจะดาํเนินการจ่ายชดใชค้่าสินไหมทดแทนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและครบถว้น รวมทั้ง

ความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผูรั้บประกนัต่อ หรือเรียกร้องจากผูก้ระทาํผิดในกรณีท่ีสินไหมรายนั้นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบตาม

กฎหมาย นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

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

เงินกองทุนท่ีบริษทัฯ จะตอ้งดาํรงไวมี้ความเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงในทุกดา้นและเหมาะสมกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจ และ

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัสากลท่ีจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของธุรกิจประกนัภยัใหสู้งข้ึน  

 การประเมินความเส่ียงด้านสภาพคล่อง บริษทัฯ จะพิจารณาจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR 

RATIO) ในรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC) โดยจะมีการวดัเป็นประจาํทุกเดือน และมี

การวดัแบบเต็มรูปแบบ (Full Valuation) ทุก 6 เดือน โดยบริษทัฯ จะยอมรับความเส่ียงท่ีระดบัไม่น้อยกว่า 150% นอกจากนั้น 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ จะมีการติดตามความเส่ียงเป็นประจาํทุกเดือน โดยมีการคาํนวณอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุน (CAR RATIO) เป็นประจาํทุกเดือน รวมถึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาํทุกไตรมาส เพื่อทบทวนและ

หาแนวทางในการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัระดบัเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
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 3. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)       

 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล ระบบงานขดัขอ้ง หรือกระบวนการปฏิบติังาน

และการควบคุมภายในผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม   

 ปัจจยัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การขาดการกาํกบัดูแลและการควบคุมท่ีดี โดยมีสาเหตุมา

จากกระบวนการปฏิบติังานภายใน ระบบงาน ความลม้เหลว ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของบุคลากรในงานนั้น ๆ หรือ

เกิดจากเหตุปัจจยัภายนอก รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย โดยส่วนมากบริษทัฯ จะพบความเส่ียงดา้นน้ี ในขั้นตอนการบริหาร

จดัเก็บเบ้ียประกนัภยั เน่ืองจากบริษทัฯ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทน นายหนา้ ซ่ึงในการรับประกนัภยัผ่านช่องทางดงักล่าว

นั้น บริษทัฯ จะทาํการออกกรมธรรมแ์ละจดัส่งใหก้บัตวัแทน นายหนา้ก่อน แลว้จึงไดเ้รียกเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัตามในภายหลงั ทาํ

ให้บริษทัฯ เกิดความเส่ียงในการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระ ท่ีอาจจะเรียกเก็บไม่ไดห้ากตวัแทน นายหนา้นั้นขาดสภาพคล่อง

หรือมีปัญหาทางการเงิน ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก 

 แนวทางการจัดการความเส่ียง   

 บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัในการ

เก็บเบ้ียประกนัภยัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับทราบขอ้มูล

และพิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าว พร้อมทั้งมีการติดตามเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ

อยา่งเขม้งวดในการติดตามทวงถามเบ้ียประกนัภยัตามประกาศและขอ้บงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยการเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยับริษทัฯ มีการกาํหนดระยะเวลาในการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั หาก

เบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระจดัเก็บไม่ได ้และเกินกาํหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บ หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีติดตามจะดาํเนินการติดตาม

รายการท่ีคา้งอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นไปตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นระเบียบการจดัเก็บค่าเบ้ียประกนัภยัของบริษทัฯ   

 การประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ บริษทัฯ จะพิจารณาจากวนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบั จนถึง วนัท่ีมีการคา้ง

ชาํระเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงจะทาํการพิจารณาเป็นประจาํทุกเดือน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดมี้กระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินการ

อยา่งเขม้งวดในขั้นตอนการติดตามทวงถามเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระ โดยจะมีการประชุมผูบ้ริหารของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือติดตาม

เบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระอยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส และมีการออกหนงัสือแจง้เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีเบ้ีย

ประกนัภยัคา้งชาํระตั้งแต่ 60 วนัข้ึนไป 

 4. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)        

 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงของความเสียหายทางการเงินจากการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดของ

สินทรัพยล์งทุน อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ และอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

ของสินทรัพย ์รวมถึงความเส่ียงจากโอกาสท่ีผูกู้ย้มืหรือคู่สญัญาจะไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสญัญา   

 ปัจจยัความเส่ียงดา้นตลาดท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นผลมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน 

และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เพราะนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยัแลว้ รายไดห้ลกัของบริษทัฯ อีกส่วนหน่ึงมาจากการลงทุน จึง

ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด ซ่ึง

อาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯ 
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 แนวทางการจัดการความเส่ียง         

 บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการลงทุนและมีการกาํหนดสัดส่วนการลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและ

ตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ.2556 ท่ีไดก้าํหนดชนิดของหลกัทรัพยท่ี์อนุญาตให้ลงทุน รวมถึง

ควบคุมสดัส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยไ์วด้ว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุน

อยา่งชดัเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเส่ียงจากการลงทุนอยา่งรอบคอบ โดยบริษทัฯ เนน้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และใหผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม แน่นอน ตลอดจนหลีกเล่ียงการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความ

เส่ียงสูงประเภทหลกัทรัพยเ์ก็งกาํไร โดยบริษทัฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่นรูปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้

หุน้สามญั และหน่วยลงทุน เพราะนอกจากจะไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลกัทรัพยแ์ลว้ ยงัไดรั้บผลตอบแทนใน

รูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเพ่ิมอีกดว้ย  

 การประเมินความเส่ียงด้านตลาด บริษทัฯ จะพิจารณาจากอตัราการเปล่ียนแปลงในทางลบหรือลดลงของอตัรา

ผลตอบแทนและราคาตราสารทุน ซ่ึงเท่ากบัเปอร์เซ็นตข์องผลต่างของอตัราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทุนเดิมและใหม่ หรือ ณ 

ปัจจุบนั เทียบกบัอตัราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทุนเดิม นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีกระบวนการติดตามดูแลความเส่ียง โดย

คณะกรรมการลงทุนของบริษทัฯ จะทาํการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารดา้นตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือจะไดมี้

การทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุน รวมถึงดําเนินการปรับพอร์ตและการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 5. ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)        

 ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทั รวมถึง

โอกาสท่ีคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   

 ปัจจยัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่าสินไหมทดแทนให้กบั

บริษทัฯ ได ้เน่ืองจากในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูงทางบริษทัฯ มีนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํ

การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ี

ตกลงกันไวไ้ด้ รวมทั้ งยงัมีโอกาสท่ีคู่สัญญาอาจถูกปรับลดอนัดับความน่าเช่ือถือลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัฯ เกิดความ

เสียหายได ้

 แนวทางการจัดการความเส่ียง  

 บริษทัฯ มีการพิจารณาอนัดับความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ ซ่ึงทาง

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ไดก้าํหนดใหมี้ความน่าเช่ือถือในระดบั BBB+ ข้ึน

ไป (S&P Rating) แต่โดยส่วนใหญ่ ทางบริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือใน

ระดบั A- ข้ึนไปเท่านั้น และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหมี้ความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนบริษทัรับประกนัภยั

ต่อในประเทศ ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ได้กําหนดให้ต้องมี

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบัขั้นตํ่า 140% ข้ึน

ไป แต่บริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวนิาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงาน 
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การดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบัขั้นตํ่า 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดมี้การจดัการความ

เส่ียงในส่วนน้ี โดยการจดัตั้งเงินสาํรองความเสียหายทั้งก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการประกนัภยัต่อไวใ้ห้เพียงพอกบัความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้าํการซ้ือความคุม้ครองแบบ Excess of Loss หรือความคุม้ครองเสียหาย

ส่วนเกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวอี้กชั้นหน่ึง รวมถึงมีการใช้บริการของตวัแทนหรือนายหน้าประกนัภยัต่อในการจัดหาบริษทั

ประกนัภยัต่อทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ตอ้งการอีกทางหน่ึงดว้ย    

 การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯ จะพิจารณาขอ้มูลจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงาน

การดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีประกาศบนหนา้เวบ็ไซตข์องแต่ละบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศ และ

ขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ S&P หรือ Moody’s 

นอกจากนั้น ในส่วนของกระบวนการติดตามดูแลความเส่ียงบริษทัฯ จะมีการพิจารณาและติดตามอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศเป็นประจาํทุกไตรมาส ส่วนบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศบริษทัฯ จะพิจารณาและ

ติดตามอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อเป็นประจาํทุกไตรมาสเช่นกนั  

 6. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการกาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและการนาํไป

ปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก   

 ปัจจยัความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ได้แก่ การกาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน แลว้

นาํไปปฏิบติัไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัจะส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุน 

หรือการดาํรงอยูข่องกิจการ ซ่ึงหากวิเคราะห์รายไดข้องบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา จะพบวา่ บริษทัฯ ไดรั้บเบ้ียประกนัภยัจากการขยาย

งานผ่านช่องทางนายหน้าและตวัแทนเป็นหลกั โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในส่วนของการรับประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบัท่ีมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 76 ของเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์ทาํใหบ้ริษทัฯ คาํนึงถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงแหล่งงานดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป 

ซ่ึงอาจส่งผลทาํใหเ้กิดความเส่ียงกบัรายไดข้องบริษทัฯ ในอนาคต  

 แนวทางการจัดการความเส่ียง   

 บริษทัฯ ไดพ้ยายามคดัสรรตวัแทนและนายหน้าท่ีมีคุณภาพให้มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะจะช่วยให้เกิด

ความสมดุลของรายไดจ้ากทุกช่องทางให้มีความใกลเ้คียงกนั เพ่ือเป็นการช่วยลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงแหล่งรายไดจ้ากช่องทาง

ใดช่องทางหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกตวัแทนและนายหนา้ โดยนอกจากจะพิจารณาจากศกัยภาพดา้นการ

ขายแลว้ บริษทัฯ ยงัพิจารณารวมถึงสถานภาพทางการเงิน ประวติัในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการชําระเบ้ีย

ประกนัภยั นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมให้ตวัแทนและนายหนา้จะตอ้งมีหลกัทรัพยห์รือบุคคลคํ้าประกนัตาม

วงเงินเครดิตท่ีบริษทัฯ กาํหนด          

 การประเมินความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ บริษทัฯ พิจารณาจากร้อยละของผลต่างเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิปีปัจจุบนักบัปีก่อน 

หากลดลงถือว่ามีความเส่ียงดา้นน้ีเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากนั้น ทางคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ จะมีการประชุมเป็นประจาํทุก

เดือน โดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายการตลาด เพ่ือทาํการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และแกไ้ขนโยบายทางการตลาด ซ่ึงจะช่วยลด

อุปสรรคดา้นการตลาดให้น้อยลง และเป็นการเพ่ิมความสามารถในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็น                
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การลดความเส่ียงของการกระจุกตัวของแหล่งงาน และยงัช่วยให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน                           

ในปัจจุบนัมากข้ึน 

                    การบริหารความเส่ียงประจาํปี 2561 ท่ีผา่นมาปรากฏวา่  บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีวาง

ไว ้เม่ือพิจารณาในภาพรวมผลการดาํเนินงานจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 พบว่าอยู ่                 

ท่ีประมาณร้อยละ 273 ซ่ึงอยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ มากกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไวท่ี้ร้อยละ 150 โดยผลท่ีได้จากการปฏิบัติ                   

ตามแผนการบริหารความเส่ียงประเด็นความเส่ียงทั้ง 6 ดา้นนั้นมีเพียงความเส่ียงดา้นการประกนัภยั (Combine Ratio)  ท่ีเกิน                 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้พียงเล็กนอ้ย โดยบริษทัฯ ไดมี้มาตรการจดัการความเส่ียงและดาํเนินการแลว้ เพ่ือกาํกบัดูแลให้ความ

เส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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ลกัษณะของผลติภณัฑ์หรือบริการ 

การประกนัอคัคีภัย    

 เป็นการรับประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง อาคาร ท่ีอยูอ่าศยั อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพยสิ์นในอาคาร สต๊อก

สินคา้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพ้ืนท่ีรับประกนัภยัทัว่ราชอาณาจกัร ซ่ึงไดรั้บ

ความสูญเสียหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัระเบิดจากแก๊สท่ีใชท้าํแสงสว่างหรือประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศยั และ

สามารถขยายความคุม้ครองพิเศษเพ่ิมเติมได ้เช่น ภยัลมพาย ุนํ้ าท่วม แผน่ดินไหว ลูกเห็บ ภยัเน่ืองจากไฟฟ้า เป็นตน้   

การประกนัภัยทางทะเลและลอจิสติกส์     

 เป็นการรับประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก 

โดยรถยนต ์รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน ซ่ึงจะใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้

ท่ีเอาประกนัภยัในระหวา่งการขนส่งท่ีนาํเขา้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศท่ีเกิดความเสียหายจากภยัทางทะเล ความเสียหาย

จากภยัธรรมชาติต่าง ๆ และยงัใหค้วามคุม้ครองพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น การลกัขโมย ภยัสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน เป็น

ตน้ 

การประกนัภัยเบ็ดเตลด็  เป็นการรับประกนัภยัประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่  

-   การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม  -   การประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง                                 

-   การประกนัภยัสาํหรับเงิน    -   การประกนัภยัโจรกรรม                                           

-   การประกนัภยัการติดตั้งเคร่ืองจกัร   -   การประกนัภยัการก่อสร้างทุกชนิด                                                         

-   การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  -   การประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น                                          

-   การประกนัภยัสิทธิการเช่า       -   การประกนัภยักระจก                                                                          

-   การประกนัภยัอิสรภาพ     -   การประกนัภยัมะเร็ง                                        

-   การประกนัภยัความซ่ือสตัย ์       -   การประกนัภยักอลฟ์                                           

-   การประกนัภยัสาํหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง -   การประกนัภยัสาํหรับผูต้รวจสอบอาคาร                                  

-   การประกนัภยัคุม้ครองการวา่งงาน   -   การประกนัภยัร้านทอง                                      

-   การประกนัภยัการดูแลระยะยาวสาํหรับผูสู้งอาย ุ -   การประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน                              

-   การประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้าและถงัอดัความดนั -   การประกนัภยัเคร่ืองจกัรหยดุชะงกั                                                 

-   การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3                                         

-   การประกนัความรับผดิตามกฎหมายจากการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก                                            

-   การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั                                         

 ลกัษณะการประกอบธุรกจิลกัษณะการประกอบธุรกจิ    
 



 

 15 

-   กรมธรรมป์ระกนัสรรพภยัธุรกิจขนาดยอ่ม (SME)                                                       

-   กรมธรรมป์ระกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย                                              

-   กรมธรรมป์ระกนัภยั 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 

การประกนัภัยรถยนต์            
 เป็นการรับประกนัความเส่ียงภยัของการใชร้ถยนต์ โดยให้ความคุม้ครอง การสูญหายและความเสียหายของตวัรถ 
อุปกรณ์ประจาํรถถูกลกัขโมย ความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก รวมทั้งความคุม้ครองพิเศษอ่ืน ๆ เช่น การประกนัตวัคนขบัในคดีอาญา เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งการรับประกนัภยั
ไดเ้ป็น 2 แบบ คือ            
 - การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หมายถึง การประกนัภยัรถยนตท่ี์ถูกบงัคบัโดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เพ่ือ
ความคุม้ครองต่อการสูญเสียชีวติและความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผูป้ระสบภยัจากรถ                                      
 - การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ หมายถึง การประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนโดยความสมคัรใจของเจา้ของรถยนต ์ซ่ึง
มิไดเ้กิดจากการถูกบงัคบัตามบทบญัญติัของกฎหมายแต่อยา่งใด สามารถแบ่งความคุม้ครองออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  
 ประเภทที ่1 : ใหค้วามคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อตวัรถยนตห์รืออุปกรณ์ติดประจาํรถยนต ์การบาดเจ็บและ
การสูญเสียชีวติ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสาํหรับการเสียชีวติ การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 
 ประเภทที่ 2 : ให้ความคุม้ครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหมเ้ท่านั้ น และคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายสาํหรับการเสียชีวติ การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก    
 ประเภทที่ 3 : ให้ความคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายสาํหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
ต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก         
 ประเภทที ่4 : ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอกเท่านั้น  
 ประเภทที ่5 : ใหค้วามคุม้ครองต่อการสูญหายของรถยนตห์รือไฟไหม ้รวมถึงความเสียหายต่อรถยนตเ์น่ืองจากการ
ชนกบัยานพาหนะทางบก และคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายสาํหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก 
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 โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั และรายไดจ้ากการลงทุน 

โดยมีรายละเอียดงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561, 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

กลุ่มธุรกจิ 

ปี  2561 ปี  2560 ปี  2559 

มูลค่า (ล้าน

บาท) 

สัดส่วน

(%) 

มูลค่า  (ล้าน

บาท) 

สัดส่วน

(%) 

มูลค่า (ล้าน

บาท) 

สัดส่วน

(%) 

1.  เบ้ียประกนัภยัรับ – สุทธิ*       

    1.1 เบ้ียประกนัอคัคีภยั – สุทธิ 30.29 16.51 31.69 16.43 44.48 24.87 

    1.2 เบ้ียประกนัภยัทางทะเล – สุทธิ 5.62 3.05 5.33 2.76 4.89 2.73 

    1.3 เบ้ียประกนัภยัยานยนต ์– สุทธิ 102.43 55.81 108.04 56.00 94.66 52.93 

    1.4 เบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็ – สุทธิ 17.51 9.54 16.90 8.76 3.23 1.81 

รวม 155.85 84.91 161.96 83.95 147.26 82.34 

2.  รายไดจ้ากการลงทุน 20.19 11.00 20.77 10.76 23.28 13.02 

3.  รายไดอ่ื้น ๆ 7.51 4.09 10.20 5.29 8.29 4.64 

รวม 183.55 100.00 192.93 100.00 178.83 100.00 

* เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิจากการส่งคืน ยกเลิก และประกนัภยัต่อ                        

การตลาดและสภาวะการแข่งขนัการตลาดและสภาวะการแข่งขนั  

 ในปี 2561 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีบริษทัประกนัวนิาศภยั จาํนวนทั้งส้ิน 59 บริษทั โดยเป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจประกนั

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

จาํนวน 59 บริษทั เป็นบริษทัท่ีทาํธุรกิจเฉพาะประกนัสุขภาพอยา่งเดียว จาํนวน 4 บริษทั โดยภาพรวมคาดวา่ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมี

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง จาํนวนรวมทั้งส้ิน 169,523,877 ลา้นบาท                                                     

ทีม่า: ส านักงานอตัราเบีย้ประกนัวนิาศภัย ณ เดอืนกนัยายน 2561)  

 

 

 

 

 โครงสรา้งรายได ้โครงสรา้งรายได  ้   
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ตารางเปรียบเทียบเบีย้ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

     หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทการรับประกนัภัย 
เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง 

ปี 2561 ปี 2560 เพิม่(ลด)% 

อคัคีภยั 7,850 9,839 (20.22) 

ภยัทางทะเลและขนส่ง                                                           4,191 5,301 (20.94) 

ภยัรถยนต ์ 99,802 127,510 (21.73) 

ภยัเบ็ดเตลด็                                                                                           57,679 76,957 (25.05) 

          ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 16,127 25,236 (36.10) 

          ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                             1,992 2,966 (32.84) 

          อุบติัเหตุส่วนบุคคล                                      21,391 28,757 (25.61) 

          สุขภาพ 7,007 9,203 (23.86) 

          อ่ืน ๆ 11,160 10,795 3.38 

รวม                                           169,523 219,607 (22.81) 

กลยุทธ์และการแข่งขนักลยุทธ์และการแข่งขนั      

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ใน

ธุรกิจประกนัวนิาศภยั รวมถึงการตอ้งเผชิญกบักฎเกณฑก์ารกาํกบัดูแลของสากล บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยไดมี้การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง แลว้นาํมาวางแผนกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 

และการบริหารเงินกองทุนของบริษทัฯ ในระยะ 3-5 ปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ซ่ึงเป้าหมายการ

ขยายงานของบริษทัฯ จะไม่คาํนึงถึงเฉพาะผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่จะประเมินความคุม้ค่าของผลตอบแทน

กบัความเส่ียงในแต่ละดา้น รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ในระยะยาว  

 บริษทัฯ จึงเน้นสร้างประกันภยันวตักรรมใหม่และขยายงานดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายได ้เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจและเพ่ือรองรับการขยายตวัของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเล่ียงการ

แข่งขนัทางดา้นราคา โดยการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะทาํภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือให้เกิดการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงทางบริษทัฯ มีการพฒันาและขยายช่องทางการจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลาย พฒันาการบริการและเสริมสร้าง

คุณภาพบุคลากร รวมทั้ง พฒันาและปรับปรุงระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการ

ดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน และเพ่ือรองรับงานดา้นการรับประกนัภยัท่ีจะ

ขยายตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริการมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มความตอ้งการไดม้ากยิง่ข้ึน   
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ผู้ถอืหุ้น  ผู้ถอืหุ้น      
 รายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ พร้อมทั้งจาํนวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนักาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

หมายเหตุ   บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอยา่งนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อ

หุน้รายอ่ืน          

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล นโยบายการจ่ายเงนิปันผล         
 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงาน

ของบริษทั คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษทั โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทั          

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 5 ปี 

ปี 2561* 2560 2559 2558 2557 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.52 1.11 2.12 3.00 1.80 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)   0.50 1.00 1.50 2.00 12.50 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 96.15 90.09 70.75 66.67 694.44 

หมายเหตุ   เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี บมจ.26 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
ก่อน และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

ช่ือ - สกลุ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 
1.   นายสุกิจ        จรัญวาศน ์ 2,096,844 17.47 
2.   นายวเิชียร     ศรีมุนินทร์นิมิต 1,078,000 8.98 
3.   นายกิตติพงศ ์   จรัญวาศน์ 707,000 5.89 
4.   นายกิตติ           จรัญวาศน ์ 692,000 5.77 
5.   บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 578,000 4.82 
6.   นายยงยทุธ       จรัญวาศน์ 538,080 4.48 
7.   นางเอลิซาเบธ์  จรัญวาศน ์ 467,200 3.89 
8.   นายนิพนธ์        จรัญวาศน์   412,800 3.44 
9.   วา่ท่ีร.ต.นนัทชยั      เหมือนพิทกัษ ์ 172,100 1.43 
10.  นายสิทธิชยั            เกือเกียรติงาม 150,000 1.25 
11.  นายสนัตินิรันดร์     เชาวป์ระมวลกลุ 150,000 1.25 

  โครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการโครงสรา้งการถอืหุน้และการจดัการ  
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      โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร  

    บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   
 
 
         
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
                                                                             

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการตลาด 

Marketing Department 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit   Committee 
คณะกรรมการลงทุน                 

Investment   Committee 

คณะกรรมการบริษทั 
BOARD OF DIRECTORS 

 

ฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

Fire Department 

คณะกรรมการบริหาร 

Executive   Board 

กรรมการผูจ้ดัการ 

Managing Director 

สาํนกัตรวจสอบภายใน 

Office of Internal Audit 
 

ฝ่ายประกนัภยัทางทะเล 

และ ลอจิสติกส์ 

Marine Cargo &Logistic Department 
ฝ่ายการเงินและการลงทุน 

Finance   Department 

ฝ่ายการบญัชี 

Accounting Department 

ฝ่ายประกนัภยัเบด็เตล็ด 

Miscellaneous Department 
 

ฝ่ายธุรการ 

Administrative Department 

ฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

Motor Department 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Information Technology Department 
 

สว่นกฏหมาย 

Legal Division 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 
Risk Management Working Group 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

Risk Management Committee 
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คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการบริษทั  
 

ช่ือ-นามสกลุ นายโสภณ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

อายุ 67 ปี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 17 มกราคม 2551 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                     
คู่สมรส : ไม่มี  

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                                                                                  
Texas Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)             
รุ่นท่ี 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ประธานกรรมการ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นายสมพล  ไชยเชาวน์ 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ 72 ปี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 11 มีนาคม 2546 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                      
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                                                                                  
Texas ADI University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                  
รุ่นท่ี 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ กรรมการ บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

 

ช่ือ-นามสกลุ นางผดุผ่อง  อาสิงสมานันท์ 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ 70 ปี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 22 กนัยายน 2549 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                         
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                                                                   
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP)                    
รุ่นท่ี 2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                                        
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นายวรยุทธ  เจริญเลศิ 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อายุ 70 ปี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 13 มิถุนายน 2545 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                         
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์                                                                    
Pittsburgh State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP)                 
รุ่นท่ี 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                                         
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นายสุกจิ  จรัญวาศน์ 

ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 

อายุ 73 ปี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 1 มกราคม 2517 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : 17.47%                                                                                                     
คู่สมรส : 3.89% 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วศิวโครงสร้าง                                                                         
California State University at Long Beach                                                          
ประเทศส หรัฐเมริกา 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                   
รุ่นท่ี 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ                                       
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นายพนธ์   ฐิตพิาณิชยางกูร 

ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่ายยานยนต ์

อายุ 69 ปี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 1 กรกฎาคม 2528 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : 0.83%                                                                                                     
คู่สมรส : 0.07% 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบตัร วทิยาลยัพาณิชยการพระนคร  

 

การอบรม 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)                        
รุ่นท่ี 10/2005  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)                 
- ประกาศนียบตัร Insurance Management Development Program (IMDP) 
รุ่นท่ี 7/1996 จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั กรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่ายยานยนต ์                                         
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นายกติตพิงศ์  จรัญวาศน์ 

ต าแหน่ง กรรมการบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

อายุ 45 ปี 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 26 พฤษภาคม 2553 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : 5.89%                                                                                                     
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป                              
City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)                   
รุ่นท่ี 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั กรรมการบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
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เจ้าหน้าที่บริหารเจ้าหน้าที่บริหาร  

ช่ือ-นามสกลุ นายกติต ิ จรัญวาศน์ 

ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายการตลาด) 

อายุ 48 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : 5.77%                                                                                                     
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจ                                                         
Whitworth University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Insurance Management Development Program 
(IMDP) รุ่นท่ี 22/2016 จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายการตลาด)                                                        
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นายสมชาย  ว่องวชิญกร 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

อายุ 64 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                     
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์                                                 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด                                                                                  
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นางสาวสุดารัตน์  ววิรรธนะเดช 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

อายุ 65 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : 0.01%                                                                                                     
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การบญัชี                                                                           
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย                                                          

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Insurance Management Development Program 
(IMDP) รุ่นท่ี 5/1993 จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                                                                                              
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวกญัญวรรณ  ไตรศักดิ์สุริยนัต์ 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

อายุ 63 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : 0.01%                                                                                                     
คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ                                                                             
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี                                                          

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Insurance Management Development Program 
(IMDP) รุ่นท่ี 5/1993 จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน                                                                                            
บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นางสมใจ  บัณฑติกฤษดา  

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

อายุ 62 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                     

คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปวช. วทิยาลยัพาณิชยการพระนคร 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Insurance Management Development Program 

(IMDP) รุ่นท่ี 7/1996 จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั หา

วทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั                                                                        

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวปุณรดา  อายุเจริญกลุ  

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

อายุ 54 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                     

คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปวช. วทิยาลยัพาณิชยการราชดาํเนิน 

การอบรม ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Insurance Management Development Program 

(IMDP)รุ่นท่ี 11/2002 จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็                                                                

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นายนพดล  สุวรรณการีย์กลุ 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อายุ 48 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                     

คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท การเงินการธนาคาร                                                                

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

การอบรม ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                  

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นายวสิิทธ์ิ  ลิม้เจริญสุข 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

อายุ 73 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : 0.03%                                                                                                     

คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบตัร วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรม ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์                                                                 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกลุ นางพรมพร  ล าดบัพงัค์  

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

อายุ 49 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                     

คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป (บญัชี)                                       

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

การอบรม ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ                                                                                    

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

ช่ือ-นามสกลุ นายโฆษิต  องัคสุวรรณ  

ต าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบริหารความเส่ียง 

อายุ 48 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2561 ตนเอง : ไม่มี                                                                                                     

คู่สมรส : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท เทคโนโลยสีารสนเทศ                                        

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

การอบรม ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบริหารความเส่ียง                                  

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิทางกฏหมายในระยะ 1 ปีทีผ่่านมา ไม่มี 

 

 



 

 29 

ประธานกรรมการประธานกรรมการ    

 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้  
 1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั         

 2.   เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และ

ตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้                             

 3.  เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากนั               

 4.  ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฏหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าเป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

ระเบียบขอ้บงัคบัและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการบริษทัคณะกรรมการบริษทั  
 ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่านกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน  

ช่ือ - สกลุ      ต าแหน่ง                  วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

1. นายโสภณ    กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ   17/01/2551 

2. นายสมพล    ไชยเชาวน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 11/03/2546 

3. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  22/09/2549 

4. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  13/06/2545 

5. นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการ      01/07/2528 

6. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์  กรรมการ  26/05/2553 

7. นายสุกิจ  จรัญวาศน์  กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการคณะกรรมการ 01/01/2517 

 คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดูแลและจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

แทนคณะกรรมการได ้โดยจะกาํหนดเง่ือนไขใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ 

 1.  กาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และกาํกบัดูแลให้ฝ่าย

บริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

 2.  พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อาํนาจการ

บริหาร การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และรายการอ่ืนใดท่ี

กฎหมายกาํหนด     
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 3.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้ง 

4.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้ งคณะผู ้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร   

 5.  กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี   

6.  พิจารณาค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้    

7.  กาํกบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสร้างความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทาง

ธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการรักษาความลบั ความ

น่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

8.  ดูแลรับผิดชอบให้ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ มติท่ีประชุมและการ

จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สามารถสะทอ้น

ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดาํเนินงานให้ถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฏเกณฑ์ มาตรฐาน และ

แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรรมการผู้จดัการกรรมการผู้จดัการ    

               ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

 ในการดาํเนินงานแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ  มีดงัน้ี     

 1.  บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบ อาํนาจดาํเนินการ และมติ

ท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และใหมี้อาํนาจบงัคบับญัชาพนกังาน  และลูกจา้งของบริษทัฯ และในการบริหารกิจการ 

กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ        

 2.  กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง ออกคาํสั่งหรือประกาศกาํหนดวิธีการบริหารงานและการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง             

 3.  กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหก้รรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํการแทนและ

ผกูพนับริษทัฯ ไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับมติท่ีประชุม
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คณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจ

ใหบุ้คคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้         

 4.  การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด    

 5.  การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมถึง

การเล่ือนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บังคบักาํหนดให้

คณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั         

 6.  บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่  กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมถึง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ยติุธรรม และมีคุณธรรม โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบ      
 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

               ช่ือ - สกลุ      ต าแหน่ง 

 1.  นายสมพล   ไชยเชาวน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ    กรรมการตรวจสอบ 

 3.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์  กรรมการตรวจสอบ  

 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ       
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบและตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

ดงัต่อไปน้ี             

 1.  สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงิน งบการเงิน และกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งครบถว้น

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป และใหมี้การเปิดเผยอยา่งเพียงพอ      

 2.  สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน โดยในปี 2561 ทาง

บริษทัฯไดว้า่จา้งให ้บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายในใหแ้ก่บริษทัฯ  

 3.  สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ        

 4.  พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชี รวมถึงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
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ในการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี โดยในปี 2561 ทางบริษทัฯ ไดว้า่จา้งใหบ้ริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ            

 5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ    

 6.  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ   

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฏบตัร (Charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
  

 7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ   3  ปี               

 กรรมการตรวจสอบ   3  ปี       

 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร                        
 ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุด

ตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร  

             องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 

               ช่ือ - สกลุ         ต าแหน่ง 

 1.  นายสุกิจ    จรัญวาศน์      กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.  นายพนธ์    ฐิติพานิชยางกรู  กรรมการบริหาร 

 3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์  กรรมการบริหาร 
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 ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร        

 1.  รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัให้ดาํเนินไปตามนโยบายและแผนงาน

หลกัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั         

 2.  รับผิดชอบในการจดัทาํนโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั           

 3.  รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทัปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์รบ. วินาศ

ภยั   พรบ.บริษทัมหาชน และกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.   

 4.  รับผิดชอบในการดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการจดัทาํงบการเงินท่ีแสดง

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเป็นจริงอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล     

 5.  รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและกาํหนดมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั       

 6. รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารกาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

เจ้าหน้าที่บริหารเจ้าหน้าที่บริหาร  
 องค์ประกอบของเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ประกอบด้วย   

 1.  นายกิตติ จรัญวาศน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายการตลาด) 

2.  นายโฆษิต องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบริหารความเส่ียง 

3.  นายสมชาย วอ่งวชิญกร  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด       

4.  น.ส.สุดารัตน์ ววิรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5.  น.ส.กญัญวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

6.  นางสมใจ บณัฑิตกฤษดา ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั   

7.  นายวสิิทธ์ิ ล้ิมเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

8.  น.ส.ปุณรดา อายเุจริญกลู ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

9.  นายนพดล สุวรรณการียก์ลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   

10. นางพรมพร ลาํดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ   

คณะกรรมการลงทุนคณะกรรมการลงทุน   
  ประกอบดว้ย กรรมการบริหารและเจา้หนา้ท่ีบริหารซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะ

ส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์   กรรมการผูจ้ดัการ 

 2.  นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู   กรรมการบริหาร 
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 3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์   กรรมการบริหาร 

 4.  น.ส. สุดารัตน์   ววิรรธนะเดช   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 5.  น.ส. กญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุน        

 1.  จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมติัคณะกรรมการบริษทั     

 2.  พิจารณาแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการและนโยบายบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังาน คปภ. และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    

 3.  พิจารณาแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน     

 4.  พิจารณาจดัทาํระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั     

 5.  กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุนระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบั

การลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั     

 6.  สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั        

 7.  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์        

 8.  พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืทัว่ไป        

 9.  พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์

 การประชุมคณะกรรมการลงทุนกาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 4  คร้ังต่อปี 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
  ประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหาร  อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 5 คน วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพ

ตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1  คร้ัง  

 ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง       

 1.  กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตอ้งครอบคลุมความเส่ียงท่ีสาํคญั 

เช่นความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ  ความเส่ียงดา้น

ตลาด  และความเส่ียงดา้นเครดิต  โดยขอบเขตการบริหารความเส่ียงตอ้งครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัของบริษทัคือ  การออกแบบ

และพฒันาผลิตภณัฑ ์และการกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั   การเก็บเบ้ียประกนัภยั  การพิจารณารับประกนัภยั  การจดัการค่าสินไหม

ทดแทน  การประกนัภยัต่อ  การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน  และการประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน   

 2.   กาํกบัดูแลการพฒันาและการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร    

 3.  สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงเพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีสาํคญั  และดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่องคก์รมี

การจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม         

 4.  รายงานผลความเส่ียงในภาพรวมของบริษทั รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในเพื่อการจดัการ
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ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทั         

 5.  ใหค้าํแนะนาํกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเป็นหน่วยงานบริหารความเส่ียง และพิจารณาแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันา

ระบบการบริหารความเส่ียง 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแบบรายคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีผ่านมา และช่วยเพ่ิม

ประสิทธิผลในการทาํงาน 

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย     

 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดย

กาํหนดใหมี้การประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ      

 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี โดยใช้

เป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและเงิน

รางวลัจูงใจท่ีเหมาะสม          

 โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี ทางบริษทัฯ ใชแ้บบฟอร์มท่ีปรับปรุงมาจากตวัอยา่งแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินผลงานของ CEO ของทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม 

ครบถว้น ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกับลกัษณะเฉพาะของบริษทัฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ เพื่อ

วเิคราะห์ผลการประเมินและดาํเนินการปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารการสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
             กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ

กรรมการบริษทัฯ ซ่ึงการสรรหาผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการจะพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ 

รวมทั้ง วชิาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เป็นตน้ เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการและมีความเขม้แข็งมาก

ยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกัน

พิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการรับรองและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีของ

บริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้กาํหนดกรอบในการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี         

 1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร     
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2. การเลือกตั้งกรรมการใหก้ระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยการลงคะแนนเสียงหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง การออกเสียง

ลงคะแนนใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด       

3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งอาจ

ไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือ

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง ในกรณีท่ีไม่ใช่การครบวาระตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ีเหลืออยู ่ทั้งน้ีบุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการ

ดงักล่าวจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระเดิมท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

กระบวนการสรรหาผู้บริหาร  การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ งเป็นผู ้บริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีความเหมาะสม และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบ

เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

กรรมการอสิระกรรมการอสิระ  

บริษทัฯ กาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ และตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่

กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษทัฯ        

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑค์ดัเลือกกรรมการบริษทัฯ โดยคุณสมบติัของผูท่ี้จะมาทาํ

หนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการ   ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญ   เฉพาะดา้น ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ 

ประกอบกันและมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับทิศทางการดาํเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือพฒันา

ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งเป็น

กรรมการของบริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ีหากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจ

แต่งตั้งกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดขา้งตน้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้มาเป็นกรรมการแทนจะอยู่

ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการอสิระดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย            
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 2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี          

 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ         

 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ บริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจ

เป็นกาขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 

(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนับรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่

ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี      

 6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่

นอ้ยกวา่ 2 ปี             

 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่         

 8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของ  บริษทัฯ หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือถือ

หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ          

 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เลขานุการบริษทัเลขานุการบริษทั            
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษทั มีขอบเขตและภาระหน้าท่ี 

ดงัต่อไปน้ี 

1.  แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ละกลต.                                

2.  จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 -  ทะเบียนกรรมการ            

 -  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
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 -  รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

 -  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 -  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร                                                                       

3.  เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

การประชุมกรรมการการประชุมกรรมการ  
คณะกรรมการจะมีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังจะตอ้งมีกรรมการ

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด      

สําหรับปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมทั้ งหมด 6 คร้ัง และไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมสาํหรับให้คณะกรรมการและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
เข้าประชุม / คร้ัง 

เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ

กรรมการ 1 2 

1. นายโสภณ  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 6/6  100,000 120,000 

2. นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  3/4  60,000   80,000  

 กรรมการอิสระ 5/6  60,000   

3. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  4/4 75,000 80,000  

 กรรมการอิสระ 6/6  60,000   

4. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ  3/4 45,000 80,000 

 กรรมการอิสระ 5/6  60,000  

5. นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ  6/6  75,000 80,000 

6. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการ 6/6  75,000 80,000 

7. นายสุกิจ  จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ และ     

 เลขานุการคณะกรรมการ 6/6  75,000 80,000 

รวม  6 4 685,000 600,000 

หมายเหตุ  *1   หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   *2   หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 จ านวนพนักงานบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561 บริษทัฯ มี

พนกังานรวมทั้งหมด จาํนวน 64 คน โดยทางบริษทัฯ ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมนยัสาํคญั และไม่มีขอ้พิพาท

ดา้นแรงงานใดๆเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ  

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้

ความสําคญัและส่งเสริมการพฒันาพนักงานในทุกระดบัและทุก

สายงานอยา่งต่อเน่ือง โดยการพฒันาทั้งดา้นความรู้และทกัษะต่าง 

ๆ ในการทํางาน เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ทาง

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานไดรั้บการพฒันาความรู้ในหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งทางดา้นธุรกิจ ดา้น

ความรู้เฉพาะทาง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอ่ืน ๆ อาทิเช่น หลกัสูตรการอบรมดา้นการประกนัภยั หลกัสูตร

การอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานทางบญัชี หลกัสูตรการอบรมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัสูตรการอบรมเก่ียวกบั Anti-Corruption 

เป็นตน้ เพ่ือช่วยเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติังาน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 

ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กบัพนกังาน โดยให้เคารพกฎระเบียบวินยัของบริษทัฯ เพ่ือมุ่งเนน้สู่ความเป็นเลิศในดา้นการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

 

โดยปี 2561 บริษทัฯ มีการสนบัสนุนให้พนกังานเขา้รับ

การอบรม / สัมมนา จํานวนทั้ งหมด 97 หลักสูตร มี

พนักงานเขา้รับการอบรม / สัมมนา จาํนวน 24 คน ซ่ึง

คิดเป็นจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย 25.15 ชัว่โมงต่อปี 
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 การกาํกับดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการท่ีดี  โดยคาํนึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว   ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสียสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแล       

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ  

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีในการกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี  ดูแลความ

เหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของ

ฝ่ายจดัการ  จดัสรรทรัพยากร  การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงิน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นกลไกสาํคญัใน

การลดความเส่ียงทางธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติ

มิชอบในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัมีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้

การดาํเนินงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยูใ่นกรอบ กฏเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีบริษทัยงั

มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทาํให้เกิดความคล่องตวัต่อการจดัการ สาํหรับการให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน

และระบบการควบคุมภายในของบริษทั บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ภายใตห้ลกัปฏิบติัและแนว

ปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

และกาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผูล้งทุนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้

ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และพนักงานโดยสรุป

สาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ1.1  บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี  

 (1.1.1)   การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบ

ในฐานะผูน้ําองค์กรท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้องค์กรมีการบริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และคาํนึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั  และสามารถปรับตวัไดภ้ายใต้

ปัจจยัการเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวา่ 

  การก ากบัดแูลกจิการการก ากบัดแูลกจิการ  
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 (ก) สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย  

 (ข) ช่วยพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร จดัการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน

เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บับริษทั 

 (ค) ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไวแ้ละ

ปรับปรุงการ ดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

(ง) เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจและมี   

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูค้นรอบขา้งเพ่ือสร้างคุณค่าใหบ้ริษทัอยา่งย ัง่ยนื  

  (จ) เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเติบโตและอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 

 (1.1.2) กาํหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน รวมถึงการจัดสรรสรรพยาการเพ่ือให้สอดคล้องกับกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้และยงัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 (1.1.3) มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ1.2 หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการใหน้าํไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

         (1.2.1) คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัตามกรอบท่ีวางไวแ้ละสามารถแข่งขนัทางธุรกิจอยา่ง

โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม มุ่งเนน้การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

ใหบ้ริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้         

  (1.2.2) คณะกรรมการบริษทัมุ่งเน้นท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  

ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลกั เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างย ัง่ยืนให้แก่องค์กรและผูถื้อหุ้น                   

โดยไดก้าํหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และจดัทาํข้ึนเป็นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็น

กรอบในการดาํเนินธุรกิจให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้รวมถึงเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานและขอ้พึงปฏิบติั            

ท่ีดีท่ีทางบริษทัมุ่งหวงั ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการรักษาไวซ่ึ้งจริยธรรม จึงให้มีการติดตามการปฏิบติัตาม

คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นประจาํทุกปี  ซ่ึงการปฏิบติังานท่ียึดแนวทางตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

นั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งตอ่บริษทั  พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัในทุก ๆ ฝ่าย  ตลอดจนเป็นการผลกัดนัใหบ้ริษทัมีการเติบโต

อยา่งต่อเน่ืองและมีความมัง่คงในระยะยาว         

   (1.2.3) เพ่ือให้ธุรกิจดาํเนินไปได้อย่างไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพ่ือสร้างความเจริญให้สังคม และ

จดัสรรงบประมาณเพ่ือใชจ่้ายในดา้นกิจกรรม CSR รวมทั้งให้ความสําคญัต่อการประหยดัพลงังานภายในองค์กร การอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ํ้ า การใชท้รัพยากรหมุนเวยีนการดูแลและฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากการประกอบธุรกิจ            

  (1.2.4) คณะกรรมการเลง็เห็นวา่ เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินไปไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง จึงมีนโยบาย

ในการกาํกับดูแลให้ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ึนได ้ และมีการติดตามผลและทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ 



 

 42 

หลกัปฏิบัต ิ1.3   หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

หลกัปฏิบัต ิ1.4 หน้าทีใ่นการก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบ และการมอบหมายงาน  

 คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอ

ของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ  จดัสรร

ทรัพยากร  การพฒันางบประมาณ  ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นกลไกสาํคญัในการลดความเส่ียงทาง

ธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในองคก์ร โดย

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป

ตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยู่ในกรอบ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีบริษทัยงัมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดี เพ่ือทาํให้เกิดความคล่องตวัต่อการดาํเนินงาน สาํหรับการให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื                

หลกัปฏิบัต ิ2.1 การรับผิดชอบดูแลกิจการให้มีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจน (Objectives) เพ่ือสร้างคุณค่าให้ทั้ ง

กิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 

 คณะกรรมการบริษทับริหารงานควบคู่ไปกบัการตระหนกัถึงเป้าหมายขององค์กรในการดาํเนินกิจการให้มีความ

น่าเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้  กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทั 

และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้การ

ทาํงานเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีน่าเช่ือถือและพึงพอใจสูงสุด กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี  

หลกัปฏิบัต ิ2.2  กาํกบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ของกิจการใหบ้รรลุไปตามเป้าหมายหลกัของ

กิจการ โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมปลอดภยั 

 คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสร้างความสามารถใน

การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบติัตามกฏหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั  มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการ

รักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการ
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แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง

และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล                      

หลกัปฏิบัต ิ3.1  หน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างกรรมการ ทั้ งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน

กรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้   

  (3.1.1) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการสรรหาผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการ พิจารณาจาก

คุณสมบติัท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยู ่โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ วชิาชีพ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนอายแุละเพศ 

เพ่ือให้มีความหลากหลายของโครางสร้างกรรมการและมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการ

บริษทัหรือกรรมการอิสระนั้น  ทางคณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง  ซ่ึง

จะตอ้งไดรั้บการรับรองและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง   

  (3.1.2) คณะกรรมการบริษทัมีโครงสร้างท่ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีวางไว ้กล่าวคือ ตอ้งมีจาํนวน

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ราชอาณาจกัร         

  (3.1.3) คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริษทั โดยไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอาํนาจในการตดัสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือ คน

เดียว เพ่ือช่วยให้บริษัทมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี      

   -  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   3   ท่าน       

   -  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   1   ท่าน        

      -  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ)  

     (ก)  กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร มีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทัอนัเป็นผลมา

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ มีการติดตามการดาํเนินงาน

ของฝ่ายจดัการอยา่งใกลชิ้ด ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์และนโยบาย และใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง

ตามกฏหมาย  กฏเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงเป็นผูน้าํการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ดาํเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยจะสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ   

   (ข) กรรมการอิสระของบริษทัมีจาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ของสาํนักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถ

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 (3.1.4) คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย 

และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจาํปี และบน website ของบริษทั 
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หลกัปฏิบัต ิ3.2  การพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และเพ่ือให้มัน่ใจวา่องคป์ระกอบและการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีอิสระ              

 บริษทัมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงาน

ประจาํออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยประธานกรรมการบริษทัมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบักรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี

ประธานกรรมการไม่ไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานประจาํแต่จะให้การสนบัสนุนและให้คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ

ผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ ัดการรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจัดการบริษทัภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี            

 (3.2.1) บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูน้าํของกรรมการบริษทั       

  (ก)  กาํกบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร         

   (ข)  เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้ เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบับริษทัฯและตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแลและส่งเสริมกรรมการทุกคนให้มีส่วนร่วมในส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม

องคก์รท่ีมีจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี          

  (ค)  กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกาํหนดมาตรการ

ดูแลให้เร่ืองสําคญัได้ถูกบรรจุไวใ้นวาระการประชุม  และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการ

ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งไม่เท่ากนั         

  (ง)  มีการจดัสรรเวลา และเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการใหก้รรมการอภิปรายประเด็นสาํคญัอยา่งรอบคอบ และ

ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ      

  (จ)  เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ   

     (3.2.2) บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ       

    (ก)  บริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และข้อบังคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจ

ดาํเนินการ และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนักงานและลูกจา้งของบริษทั ในการ

บริหารกิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั        

    (ข)  กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคาํสั่งหรือประกาศกาํหนดวิธีการ

บริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง             

    (ค)  กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจ

กระทาํการแทนและผกูพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ ก. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ

ผูมี้อาํนาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั จะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม จะ

มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้        

    (ง)  การอนุมัติรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด       

    (จ)  การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และใหพ้นกังานหรือลูกจา้งพน้

สภาพ รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บงัคบั

กาํหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั       

    (ฉ)  บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่งเตม็ท่ี   

หลกัปฏิบัต ิ3.3 กาํกบัดูแลใหก้ารสรรหาและการคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ไดค้ณะกรรมการ

ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

 บริษทัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ ในการคดัเลือกบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั และขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

ชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ จะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะ

ดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

หลกัปฏิบัต ิ3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั      

 บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการเพ่ือพิจารณากาํหนดก่อนนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจและขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

หลกัปฏิบัต ิ3.5 การกาํกบัดูแลความรับผิดชอบและจดัสรรเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกคน 

   (3.5.1)  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง   

  (3.5.2)  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ 

แต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ดงัน้ี          

   -  กรรมการบริษทัฯ แต่ละคนจะสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด        

   -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง แต่ตอ้ง

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ และกิจการนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั  หรือเป็นการ

แข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน

  (3.5.3)  คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

นาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั  โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตร
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ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้อบบญัชี  มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน พร้อมทั้ ง

เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเป็นการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือความ

โปร่งใสตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ              

  (3.5.4)  คณะกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.6  การจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเป็นหน้าท่ีประจาํของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  และ

กรรมการรายบุคคล เพ่ือนาํผลประเมินไปใชส้าํหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังต่อไป     

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองแบบรายคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีผ่านมา และช่วยเพ่ิม

ประสิทธิผลในการทาํงาน          

 -    การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย บริษทัฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะสาํหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมินการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยกาํหนดใหมี้การประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 -    การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการ ทางคณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประเมินผล

การปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี โดยช้ีเป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของ

แผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและเงินรางวลัจูงใจท่ีเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบติังาน  ทางบริษทัฯ ใช้

แบบฟอร์มท่ีปรับปรุงมาจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินผลงานของ CEO  ของทางตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของบริษัทฯ  และแจ้งผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษทัฯ  ทราบ เพ่ือวเิคราะห์ผลการประเมินและดาํเนินการปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

หลกัปฏิบัต ิ3.7 กาํกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและ

ความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ          

 ในดา้นการส่งเสริมพฒันาความรู้ให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมสมัมนา / อบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัการหนา้ท่ี ต่าง ๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ

การเพ่ิมพูนความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการบริษทัไดผ้่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็น

กรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors 

Certification Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจดัการอบรมภายในบริษทั

เพ่ือให้เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของธุรกิจ รวมไปถึงกฏหมาย ระเบียบขอ้บังคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 
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หลกัปฏิบัต ิ3.8 กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของกรรมการให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น และแต่งตั้ง

เลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

  (3.8.1)  คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ อย่างนอ้ย 3 เดือนคร้ัง (ไม่นอ้ยกว่า 4 

คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระท่ีชดัเจน นาํส่งเอกสารประกอบวาระการ

ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเพียงพออยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้

แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด     

   (3.8.2)  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการผู ้จัดการเชิญผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือให้สาระสนเทศและรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการทาํความรู้จกักบั

ผูบ้ริหารระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง                    

      (3.8.3)  คณะกรรมการบริษทั  สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีสําคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ 

เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย       

   (3.8.4)  คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บการฝึกอบรมพฒันา

ความรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้คาํแนะนาํกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลจดัการ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาํคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติ

คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปี                              

หลกัปฏิบัต ิ4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัต ิ4.1 ดาํเนินการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย   

 (4.1.1)  คณะกรรมการบริษทั มิไดมี้คณะกรรมการสรรหาในการจะพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการแต่จะกาํหนดกรอบการคดัเลือกบุคคล จากคุณสมบติัท่ีทางบริษทักาํหนดไว ้อาทิเช่น วยัวฒิุคุณวฒิุ จริยธรรมต่างๆ

ในการประกอบวชิาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทาํงาน โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมพิจารณากบักรรมการผูจ้ดัการโดยใช้

หลกัเกณฑด์งักล่าวในการสรรหาและตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุม   

      (4.1.2)  คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเตรียมพร้อม สาํหรับบุคลากรท่ีจะมาเป็นผูสื้บ

ทอดตาํแหน่งโดยจดัใหมี้กระบวนการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงกระบวนการสรรหา

นั้นจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะความเป็นผูน้าํ และความมีจริยธรรมเป็นหลกั ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัไดด้าํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง  

   (4.1.3)  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการ

อบรมพฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

หลกัปฏิบัต ิ4.2 กาํกบัดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลท่ีเหมาะสม     

  (4.2.1) คณะกรรมการบริษทั กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร
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ระดบัสูง  และบุคลากรคนอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบติังาน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง    

   (ก)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน เช่น โบนัส และผลการ

ดาํเนินงานระยะยาว             

   (ข)  กาํหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยคาํนึงถึงปัจจยัค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ควบคู่ไปกบัผลของการดาํเนินกิจการของบริษทั       

   (ค)  กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และประกาศใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

   (4.2.2) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ือง ดงัน้ี            

    (ก)  เห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานจะเป็น

ตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว    

    (ข)  ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการทุกปี      

    (ค)  อนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบติังาน 

และปัจจยัอ่ืนๆควบคู่กนัไป          

   (4.2.3)  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน รวมไปถึง

การอนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูงให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการประเมิน ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานทั้งองคก์ร 

หลกัปฏิบัต ิ4.3    เขา้ใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ          

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลงภายใน

กิจการครอบครัวไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่  ขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลต่ออาํนาจใน

การควบคุมการบริหารจดัการกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัคอยดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงดงักล่าวมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริษทั  และดูแลใหไ้ม่มีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ4.4 ติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะ 

 คณะกรรมการดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางและกลยทุธ์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้ ให้พนกังานทุก

ระดบัมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคก์รไว ้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการยงัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพ่ือเป็นกลไกในการดูแลพนกังานให้มีการออมอยา่งพอเพียงสาํหรับรองรับการ

เกษียณ  รวมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุ

ระดบัความเส่ียงต่างๆ     

หลกัปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ     

หลกัปฏิบัต ิ5.1 ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์

ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงมีการทบทวนกลยุทธ์

แบบแผนต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ ในการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษทัไดมี้การเนน้ย ํ้าให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายพฒันา

นวตักรรมต่างๆ เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการพฒันาสาขาธุรกิจเพ่ือรองรับการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึงและ

รวดเร็ว  ในการดาํเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัและไม่สนบัสนุน

ใหมี้การกระทาํท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรือขดัต่อหลกัจริยธรรม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจและน่าเช่ือถือต่อลูกคา้และสงัคม  

หลกัปฏิบัต ิ5.2  ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ใน

แผนการดาํเนินงาน (Operational plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 

และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้ธุรกิจดาํเนิน

ไปด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย และเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายการความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดงัน้ี  

   (5.2.1)  ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจา้ง    

   บริษทัมีการปฏิบติักบัพนกังานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสวสัดิ

ภาพของพนกังานเป็นสาํคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการเงินกูย้ืมทัว่ไป / ท่ีอยู่

อาศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุอีกทั้งมีการกาํหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหน้า

รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืน ๆ 

   (5.2.2)  ความรับผิดชอบต่อลูกคา้   

   บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานโดยเสนอกรมธรรมท่ี์มี

ความเหมาะสมและการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใชค้่าสินไหมทดแทนอยา่งเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์      

  (5.2.3)  ความรับผิดชอบต่อคู่คา้        

  บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและโปร่งใส โดยยึดถือการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้งแจง้ใหคู้่คา้

ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข  และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี

บริษทัไดมี้การกาํหนดระเบียบในการ จดัหาและดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่

คา้ และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่ค่าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ มีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฏหมาย รวมถึง

ตรวจสอบคุณสมบติัและประเมินผลคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื                      

   (5.2.4)  ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

   บริษทัป้องกนั ดูแล ลด และจดัการให้มัน่ใจวา่ในการดาํเนินงานของบริษทัจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ

เชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า การใชน้ํ้ าหรือทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ โดย

คณะกรรมการบริษทัมีการติดตามและควบคุมการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอใหมี้การฟ้ืนฟแูละดาํรงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
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  (5.2.5)   ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง   

  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่สร้างความความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่ง

ไม่เป็นธรรม และยงัมุ่นเนน้การดาํเนินกิจการท่ีแข่งขนัดว้ยคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้   

   (5.2.6)  ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ  

   บริษทัมุ่งดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและดาํรงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกับหน่วยงานกาํกบัดูแล

บริษทั โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือ

แสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  

   (5.2.7)  การต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่   

   บริษทัให้ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส และตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่

เป็นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสีย

ต่อช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทั  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือและนาํไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด   

หลกัปฏิบัต ิ5.3 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 (5.3.1)  คณะกรรมการบริษทั คาํนึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน เช่น การเงิน การผลิต  บุคลากร 

และธรรมชาติ ไดต้ระถึงว่าในการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหลากหลาย จึงมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการ จดัสรรทรัพยากรแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั  

 (5.3.2)  คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัไป ดงันั้นจึง

เล็งเห็นถึงผลกระทบและจดัสรรทรัพยากรเป็นอย่างดี โดยยงัคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื          

 (5.3.3)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลและพฒันาการจดัสรรทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการทบทวน

และคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นหลกั 

หลกัปฏิบัต ิ5.4  การจดัการกาํกบัดูแลและบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

กิจการรวมทั้งดูแลใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  การบริหารความ

เส่ียง  เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ      

    (5.4.1)  คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูว้างกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขในการ

รองรับหากไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัให้

ทนัสมยั  เท่าทนักบัอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ     

    (5.4.2)  คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององค์กร ซ่ึงครอบคุลมถึงการจดัการบริหาร
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ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ โดยให้ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัทาํรายงานความเส่ียงเพ่ือรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ         

   (5.4.3) คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการรักษามัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษทั เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานและรักษาความมัน่คงระบบสารสนเทศในบริษทั และป้องกนัไม่ให้มีการนาํขอ้มูลไปใช้

ในทางมิชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

หลกัปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัต ิ6.1 กาํกบัดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบริษทั ท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล 

และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 คณะกรรมการบริษทั  มีการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายมีการระบุความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อ

บริษทั และมีวิธีจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาจากทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจจะส่งผลให้บริษทัไม่

สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้คณะกรรมการมีการวางกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั

และความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับไดข้องกิจการเพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบติังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีคณะกรรมการให้ความ

สนใจกบัการเตือนภยัล่วงหน้าและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดจนติดตาม  ทบทวน และมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอยู่เสมอ และมีการรายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การกํากับดูแลของฝ่ายบริหารความเส่ียง เพ่ือรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั  

หลกัปฏิบัต ิ6.2  จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดมี้การกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทักาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไว ้ดงัน้ี 

   (6.2.1)  สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ (accuracy and 

completeness)           

 (6.2.2)  สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน      

  (6.2.3)  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั        

  (6.2.4)  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
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เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง   

  (6.2.5)   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

    (6.2.6)  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั   

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่

ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ ความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  (6.2.7) ปฎิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทั จดัตั้งใหมี้หน่วยงานในการตรวจสอบภายในท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพฒันาและสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัให้อาํนาจคณะกรรมการตรวจสอบใน

การแสดงความเห็นต่อระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เช่น เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม และการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และจดัทาํรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี    

หลกัปฏิบัต ิ6.3 ติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

 บริษทัมีนโยบายการกาํกบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน โดยหา้มผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

เพ่ือทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัก่อนขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเป็นการปฏิบติัตาม

บทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์และกาํหนด ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย์
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ในบริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร ภายใน 3 

วนัทาํการ นับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพย ์นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัยงักาํหนดขอ้พึงปฏิบติัของพนักงานบริษทัไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ เก่ียวกบัเร่ืองการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัหรือ นาํขอ้มูลภายในหรือสารสนเทศท่ี

มีสาระสาํคญัท่ีไดรั้บระหวา่งปฏิบติังานในบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผย

ต่อบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือทาํให้ประโยชน์ของบริษทัลดลง หรือ กระทาํการอนัก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  หรือป้องกนัการ

เขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจากบุคคลภายนอก  และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของพนกังานใน

ระดบัต่าง ๆ และหากพบวา่มีบุคคลใดใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีทาํให้บริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียหรือ

เสียหาย ฝ่ายบริหารจะจดัทาํรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

หลกัปฏิบัต ิ6.4 กาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอรัปชัน่ท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุกระดบั

ขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง      

 คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ดาํเนินการ ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน หรือยอมรับการ

ทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหา้มเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัใหมี้การติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่เป็น ประจาํ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือ

ให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทางบริษทัได้จดัให้มีช่องทางสําหรับ

พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีน่าสงสัย ซ่ึงบริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้

ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น โดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั 

หลกัปฏิบัต ิ6.5 กาํกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการในกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชัน่              

 (6.5.1) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการดาํเนินการกรณีมี

การช้ีเบาะแส ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินงาน คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีช่องทางการ

ร้องเรียนท่ีเหมาะสมและปลอดภยัไวส้าํหรับผูร้้องเรียน ซ่ึงหากพบความผิดปกติท่ีอาจเกิดจากความอ่อนแอของการกาํกบัดูแลกิจการ 

การรายงานทางการเงินท่ีผิดปกติ การฝ่าฝืน กฏระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีขอ้สงสัย

อ่ืน ๆ พนกังาน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียนได ้โดยผา่นช่องทางต่างท่ีระบุไวบ้น website  

  (6.5.2)  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นระบบ เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน โดย

หา้มการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยตามคาํสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามคาํสั่งศาลหรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแล                            
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หลกัปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล   

หลกัปฏิบัต ิ7.1  จดัการระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฏเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง             

  (7.1.1) คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ทกัษะ และประสบการณ์

รับผิดชอบจดัทาํการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอและจาํเป็น โดยคณะกรรมการคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการให้ความเห็นชอบการ

เปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ดงัน้ี         

    (ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบความคุมภายใน    

        (ข)  ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายการทางการเงิน  และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน   

    (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ      

    (ง)  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

      (7.1.2)   คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 

สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมถึงจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

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

ขอ้มูลและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละไตรมาสไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลข

ในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว  

หลกัปฏิบัต ิ7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

  (7.2.1)  คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอโดยมีกรอบในการดาํเนินงานเพ่ือใหง่้ายต่อการประเมินและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากมี

ขอ้บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี  

  (7.2.2)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้หากมีการอนุมติัทาํรายการใดๆ หรือมีการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้อนุมติั ตอ้งมัน่ใจวา่การทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชาํระหน้ี   

หลกัปฏิบัต ิ7.3 ดูแลให้มีการจัดทําแผนและกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเ งินโดยคํานึงถึงสิทธิผู ้มี ส่วนได้เ สีย

 คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยบริษทัไดจ้ดัทาํแนว

ทางการปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความชดัเจนในการรัดกุมรวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบขอ้มูลและ

พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าวเพ่ือรับมือกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหาโดยแนวทาวการปฏิบติัจะอยูภ่ายใตก้รอบ

ท่ีตั้งไวแ้ละคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หลกัปฏิบัต ิ7.4 จดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสมของบริษทั          

 คณะกรรมการบริษทั บริหารงานภายใตก้รอบ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้ความสําคญัการใชท้รัพยากรและ
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พลงังานใหคุ้ม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการกาํหนดมาตรการเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและทรัพยากรต่างๆ เช่น การ

ประหยดัไฟในช่วงเวลาพกั การใชบ้นัไดข้ึน-ลงแทนการใชลิ้ฟท์ การนาํทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชซ้ํ้ า มาตรการแยกขยะก่อน

นาํไปกาํจดั เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหวา่งพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ

และไดป้ลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรต่อไป  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัทุกขั้นตอนการดาํเนินงานของธุรกิจ  รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือลดผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รต่อส่ิงแวดลอ้ม  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้าง

ความยัง่ยืนให้แก่องคก์ร โดยขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และคณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นแลว้ว่าเป็นเร่ืองท่ี

สาํคญัและสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การพฒันากิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ7.5 จดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส  

ทั้งขอ้มูลในส่วนของทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อประบวนการตดัสินใจของนกัลงทุน

และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามหน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลกิจการของบริษทักาํหนด 

ทางคณะกรรมการบริษทัฯ จึงจดัใหมี้หน่วยงานฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ข้ึน เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร สอบถาม

ขอ้มูลสาํคญัของบริษทัฯ รวมถึงตอบขอ้สงสยัของนกัลงทุน  ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนเสีย ตลอดจนนกัวเิคราะห์ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีหาก

นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถามขอ้มูล สามารถตอดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือขอทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม

ไดท่ี้   

 คุณสมพร  รษบุตร                                

โทรศพัท ์:  02-276-1024  ต่อ 207                             

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

หลกัปฏิบัต ิ7.6 ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล  

  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นทางช่องทาง website ของบริษทั และมีการอพัเดทขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น                                

หลกัปฏิบัต ิ8.1 ดูแลใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั 

        (8.1.1)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลและให้ความสําคญัทั้งประเด็นท่ีกาํหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ โดยเร่ืองดงักล่าวจะถูกบรรจุไวเ้ป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผ้า่นการพิจารณา

และ/หรือการอนุมติัจากผูถื้อหุน้       

   (8.1.2) คณะกรรมการบริษทัมีการสนบัสนุนในการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้น เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑ์

ใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อ

หุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมหากเห็นสมควร ซ่ึงหากคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธวาระท่ีผูถื้อหุ้นเสนอจะตอ้งแจง้เหตุผลให้ท่ี

mailto:somporn@charaninsurance.co.th
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ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ             

   (8.1.3)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัทาํหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้         

   (8.1.4)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เผยแพร่บน website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม                    

   (8.1.5)  คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยมีการกาํหนดใน

การส่งคาํถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบริษทัดว้ย     

   (8.1.6)  หนงัสือเชิญประชุมภาษาองักฤษ และฉบบัแปล 

หลกัปฏิบัต ิ8.2 ดูแลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อ

หุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน  

    (8.2.1.)  คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดวนั เวลา สถานท่ี ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการอภิปราย และคาํนึงถึง

ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น โดยปี 2561 ได้กาํหนดวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เป็นวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดย

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

นอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310     

    (8.2.2)  คณะกรรมการบริษทั ไม่กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตน

เกินกวา่ท่ีกาํหนดไวม้าเขา้ร่วมประชุม เพ่ือไม่เป็นการจาํกดัสิทธิหรือโอกาสหรือสร้างภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร 

       (8.2.3)  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฏหมาย  

กฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมถึงเป็นผูจ้ดัสรรเวลาให้แต่ละวาระการประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสม และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

    (8.2.4)  คณะกรรมการบริษัท ไม่สนับสนุนให้มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 

โดยเฉพาะวาระท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ี

สาํคญัได ้  

       (8.2.5) กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

สามารถซกัถามในประเด็นต่างๆได ้ 

    (8.2.6) ก่อนเร่ิมการประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จาํนวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  วธีิการประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง     

    (8.2.7) ประธานท่ีประชุมจะจดัใหมี้การลงมติแยกรายการ ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ 

    (8.2.8) มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั และส่งเสริมใหบุ้คคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบหรือนบั

คะแนนเสียงในท่ีประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ

พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

หลกัปฏิบัต ิ8.3  คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น            
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    (8.3.1)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหมี้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนั

ทาํการถดัไป  ผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ บน website ของบริษทั    

    (8.3.2)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการจดัส่งสําเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้      

    (8.3.3) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 

ต่อไปน้ี                

     (ก)  รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ไม่เขา้ร่วม

ประชุม 

      (ข)  วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด

ออกเสียง) ของแต่ละวาระ    

      (ค)  ประเด็นคาํถามและคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมี

การนาํหลกัปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยกุต์ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบติั กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้าง

การดาํเนินงานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ตลอดจนคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรในกระบวนการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอยา่งประหยดัและเกิดคุณค่ามากท่ีสุด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมใน

การรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตสาํนึกให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ ทุกคนเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํมาซ่ึง

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

 1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี   

 บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการในองค์กรอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกราย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัผูถื้อหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายเป็นหลกั ซ่ึงจะเป็นการนาํไปสู่การ

เติบโตท่ีมัน่คงและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื     

 2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  

 บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานและการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเล่ียงวิธีการและ

พฤติกรรมท่ีไม่สุจริตท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรือการบีบบงัคบั พฤติกรรม

การเล่นพรรคเล่นพวก การกาํหนดราคาสินคา้ใหต้ ํ่ากวา่ปกติเพ่ือขจดัคู่แข่ง การวางขอ้กาํหนดเพ่ือบีบบงัคบัคู่แข่งอยา่งไม่เป็นธรรม 

เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใด ๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทางบริษัทฯ มีการ

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการ

ดาํเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสาํหรับพนกังานท่ีละเมิดกฎและไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงการดาํเนินงานในทุก

ขั้นตอนจะอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายทั้งส้ิน   

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

                บริษทัฯ ยดึในวฒันธรรมขององคก์ร เคารพในสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่า

เทียมกนั เช่น การไม่แบ่งแยกหรือกีดกนัในการจา้งงาน การไม่ใชแ้รงงานเด็ก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานท่ีจะ

รวมกลุ่มเป็นสมาคมและเจรจาต่อรองร่วม การสรรหาและการเล่ือนตาํแหน่งพนกังาน เป็นตน้ นอกจากน้ี ทางบริษทัฯ ยงัคาํนึงถึง

สิทธิประโยชน์ สุขอนามยั และความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ ของพนกังานเป็นสาํคญั โดยจดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงาน อุปกรณ์ความ

ปลอดภัย ค่าตอบแทน และสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมตามท่ีพนักงานทุกคนสมควรจะได้รับ รวมถึงมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน การป้องกนัไม่ใหมี้การกระทาํท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน การรักษามาตรฐานความ

 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

 



 

 59 

เป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ การจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาระบบการทาํงาน การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะในแต่ละดา้นของบุคลากร และบริษทัฯ ยงัจดัให้มีช่องทางการ

ร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีดุลยภาพใน

การใชชี้วติการทาํงานและชีวติส่วนตวั รวมถึงมีโอกาสในการแสดงศกัยภาพการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

 ในปี 2561 ทางบริษทัฯ ไม่มีพนกังานท่ีประสบอุบติัเหตุ หรือไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

แต่อยา่งใด   

 4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจ โดยมุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้มีความเป็นสากลไดคุ้ณภาพมาตรฐานตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ไม่ดาํเนินการใด ๆ ท่ีทาํ

ใหเ้กิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือละไวไ้ม่กล่าวถึงขอ้มูลสาํคญัซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจ

ผิด รวมถึงยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัการรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงทางบริษทัฯ จะช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเก็บ

ขอ้มูลส่วนตวัให้ผูบ้ริโภคทราบก่อนจะดาํเนินการทุกคร้ัง และจะไม่นาํขอ้มูลความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ่ื้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมิชอบ นอกจากจะไดรั้บความยินยอมจากผูบ้ริโภคก่อน และบริษทัฯ ยงัให้สิทธิแก่ผูบ้ริโภคในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการใชข้อ้มูลของตนภายใตก้รอบของกฎหมาย และเม่ือพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรม

ในการจดัเก็บขอ้มูลและการใชข้อ้มูล ทางบริษทัฯ จะดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งโดยทนัที   

5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม    

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งทาํควบคู่

ไปกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน ทางบริษทัฯ จึงไดมี้การสาํรวจ

สภาพชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯ วา่ ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินงานของธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือ

นาํมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง ไม่ใหเ้กิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม 

รวมถึงปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั และถือเป็นหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ   

6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงการใชท้รัพยากรและพลงังานให้คุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดมี้การกาํหนดมาตรการ

เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานและทรัพยากรต่าง ๆ ข้ึน เช่น การประหยดัไฟในช่วงเวลาพกั การใชบ้นัไดข้ึน-ลงแทนการใชลิ้ฟท ์การ

นาํทรัพยากรท่ีใชไ้ปแลว้กลบัมาใชซ้ํ้ า มาตรการแยกขยะก่อนนาํไปกาํจดั กระบวนการจดัซ้ือสีเขียว เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ยงัได้

ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหวา่งพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและจะไดป้ลูกฝังให้เป็นวฒันธรรม

องคก์รต่อไป นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในทุกขั้นตอนการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือลด

ผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์รต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร 
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7. การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม  

บริษทัฯ มีการส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกคนเป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันา

ไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ อนัจะเป็นการพฒันานวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองคก์ร 

8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม   

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏิบติัตามแนวทาง CSR โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย

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

ประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และเป็นเสมือนการช่วยสอบทานใหบ้ริษทัฯ ทราบวา่ 

ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในเร่ือง CSR อยา่งเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้รวมถึงเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง

ใหแ้ก่บริษทัฯ ในอนาคต 

ในรอบปี 2561 ทางบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือสงัคม ดงัน้ี   

 กิจกรรมดา้นการศึกษา ทางคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดน้าํทีมพนกังานจิตอาสาของบริษทัฯ ร่วมทาํกิจกรรม

เพ่ือสังคม โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบา้นหนองขอน อ.ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี โดยไดท้าํการ

มอบทุนการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี จาํนวน 58 ทุน เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 130,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การ

เรียน ส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองอุปโภคบริโภค และร่วมทาํกิจกรรมสันทนาการกบัน้อง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและมอบ

ความสุขใหก้บันอ้ง ๆ เยาวชนท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั รวมถึงเป็นการสร้างจิตสาํนึกของการเป็นผูใ้หใ้หแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ 
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บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนกังานทุก

คนจะตอ้งมีบทบาทร่วมกนั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าการปฏิบติังานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซ่ึงการควบคุมภายในมี

วตัถุประสงคส์าํคญั 3 ประการ คือ 

 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 บริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการบริหารจดัการทรัพยากรสําหรับการดาํเนินงานให้มีความเหมาะสม มีการดูแลทรัพยสิ์นให้อยู่ใน

สภาพท่ีพร้อมใชง้าน รวมถึงมีการป้องกนัมิใหท้รัพยสิ์นมีการส้ินเปลือง สูญเปล่า สูญหาย และปลอดภยัจากการทุจริตทุกประเภท 

 2. ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  
 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นวา่ความเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินเป็นส่ิงสาํคญัต่อผูใ้ช ้ไม่วา่จะเป็นบุคคลภายใน / 

ภายนอกบริษทั เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับประกอบการตดัสินใจและวางแผนดาํเนินงานในอนาคต จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งทาํให้

เกิดความเช่ือมัน่วา่รายงานทางการเงินมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และมีคุณภาพ 

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ     

 โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

กฎระเบียบของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนกบัทางบริษทัฯ 

 ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษทัฯ เพ่ือมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 

คณะกรรมการบริษทัฯ รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดท้าํการสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ จึง

มีความเห็นร่วมกนัว่า บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัสภาพการดาํเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงมีการ

ควบคุมดูแลป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และมีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

  การควบคุมภายในการควบคุมภายใน  
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่มีรายการระหว่างกนั และหากในอนาคตมีการทาํธุรกรรมกบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยจะตอ้งมี

ราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 

arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนุมติั ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่อความสมเหตุสมผล

ของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ก่ียวกบัรายการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 รายการระหว่างกนัรายการระหว่างกนั  
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

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

ลดลงจากปี 2560 ซ่ึงมีผลกาํไรสุทธิ 13.29 ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 7.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.35 โดยรายไดห้ลกัของ

ทางบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. รายไดจ้ากการรับประกนัภยั ในปี 2561 บริษทัฯ มียอดเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภทจาํนวน 188.68 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 10.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12โดยส่วนใหญ่ลดลงในส่วนของประกนัภยัประเภทอคัคีภยั ซ่ึงเป็นผล

มาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตวัลง นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัต่อรวมจาํนวน 32.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 17.40 ของเบ้ียประกนัภยัรวม ส่วนความเส่ียงภยัท่ีบริษทัฯ รับไวเ้องมีจาํนวน 155.85ลา้นบาท ประกอบด้วยเบ้ียประกนัภยั

รถยนต ์102.43 ลา้นบาท เบ้ียประกนัอคัคีภยัจาํนวน 30.30 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ จาํนวน 5.62 ลา้นบาท 

เบ้ียประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 1.72 ลา้นบาทและเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็จาํนวน 15.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

2.   รายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2561 ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและเงินปันผลจาํนวน 20.19 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 0.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.79 ส่วนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2561 มีอตัราร้อยละ 

2.98  ลดลง จากปี 2560 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 3.06 การลดลงดงักล่าว เป็นผลมาจากการปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองของอตัราดอกเบ้ีย

สถาบนัการเงิน 

ในส่วนรายจ่าย บริษทัฯ มีรายจ่ายหลกัอยู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ 

- ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัจาํนวน 190.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 10.75 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5.98 ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ มีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีจากการดาํเนินงานปกติ เป็นจาํนวน 63.83 

ลา้นบาท โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 40.71 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมี

อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 30.84 

- ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน ในปี 2561 มีจาํนวน 43.30 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้จาํนวน 

3.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 โดยค่าใชจ่้ายท่ีมีสดัส่วนสูง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

อ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ                    

 
 

  

 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  
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สินทรัพย์สินทรัพย์      

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

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 โดยบริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญัหุ้นกู ้สลากออมสิน เงินฝากสถาบนั

การเงินและพนัธบตัรจาํนวน 649.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 12.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.98 ซ่ึงบนัทึกเป็น

มูลค่ายุติธรรม และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้จาํนวน 47.74 ลา้น

บาท ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุน

ทัว่ไป) ในปี 2561 มีจาํนวน 439.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 8.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  2.02 ซ่ึงเป็นผล

เน่ืองมาจากในปี 2561 บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในหุ้นกู ้เพ่ิมข้ึน 

 สาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อในปี  2561 จาํนวน  33.92ลา้นบาท

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีจาํนวน 32.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.08 
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ลูกหนี้ลูกหนี้  
ในปี 2561 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม 29.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 11.68 โดยสามารถแยกอายลูุกหน้ีได ้ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างรับ 

ปี 2561 ปี 2560 

จากผู้เอาประกนัภัย 
จากตวัแทนและนายหน้า

ประกนัภัย 
รวม จากผู้เอาประกนัภัย 

จากตวัแทนและนายหน้า

ประกนัภัย 
รวม 

1. ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1.49 21.41 22.90 1.80 17.28 19.08 

2. คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 0.07 3.90 3.97 0.08 2.82 2.90 

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

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

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

6. คา้งรับมากกวา่ 1 ปี - - - - 1.17 1.17 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1.56 28.18 29.74 2.10 24.53 26.63 

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

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1.56 27.42 28.98 2.10 23.03 25.13 

ซ่ึงปี 2561 บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวยีนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูท่ี่ 51 วนั โดยบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายในการเร่งรัดติดตามเบ้ียประกนัภยัอยา่งเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อเป็นการ

ดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างไว ้ในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญบริษทัฯ ไดต้ั้งไว ้จาํนวน 0.76 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการ

ประมาณจาํนวนหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปี โดยการประมาณดงักล่าวอาศยัจากประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ซ่ึงคาดวา่เพียงพอ 
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เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์    

หน่วย : ล้านบาท 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่ายุติธรรม 
ร้อยละของเงนิลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงนิลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

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

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

หน่วย : ล้านบาท 

เงนิลงทุนที่ถือจนครบก าหนด 
ปี 2561 ปี2560 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ร้อยละของเงนิลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ร้อยละของเงนิลงทุนใน 

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

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

25.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.94 และลงทุนในเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด จาํนวน 419.87ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อน 38.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.95 

สภาพคล่องสภาพคล่อง  
ในปี 2561 เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัฯ มีจาํนวนลดลงจากปี 2560จาํนวน 55.66 ลา้นบาท 

ขณะท่ีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561 มีจาํนวน 0.19 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560จาํนวน 0.39 ลา้นบาท และเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 11.88 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 

27.67 ลา้นบาท  

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

จาํนวนทรัพยสิ์นหมุนเวยีนท่ีบริษทัฯ มีอยูส่ามารถนาํไปชาํระหน้ีสินหมุนเวยีนไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นไปตามนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างเอาไว ้

หนีสิ้นหนีสิ้น  
หน้ีสินของบริษทัฯ มีจาํนวน 223.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.57 ลา้นบาท จากปี 2560 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 205.43 ลา้นบาท 

และในปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.39 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ 0.34 เท่า โดยหน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ค่าสินไหมทดแทน

คา้งจ่าย สํารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัทราบ เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่าย

เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นตน้ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนของผู้ถอืหุ้น  
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวนทั้งส้ิน 576.51 ลา้นบาทในขณะท่ีปี 2560 มี 602.05 ลา้นบาท ลดลง 25.54 ลา้น

บาท  เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 20.30 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุการลดลงของส่วนเกินทุน

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2561 มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง และปี 2561 บริษทั

มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 12 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2560 บริษทัจ่ายเงินปันผลจาํนวน 18 ลา้นบาท 

เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิเหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุ้น

ละ 0.50 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท 

  

  



 

 

69 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (audit fee) 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในรอบปีบญัชี 

2561 มีจาํนวนเงินรวม 1,300,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน(non – audit fee) 

บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าสอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (RBC) จาํนวน 

200,000 บาท  

แนวโน้มและกลยุทธ์ในปี แนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 22556622  

 แนวโนม้ของธุรกิจในปี 2562  คาดวา่เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดยมีแรงสนบัสนุนท่ีสาํคญั

ประกอบดว้ย  (1)   การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง  (2)  การปรับตวัดีข้ึนจากการลงทุนรวม  โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโนม้เร่งตวัข้ึน และการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัใน

เกณฑ์ดีต่อเน่ือง  (3)  การปรับตวัดีข้ึนของภาคการท่องเท่ียว  (4) การขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกท่ีสามารถ

สนบัสนุนการขยายตวัของการส่งออกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  (5)  การเปล่ียนแปลงทิศทางการคา้ การผลิต  และการลงทุนระหวา่งประเทศ  

ทั้งน้ี คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 4.6  การบริโภคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.2  และร้อยละ 5.1  

ตามลาํดบั  อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7  และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ  GDP 

 จากการวิเคราะห์แนวโนม้เศรษฐกิจ  ในปี 2562  ควรให้ความสาํคญักบั (1)  การสนบัสนุนการฟ้ืนตวัและขยายตวั

ของภาคการท่องเท่ียว โดยให้ความสาํคญักบัจาํนวนนกัท่องเท่ียวจากตลาดจีนให้สามารถกลบัเขา้สู่ภาวะปกติภายในไตรมาสแรก

ของปี 2562 ควบคู่กบัการฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว  (2)  การขบัเคล่ือนการส่งออกใหส้ามารถขยายตวัได้

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ (3)  การสนบัสนุนการขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชน (4)  การดูแลเกษตรกรและผูมี้รายไดน้อ้ยและ

การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัSMEs และเศรษฐกิจฐานราก  (5) การขบัเคล่ือนการลงทุนภาครัฐให้สามารถขยายตวัไดต้ามเป้าหมาย

อยา่งต่อเนือง (6) การเตรียมความพร้อมดา้นกาํลงัแรงงานและคุณภาพแรงงานให้มีเพียงพอต่อการรับการขยายตวัของภาคการผลิต

และการลงทุน         

              ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งเป้าหมายการดาํเนินงานใหมี้อตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมี

คุณภาพ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริษทัฯ จะเนน้ให้ความสาํคญัดา้นการตลาดท่ีมุ่ง

เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพสูง การพฒันานวตักรรมทั้งดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการให้ครอบคลุมตรงตามความตอ้งการของ

กลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้ทนัสมยัและหลากหลายเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้ง

รักษาการบริการท่ีดีทั้ งกบัลูกคา้และคู่คา้ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถดา้นการตลาดให้มีความกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านการบริหารความ

เส่ียง เพ่ือเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 
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เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการเงิน การบญัชี กฏหมาย และการบริหารจดัการ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.  นายสมพล     ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 

                ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั ซ่ึงระบุไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั จรัญประกันภยั จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่  การสอบทาน

รายงานทางการเงิน   การบริหารความเส่ียง   การประเมินการควบคุมภายใน   รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การปฏิบติัตามกฏหมาย การ

กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การ

ประชุมรวมทั้งส้ิน 4  คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้รุปผลการดาํเนินงานในปี 2561 โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจาํปี 2561 ของบริษทั โดยเชิญฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจงและ

ตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองความถูกตอ้ง ความครบถว้น การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสําคญั ซ่ึงส่งผล

กระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีซ่ึงไดพิ้จารณาและสอบทาน

แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินไดแ้สดงรายการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน เพ่ือการจดัทาํบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีครบถว้น ทนัเวลา เช่ือถือได ้เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บ

การเงิน 

 2.  การบริหารความเส่ียง บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบ ดูแลการบริหารความเส่ียงของ

บริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานกบัผูบ้ริหาร เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีการจดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงและ

มีการติดตามให้ได้ผลเพียงพอและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้การบริ หารความเสียงมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และแนวทางของ คปภ. 

 3.  การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชี และพิจารณาจากรายงานของสาํนกัตรวจสอบภายใน

อย่างสมํ่ าเสมอ ซ่ึงรายงานไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม  ทั้ งน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  ซ่ึงไดจ้ดัทาํตามผลการประเมินความเส่ียง ตลอดจนฝ่าย

  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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จดัการไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผูส้อบบญัชี  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อยา่งต่อเน่ือง แสดงใหเ้ห็นถึงการให้ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล

ไดว้า่ บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ      

 4.  การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเข้าข่ายรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลการสอบทานรายการ

ระหว่างกันท่ีบริษัทมีการดําเนินการกับผู ้เก่ียวข้องพบว่า บริษัทได้ดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม 

สมเหตุสมผล และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นและเพียงพอ โดยยึดถือ

การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 5.  การสอบทานการปฏิบติัตามกฏหมาย  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานและกาํกบัให้บริษทั

ดาํเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกตอ้งตามระบบงานท่ีกาํหนดไว ้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้มีคุณธรรม บริษทัมีการปฏิบัติตาม

กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฏหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งเคร่งครัดเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมี

การดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 6.  การกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระ โดยใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฏบตัรการตรวจสอบภายในตลอดจนกาํกบัดูแลการ

ตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล กาํกับดูแลและเสนอขอ้แนะนําในการดําเนินการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัซ่ึงจดัทาํข้ึนจากฐานความเส่ียงของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และทิศทางของ

องคก์รเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รเพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการควบคุมภายในท่ีดี ตลอดจนประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจาํปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ งได้สอบทานความเหมาะสมของผงัโครงสร้าง หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอตัรากาํลงั เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณากฏบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบตัรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน และ

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 7.  การพิจารณาเสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน

การตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริษทัในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสอบบญัชี ดี

ไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 โดยมี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 

และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2561  
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 โดยสรุปการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 ไดติ้ดตามการดาํเนินงานของบริษทัโดยใชค้วามรู้

ความสามารถมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

ความเห็นวา่ บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินแสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งครบถว้น 

 

            
        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                                                        
                

 
(นายสมพล  ไชยเชาวน์) 

                                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี ซ่ึงงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

โดย เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงใชดุ้ลยพินิจพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ  ระมดัระวงั 

และสมเหตุสมผลในการจดัทาํ ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  จึงช่วยสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส  และ

เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจาก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายใน   ระบบบริหารความเส่ียง   การตรวจสอบภายใน และการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้เช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่  การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

น่าเช่ือถือพอท่ีจะสามารถดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินงาน ท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั และไดร้ายงานความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงาน

ประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ท่ี

จะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่งบการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงฐานะ

การเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระสาํคญั 

 

 
 
 
 

( นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา )   ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์ ) 
 ประธานกรรมการ              กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 
 

 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ 
บริษทัฯ มีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับจาํนวน 188.68 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 82.74 ของรายไดร้วมก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่าย

จากการเอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงเป็นการรับประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัรายยอ่ย และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก โดย

อาศยัระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัการ

ตรวจสอบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริงของรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การ

บนัทึกขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

  รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
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 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขาย

เบ้ียประกนัภยั การคาํนวณค่าเบ้ียประกนัภยัรับ และการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มตวัอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัว่าสอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยั และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้า่เบ้ียประกนัภยัท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบญัชี และสุ่มตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

 สอบทานขอ้มูลกรมธรรม์และรายการสลกัหลงักรมธรรม์ท่ีบริษทัฯ ออกในระหว่างปีและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 55.88 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 25.06 ของหน้ีสินรวม สาํรองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสาํรองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ และ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวคาํนวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั และขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ

กาํหนดขอ้สมมติ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การรับเร่ืองค่าสินไหมทดแทน การตั้ง

ประมาณการ และการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ 

 พิจารณาคุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทั 

 อ่านรายงานการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบกบัท่ีบนัทึก

ไวใ้นบญัชี 

 ประเมินขอ้สมมติ และการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่ 

 ใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทน ประเมินขอ้สมมติ รวมถึงวิธีท่ีใช้ในการคาํนวณ และ

เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ เพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี

จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน 

 ของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ

จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

 จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของ

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
 

             (นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 

      เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  2982 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2561 

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

    สินทรัพย ์
   

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 11,875,195.93 39,549,811.22 

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 7 28,984,979.72 25,129,084.90 

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 
 

3,297,036.40 2,718,080.76 

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 8 25,020,734.59 23,316,101.79 

     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 9 8,902,865.15 9,278,533.89 

     สินทรัพยล์งทุน 
   

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 10 649,707,448.06 637,088,075.17 

        เงินใหกู้ย้มื 11 8,547,552.64 10,177,930.20 

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12 43,453,740.05 44,060,820.88 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 13 56,149.85 116,549.85 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 11,952,510.79 8,625,731.13 

     สินทรัพยอ่ื์น 15 7,707,311.34 7,419,479.83 

               รวมสินทรัพย์ 
 

799,505,524.52 807,480,199.62 

    
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

   

 

 

 
  

 
 (ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

             ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร   ) 

  งบการเงนิงบการเงนิ  
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2561 

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

    หน้ีสินและส่วนของผูเ้จา้ของ 
   

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 154,119,404.80 134,524,766.80 

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 19,877,969.60 17,595,171.95 

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

1,071,302.42 229,020.26 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 8,766,376.00 9,529,040.00 

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 11,934,534.61 17,010,660.03 

     หน้ีสินอ่ืน 
   

        ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 
 

11,083,803.28 9,321,123.06 

        อ่ืนๆ 20 16,145,103.98 17,219,183.63 

               รวมหนีสิ้น 
 

222,998,494.69 205,428,965.73 

    
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

              (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร   ) 
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2561 

  
(หน่วย : บาท) 

 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
  

 ส่วนของเจา้ของ 
  

 ทุนเรือนหุน้ 
  

 ทุนจดทะเบียน 
  

 หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้   
  

 หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00 120,000,000.00 

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 258,000,000.00 258,000,000.00 

   กาํไรสะสม 
  

   จดัสรรแลว้ 
  

         สาํรองตามกฎหมาย 12,000,000.00 12,000,000.00 

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 138,768,891.38 144,008,593.75 

         องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 47,738,138.45 68,042,640.14 

                    รวมส่วนของเจา้ของ 576,507,029.83 602,051,233.89 

                    รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 799,505,524.52 807,480,199.62 

   
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

  
 

 

 

 

 

 
ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

              (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร   ) 
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     (หน่วย : บาท) 

  หมายเหตุ 2561 2560 

รายได ้    

เบ้ียประกนัภยัรับ  188,682,947.33 198,869,488.96 

หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ  (32,828,789.65) (36,913,431.25) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  155,854,157.68 161,956,057.71 

บวก(หัก) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม 

(ลด) จากปีก่อน 
 927,481.82 (11,016,181.19) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 34 156,781,639.50 150,939,876.52 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 34 11,645,834.17 12,347,751.30 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  34 20,194,324.80 20,769,465.44 

รายไดอ่ื้น   7,509,672.17 10,202,384.99 

รวมรายได้  196,131,470.64 194,259,478.25 

ค่าใชจ่้าย    

ค่าสินไหมทดแทน  73,975,799.22 57,854,702.03 

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ  (10,142,608.09) (11,311,372.51) 

รวม 34 63,833,191.13 46,543,329.52 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 34 29,767,197.70 31,579,391.55 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  34 53,543,889.66 55,118,550.06 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22 43,297,273.70 46,447,049.34 

รวมค่าใชจ่้าย  190,441,552.19 179,688,320.47 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  5,689,918.45 14,571,157.78 

รายได  ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได  ้ 14.2 509,628.78 (1,279,040.01) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี  6,199,547.23 13,292,117.77 
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้    

 
 

(ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

              (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร   ) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     (หน่วย : บาท) 

  หมายเหตุ 2561 2560 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน    

   รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 

   

  การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจาก
งาน 

 700,938.00 2,958,310.00 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  14.3 (140,187.60) (591,662.00) 

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจาก
งาน   - สุทธิจากภาษี 

 560,750.40 2,366,648.00 

    

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

   

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (25,380,627.11) 13,103,870.14 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3 5,076,125.42 (2,620,774.02) 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                              

เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี 
 (20,304,501.69) 10,483,096.12 

    
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีสุทธิจากภาษี  (19,743,751.29) 12,849,744.12 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สาํหรับปี  (13,544,204.06) 26,141,861.89 
    

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน    

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  0.52 1.11 

จาํนวนหุ้นสามญั  12,000,000 12,000,000 

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้    

 

 
 
 

 

(ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

                 (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร  ) 
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 
   

    (หน่วย : บาท) 

 

หมายเหตุ 
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และช าระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของ 

รวม ผลก าไร (ขาดทุน)จาก 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

ส ารองตาม 
กฎหมาย 

ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 146,349,827.98 57,559,544.02 593,909,372.00 

กาํไรสาํหรับปี  - - - 13,292,117.77 - 13,292,117.77 

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี  - - - 2,366,648.00 10,483,096.12 12,849,744.12 

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (18,000,000.00) - (18,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 144,008,593.75 68,042,640.14 602,051,233.89 

กาํไรสาํหรับปี  - - - 6,199,547.23 - 6,199,547.23 

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี  - - - 560,750.40 (20,304,501.69) (19,743,751.29) 

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (12,000,000.00) - (12,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 138,768,891.38 47,738,138.45 576,507,029.83 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้        

 
(ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

                                 (นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร) 
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

  (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

   กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 183,253,992.80 186,117,981.50 

     เงินสดจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (25,855,300.12) (29,390,894.95) 

     ดอกเบ้ียรับ 10,791,103.56 13,212,990.34 

     เงินปันผลรับ 8,824,265.60 9,518,708.52 

     รายไดอ่ื้น 7,509,672.17 10,192,584.99 

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (46,263,375.91) (46,487,020.74) 

     ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (18,000,399.36) (18,538,108.56) 

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (53,543,889.66) (55,118,550.06) 

     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน -43,711,574.77 -44,143,736.26 

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -2,115,056.32 -2,475,031.50 

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย  ์ (38,000,000.00) (15,000,000.00) 

        เงินให้กูย้ืม 1,630,377.56 2,294,992.08 

        เงินฝากสถาบนัการเงิน - 30,000,000.00 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (15,480,184.45) 40,183,915.36 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน   

     กระแสเงินสดไดม้า   

        อสังหาริมทรัพยร์อการขาย - 128,800.00 

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน - 128,800.00 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้   

 
 

 

 

 

(ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

              (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร   ) 
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

        กระแสเงินสดใชไ้ป   

        อุปกรณ์ (194,430.84) (713,928.04) 

           เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (194,430.84) (713,928.04) 

           เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (194,430.84) (585,128.04) 

           เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน   

        เงินปันผลจ่าย (12,000,000.00) (18,000,000.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (27,674,615.29) 21,598,787.32 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 39,549,811.22 17,951,023.90 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 11,875,195.93 39,549,811.22 

   

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ) …….………………………...............……………...……กรรมการตามอาํนาจ 

              (  นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร   ) 
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บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั ((มหาชนมหาชน))  

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 3311  ธันวาคม ธันวาคม 22556611  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขท่ี 

บมจ.เลขท่ี 0107537000807 สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทั

ฯ ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวนิาศภยั 

2.  หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน         

  2.1   เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ

จดัทาํข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกาํหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการ

จดัทาํและยืน่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

 งบการเงินของบริษทัฯจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้

กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  

 2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 

  หมายเหตุประกอบงบการเงนิหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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 มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้กาํหนดหลกัการสําหรับการรายงาน

ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน เก่ียวกบัลกัษณะ จาํนวนเงิน จงัหวะเวลา และความไม่แน่นอนของรายได ้และกระแสเงินสด

จากสญัญาของกิจการท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการรับรู้รายไดเ้พ่ือแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ ในจาํนวนเงินท่ี

สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ๆ กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัการ

รับรู้รายได ้5 ขั้นตอน  และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การการโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้พบวา่ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตท่ีกล่าวขา้งตน้        

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563             

 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงินลกัษณะของ
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กระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานรายงานทาง
การเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3.  นโยบายบัญชีทีส่ าคญั 
  3.1 การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั 

 บริษทัฯจดัประเภทของสญัญาประกนัภยัและสญัญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสญัญาประกนัภยั โดย
สัญญาประกันภยัคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยั รับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมีนัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อา
ประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ี
เอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญั
หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ตามสญัญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยั
ดงักล่าวเป็นสญัญาการลงทุน ซ่ึงสญัญาการลงทุนคือสญัญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสญัญาประกนัภยัและทาํใหผู้รั้บประกนัภยัมี
ความเส่ียงทางการเงินแต่ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีสาํคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 
 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา ณ วนั
เร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระ
ผกูพนัทั้งหมดถูกทาํใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสญัญาใดเคยจดัประเภทเป็น สัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาอาจจะถูกจดั
ประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั  
 3.2 การรับรู้รายได ้          
  (ก)   เบ้ียประกนัภยัรับ 
 เบ้ียประกนัภยัรับถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัต่อและ
ส่งคืนแล้วและปรับปรุงด้วยสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ สําหรับกรมธรรม์ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ในกรณีท่ี
กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และ
ค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 (ข)   เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
 เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อจาก
บริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 (ค)  รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  
 รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้ห้บริการ ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและ
ค่านายหนา้สาํหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 (ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 
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 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิ
ในการรับเงินปันผล 

 (จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

  (ฉ) รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
3.3 สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

   (ก) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัฯ ตั้งเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการจดัสรรเงินสาํรองสาํหรับ
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวนิาศภยัดงัน้ี 
 

ประเภทการประกนั วธีิการคาํนวณเงินสาํรอง 
- การประกนัภัยขนส่งเฉพาะเทีย่ว  การประกนัอบุัติเหตุ การ
เดนิทางทีม่ีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกนิ 6 เดอืน 

- ร้อยละร้อย ของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัยงัคง
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

- การประกนัภัยอืน่ - วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

 (ข)  สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

  สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัสาํรองไวเ้พ่ือชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตสาํหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการท่ีดี
ท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

  สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกวา่สาํรอง
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 3.4 สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บการแจง้
คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณ
การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 บริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเพ่ิมเติมสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯ ทราบ (Incurred 
but not reported claim: IBNR) ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่า
สินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสาํหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไป
แลว้ในบญัชี 

 3.5 ค่าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 3.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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 3.7 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากจาํนวนท่ี
คาดวา่จะเรียกเก็บไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยูโ่ดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุ
หน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 3.8 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยสาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึนโดยอา้งอิง
สัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการ
คาํนวณสาํรองประกนัภยั 

 3.9 ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

 (ก) ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํท่ีวางไวจ้าก
การรับประกนัภยัต่อ เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการ
คา้งรับอ่ืนๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปัจจุบนัของเงินคา้ง
รับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

  (ข) เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํท่ีบริษทัถือ
ไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ ให้กบั
บริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจาก
สญัญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หน้ีประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกนั 
 และ 

 (2.)  กิจการตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือ
 ตั้งใจท่ีจะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 

 3.10 เงินลงทุน 

  (ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  (ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
หลกัทรัพยด์งักล่าวไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จาํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพย ์จึง
บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในกาํไรขาดทุน 

  (ต) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชี
ส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

  (ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชร้าคาจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่า
ยติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทัฯ จะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อ
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ขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนบริษทัฯ ใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม                
ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนไดบ้นัทึกเป็นรายการกาํไร
หรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของเจา้ของ
แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 3.11 ทรัพยสิ์นรอการขาย 

 อสังหาริมทรัพยร์อการขาย แสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยด์งักล่าว 

 3.12 เงินใหกู้ย้มืและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 เงินใหกู้ย้มืแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัฯ ตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การ
เรียกเก็บหน้ี การวเิคราะห์อายหุน้ี การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหน้ีและราคาประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ีแต่ละรายใน
ปัจจุบนั 

 3.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 (ก) ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
 (ข) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้
งานโดยประมาณดงัน้ี 
 

 

อาคาร และส่วนปรับปรุง 20   ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   5   ปี 
ยานพาหนะ   5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
 

3.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่าย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี 

 3.15 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯ จะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมี
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน บริษทัฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่
จาํนวนใดจะสูงกวา่ 
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 3.16 ภาษีเงินได ้
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 (ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในปีก่อนๆ 

 (ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
(1)  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นบริษทัฯวดั
มูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับ
งวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯ
คาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี 

 (2)  บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี และรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

  (3)  บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัท่ีในงบแสดง
  ฐานะการเงินและจะปรับลดมูลคา่ตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะไม่
  มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
  ประโยชน์หรือมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

 (4)  บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับัญชีเป็นรายได้หรือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ยกเวน้กรณีท่ีภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกับรายการในส่วนของเจ้าของ รายการ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 3.17 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดย
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับ
บริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 3.18 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)      
 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดังกล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกับอตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 
  บริษทัฯรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้กาํไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในกาํไรขาดทุน 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญติัแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่  ซ่ึงได้
กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 20  ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่า
อตัราสุดทา้ย 400 วนั อยา่งไรก็ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดงันั้นบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

 3.19 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 สญัญาเช่าดาํเนินงานในการเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดัประเภท 
เป็นการเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตก้ารเช่าดาํเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายภายใตอ้ายสุญัญาเช่า  
 3.20 เงินตราต่างประเทศ 
 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 3.21 ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  
 บริษทัฯ บันทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระ
ผกูพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํให้บริษทัฯ ตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนันั้น และจาํนวนท่ี
ตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุน
วา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

 3.22 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
 ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณ
และการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจ
แตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

 3.23 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 3.24 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับ
รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3.25 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้  ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไร
(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั    

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั       
  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
  4.1 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเบีย้ประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกันภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยั
ต่อ ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้าง และตาม
สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนสินทรัพยจ์าการ
ประกนัภยัต่อ พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูลเงินกองทุนท่ีปรากฎอยู ่ณ วนัปิดบญัชี และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 4.2 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าว
ไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 4.3 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าซากสาํหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 4.4 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นาํไปหักกับผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีได้ บริษทัได้คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่าง
รอบคอบและเป็นไปได ้เพ่ือใชใ้นการประเมินการรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สมมติฐานของบริษทัเก่ียวกบัความสามารถในการทาํ
กาํไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี และการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีสาํคญั
ในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทาํใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัของฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

 4.5 ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้แล้วแต่ยงัไม่ได้รับรายงาน 
 ประมาณการค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานบนัทึกในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยการคาํนวณจากหลายสมมติฐาน ดว้ยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม



 

 

95 

การประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด สมมติฐานดงักล่าวจะมีการทบทวนเป็นประจาํตามประสบการณ์ท่ีผ่านมาและสถานการณ์
ปัจจุบนั 

 4.6 ผลประโยชน์พนักงาน 
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 4.7 ส ารองความเส่ียงภัยท่ีไม่ส้ินสุด  
 สํารองประกันภยัสําหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยใช้การ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินสาํรองดงักล่าว
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

 4.8 คดีฟ้องร้อง 
 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกวา่จาํนวนท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้

5. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 บริษทัฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

 ล าดับช้ันของมลูค่ายติุธรรม 
 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้าํนิยามของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

„ ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับ สินทรัพยห์รือหน้ิ
สินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่าได ้

„ ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

„ ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: บาท) 

 2561 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน 229,836,388.06 229,836,388.06 - - 229,836,388.06 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,875,195.93 11,875,195.93 - - 11,875,195.93 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 28,984,979.72 - - 28,984,979.72 28,984,979.72 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                                                    

- สาํรองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 7,941,522.82 - - 7,941,522.82 7,941,522.82 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 8,902,865.15 - - 8,902,865.15 8,902,865.15 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,749,583.20 16,749,583.20 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 233,000,000.00 - 236,683,075.49 - 236,683,075.49 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ี ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 169,930,000.00 - - 169,930,000.00 
เงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00 - - 22,998,812.04 22,998,812.04 
เงินใหกู้ย้มื 8,547,552.64 - - 8,547,552.64 8,547,552.64 

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง                                  

- ค่าสินไหมทดแทน 55,882,661.30 - - 55,882,661.30 55,882,661.30 
เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 19,877,969.60 - - 19,877,969.60 19,877,969.60 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2561 

 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 

  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน 255,217,015.17 255,217,015.17 - - 255,217,015.17 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,549,811.22 39,549,811.22 - - 39,549,811.22 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 25,129,084.90 - - 25,129,084.90 25,129,084.90 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                                                           

- สาํรองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 5,244,300.31 - - 5,244,300.31 5,244,300.31 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 9,278,533.89 - - 9,278,533.89 9,278,533.89 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,965,152.40 16,965,152.40 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 200,000,000.00 - 205,365,387.36 - 205,365,387.36 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ี  ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 164,930,000.00 164,930,000.00 - - 164,930,000.00 
เงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00 - - 22,209,646.56 22,209,646.56 
เงินใหกู้ย้มื 10,177,930.20 - - 10,177,930.20 10,177,930.20 
หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง                                          

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

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

              (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
เงินสด 748,116.25 995,548.86 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 11,127,079.68 8,554,262.36 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินกาํหนดระยะเวลา - 30,000,000.00 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,875,195.93 39,549,811.22 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จาํแนกอายตุามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระนบัตั้งแต่วนั
ครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 2561  2560 

 
ผู้เอาประกนัภัย  

ตัวแทนและ
นายหน้า
ประกนัภัย 

 รวม  ผู้เอาประกนัภัย  
ตัวแทนและ
นายหน้า
ประกนัภัย 

 รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,491,626.66  21,414,787.92  22,906,414.58  1,804,956.26  17,277,307.33  19,082,263.59 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 65,382.38  3,900,605.76  3,965,988.14  71,439.05  2,823,183.34  2,894,622.39 
คา้งรับ 30 - 60  วนั -  1,859,639.42  1,859,639.42  -  1,371,995.12  1,371,995.12 
คา้งรับ 60 - 90 วนั -  252,937.58  252,937.58  217,699.33  1,562,504.47  1,780,203.80 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั -  758,616.25  758,616.25  -  1,502,788.09  1,502,788.09 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1,557,009.04  28,186,586.93  29,743,595.97  2,094,094.64  24,537,778.35  26,631,872.99 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (758,616.25)  (758,616.25)  -  (1,502,788.09)  (1,502,788.09) 
เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 1,557,009.04  27,427,970.68  28,984,979.72  2,094,094.64  23,034,990.26  25,129,084.90 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2561  2560 
สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 7,941,522.82  5,244,300.31 
สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 17,079,211.77  18,071,801.48 
รวม 25,020,734.59  23,316,101.79 

9. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2561  2560 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 8,902,865.15  9,278,533.89 
รวม 8,902,865.15  9,278,533.89 
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ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ (ต่อ) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จาํแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2561  2560 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 8,806,608.01  9,192,649.08 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 96,257.14  85,884.81 
รวม 8,902,865.15  9,278,533.89 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
  10.1 จาํแนกตามประเภทการลงทุน 

 
 
 
 
 
 

  (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุน 170,163,715.00 229,836,388.06 170,163,715.00 255,217,015.17 

รวม 170,163,715.00 229,836,388.06 170,163,715.00 255,217,015.17 
บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 59,672,673.06                                                                                                                                                                                                                                                                       - 85,053,300.17 - 

เงินลงทุนเพื่อคา้ - สุทธิ 229,836,388.06 229,836,388.06 255,217,015.17 255,217,015.17 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00  16,600,000.00  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 233,000,000.00  200,000,000.00  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่  3  เดือน 169,930,000.00  164,930,000.00  
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด - สุทธิ 419,530,000.00  381,530,000.00  
เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทุน 341,060.00  341,060.00  
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 341,060.00  341,060.00  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 649,707,448.06  637,088,075.17  
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เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
  10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2561 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 52,000,000.00 104,000,000.00 77,000,000.00 233,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด เกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 - - 169,930,000.00 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 221,930,000.00 115,600,000.00 82,000,000.00 419,530,000.00 

 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 25,000,000.00 98,000,000.00 77,000,000.00 200,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด เกินกวา่ 3 เดือน 164,930,000.00 - - 164,930,000.00 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00 381,530,000.00 
   

  10.3 เงินลงทุนท่ีติดภาระผกูพนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 54.93 ลา้นบาท ใช้
เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามหมายเหตุ  35 
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11.  เงินให้กู้ยมื 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมโดยจาํแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้ง
ชาํระ ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 2561 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็น
ประกนั  อ่ืนๆ  รวม 

 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,173,894.91  -  373,657.73  -  8,547,552.64               -  8,547,552.64 
รวม 8,173,894.91  -  373,657.73  -  8,547,552.64               -  8,547,552.64 

 

 11.1  เงินให้กู้ยืม โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินให้กูย้ืมแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
อตัราดอกเบ้ีย เงินกูร้้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    
 11.2  เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลคํ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อย
ละ MLR-1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี 

11.3  เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
 
 

 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 2561 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็น
ประกนั  อ่ืนๆ  รวม 

 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,509,900.34  -  668,029.86  -  10,177,930.20               -  10,177,930.20 
รวม 9,509,900.34  -  668,029.86  -  10,177,930.20               -  10,177,930.20 
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12. ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
จาํนวน 94.79 ลา้นบาท และจาํนวน 143.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่สินทรัพยย์งัคงใชง้านอยู ่

      (หน่วย: บาท) 
  31 ธันวาคม 2561 

 
 

  
 

ที่ดนิ 

 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
 

รวม 

ราคาทุน :       
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 80,536,138.70 53,972,158.10 14,608,961.54 190,666,258.34 
     ซ้ือเพ่ิม  - - 194,530.84 - 194,530.84 
     ตดัจาํหน่าย  - - (49,689,395.18) - (49,689,395.18) 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  41,549,000.00 80,536,138.70 4,477,293.76 14,608,961.54 141,171,394.00 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - 79,975,633.15 52,530,194.59 14,099,609.72 146,605,437.46 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   - 78,685.63 543,726.42 179,099.62 801,511.67 
     จาํหน่าย  - - (49,689,295.18) - (49,689,295.18) 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 80,054,318.78 3,384,625.83 14,278,709.34 97,717,653.95 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี :         
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 560,505.55 1,441,963.51 509,351.82 44,060,820.88 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 481,819.92 1,092,667.93 330,252.20 43,453,740.05 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :              
     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    801,511.67     
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 

      (หน่วย: บาท) 
  31 ธันวาคม 2560 

 
 

  
 

ที่ดนิ 

 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
 

รวม 

ราคาทุน :       
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 41,549,000.00 80,536,138.70 54,046,016.55 14,608,961.54 190,740,116.79 
     ซ้ือเพ่ิม  - - 713,928.04 - 713,928.04 
     จาํหน่าย  - - (787,786.49) - (787,786.49) 
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 80,536,138.70 53,972,158.10 14,608,961.54 190,666,258.34 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :        
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 - 78,223,277.04 52,701,174.94 13,920,510.12 144,844,962.10 
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   - 1,752,356.11 616,806.14 179,099.60 2,548,261.85 

     จาํหน่าย  - - (787,786.49) - (787,786.49) 
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - - 79,975,633.15 52,530,194.59 14,099,609.72 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี :         
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 41,549,000.00 2,312,861.66 1,344,841.61 688,451.42 45,895,154.69 
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 560,505.55 1,441,963.51 509,351.82 44,060,820.88 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :              
     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560    2,548,261.85 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 

 (หน่วย: บาท) 
   
   

โปรแกรม   
คอมพวิเตอร์ 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 1,941,571.03 
     เพ่ิมข้ึน  - 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 1,941,571.03 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 1,764,621.18 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 60,400.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1,825,021.18 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 60,400.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 1,885,421.18 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 116,549.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 56,149.85 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2561 60,400.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2560 60,400.00 
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14. ภาษเีงินได้/ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
 14.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 2,242,608.56 1,939,952.90 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 5,241,138.70 2,224,600.07 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให ้ บริษทัฯ
ทราบ (IBNR) 2,563,765.09 2,254,812.55 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 151,723.24 300,557.61 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 1,753,275.20 1,905,808.00 
รวม 11,952,510.79 8,625,731.13 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 11,934,534.61 17,010,660.03 
รวม 11,934,534.61 17,010,660.03 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 17,976.18 (8,384,928.90) 

 14.2 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2,957,338.47 2,010,693.64 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี: 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

  
(3,466,967.25) (731,653.63) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (509,628.78) 1,279,040.01 
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  14.3  จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (140,187.60) (591,662.00) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร(ขาดทุน)จากการ                                                            
วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

 
5,076,125.42 

 
(2,620,774.02) 

 4,935,937.82 (3,212,436.02) 

  14.4  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,689,918.45 14,571,157.78 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,137,983.69 2,914,231.56 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน   
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี (850,994.11) - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (929,313.83) (2,012,337.01) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 132,695.47 377,145.46 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (509,628.78) 1,279,040.01 
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15. สินทรัพย์อืน่ 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 2,200,589.34  1,970,334.19 
สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 2,023,435.58  1,113,986.90 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,111,112.49  1,930,111.29 
อ่ืนๆ 2,372,173.93  2,405,047.45 
รวม 7,707,311.34  7,419,479.83 

16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

 31 ธันวาคม 2561 

 
หนีสิ้นตามสัญญา

ประกนัภัย 
หนีสิ้นส่วนทีเ่อา
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 40,886,963.54 (5,764,650.48) 35,122,313.06 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 14,995,697.76 (2,176,872.34) 12,818,825.42 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 98,236,743.50 (17,079,211.77) 81,157,531.73 

รวม 154,119,404.80 (25,020,734.59) 129,098,670.21 

 
 31 ธันวาคม 2560 

 
หนีสิ้นตามสัญญา

ประกนัภัย 
หนีสิ้นส่วนทีเ่อา
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 21,085,971.15 (3,236,382.44) 17,849,588.71 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 13,281,980.62 (2,007,917.87) 11,274,062.75 
สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 100,156,815.03 (18,071,801.48) 82,085,013.55 
รวม 134,524,766.80 (23,316,101.79) 111,208,665.01 
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หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 
 รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 (หน่วย:บาท) 

 2561  2560 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 34,367,951.77  37,526,442.62 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปีปัจจุบนั 76,285,073.68  53,045,524.67 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
   ท่ีเกิดข้ึนในงวด/ปีก่อน (1,500,322.54) 

 
4,622,190.92 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ 
   สาํรองค่าสินไหมทดแทน 1,713,717.14  (424,801.45) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (54,983,758.75)  (60,401,404.99) 
ยอดคงเหลือ 55,882,661.30  34,367,951.77 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญา
รับประกนัภยัต่อจาํนวน 3.97 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 5.39 ลา้นบาท) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 (หน่วย:บาท) 

 2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 100,156,815.03  101,848,604.48 
เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี 188,682,947.33  198,869,488.96 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (190,603,018.86)  (200,561,278.41) 
ยอดคงเหลือ 98,236,743.50  100,156,815.03 

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย:บาท) 
 2561  2560 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 29,433,219.54  29,553,385.41 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี 61,738,451.72  58,076,652.72 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี (56,012,768.55)  (58,196,818.59) 
ยอดคงเหลือ 35,158,902.71  29,433,219.54 
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หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จาํนวนเงิน 35.16 ลา้นบาท (31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 29.43 ลา้นบาท) เน่ืองจากสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจาํนวนตํ่ากวา่สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได ้

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน : 
    

 
  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 61,373,950 56,211,432 60,702,000 64,010,739 55,364,197 71,469,051 

 - หน่ึงปีถดัไป 66,758,016 54,771,859 58,031,013 63,261,824 55,203,840   
 - สองปีถดัไป 65,173,597 55,440,388 58,553,284 65,920,735     
 - สามปีถดัไป 65,949,961 55,785,856 57,884,918       
 - ส่ีปีถดัไป 65,947,260 55,785,856          

- ห้าปีถดัไป 65,939,260           

 ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 65,939,260 55,785,856 57,884,918 65,920,735 55,203,840 71,469,051 372,203,660 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 65,939,260 55,785,856 57,884,918 65,061,127 48,291,462 29,649,215 322,611,838 

รวม - - - 859,608 6,912,378 41,819,836 49,591,822 
ปีอุบติัเหตุก่อน 2556       3,812,656 
อ่ืนๆ       2,478,183 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      55,882,661 

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :  
    

 
  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 

62,913,126 49,727,350 52,321,459 47,303,374 
      

45,887,288 60,216,395  
- หน่ึงปีถดัไป 58,991,867 40,798,794 49,355,510 46,158,395 46,222,054    
- สองปีถดัไป 57,651,082 41,583,811 49,779,703 48,653,956      
- สามปีถดัไป 58,197,568 41,922,646 49,830,805        
- ส่ีปีถดัไป 58,199,966 41,922,646          
- ห้าปีถดัไป 58,194,688            
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 58,194,688 41,922,646 49,830,805 48,653,956 46,222,054 60,216,395 305,040,544 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 58,194,688 41,922,646 49,830,805 47,868,306 40,350,395 25,940,790 264,107,630 

รวม - - - 785,650 5,871,659 34,275,605 40,932,914 
ปีอุบติัเหตุก่อน 2556       759,865 
อ่ืนๆ       6,248,359 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      47,941,138 
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หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 
 ข้อสมมต ิ
 ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าสาํรองท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั  เป็นดงัน้ี     
 (ก) ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน  
 สาํหรับการทาํการประเมิน บริษทัฯไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3 วธีิดงัน้ี  

 1) วิธีพฒันาการสินไหม (Chain Ladder method) สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ สินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน  
 2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรือ “BF” สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ สินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน  
 3) วธีิ Expected Loss Ratio หรือ “ELR”  

 โดยปกติบริษทัมกัใชว้ธีิ Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าสาํรองไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
ปีอุบติัเหตุใหม่ๆ ซ่ึงขอ้มูลพฒันาการยงัมีไม่มากพอ ดงันั้นจึงอาจตอ้งใชป้ระมาณการวิธี BF หรือ ELR ตามความเหมาะสม แลว้แต่
กรณี ซ่ึงสมมติฐานหลกัของทั้งสองวธีิดงักล่าวก็คืออตัราส่วนสินไหมทดแทนสมับูณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซ่ึงในการพิจารณาเลือก 
Ultimate Loss Ratio บริษทัฯก็จะคาํนึงถึงขอ้มูลในอดีตประกอบกบัปัจจยัอ่ืนท่ี สะทอ้นถึงหน้ีสินท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปล่ียนแปลงในนโยบายการรับประกนัภยั หรือ เปล่ียนแปลงความคุม้ครองในกรมธรรม ์เป็นตน้ 

 (ข) ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การประมาณสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ 

 ในการประมาณสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ บริษัทฯใช้วิธี Kittel’s 
Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอา้งอิงของ Conger และ Nolibos เร่ือง “Estimating ULAE Liabilities: 
Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใชจ่้ายภายในของบริษทัฯ เพ่ือวเิคราะห์และประมาณค่าใชจ่้าย
ของฝ่ายสินไหม และค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนอ่ืนท่ีไม่สามารถจดัสรรได้ ซ่ึงการประมาณดว้ยวิธีดงักล่าวนั้นได้
พิจารณาอตัราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉล่ียของค่าความเสียหายจ่าย โดยบริษทัฯจะพิจารณาเลือกอตัราส่วนน้ีจากขอ้มูลในอดีตอยา่ง
นอ้ย 3 ปี 
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17. เจ้าหนีบ้ริษทัประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 10,743,655.71  8,873,073.58 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 9,134,313.89  8,722,098.37 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 19,877,969.60  17,595,171.95 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 
 ณวนัท่ี31ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาท
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR‟3.00 ต่อปีซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 35 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ (หน่วย:บาท) 

 2561 2560 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 406,294.00 489,841.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 213,180.00 245,915.00 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (700,938.00) (2,888,310.00) 

รวมค่าใชจ่้าย (81,464.00) (2,152,554.00) 

ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้   

มุลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผกูพนั 9,467,314.00 12,417,350.00 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (700,938.00) (2,888,310.00) 

รวมภาระผกูพนั 8,766,376.00 9,529,040.00 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณวนัท่ี 1 มกราคม 9,529,040.00 12,841,384.00 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 406,294.00 489,841.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 213,180.00 245,915.00 

หกัผลประโยชน์โครงการจ่าย (681,200.00) (1,159,790.00) 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (700,938.00) (2,888,310.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 8,766,376.00 9,529,040.00 
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ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 
 ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ปี 2561 ปี 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
การเกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 
อตัราคิดลด 2.50 2.29 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน 2.00 2.50 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0.00‟15.00 0.00‟20.00 
อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 

 การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดข้ึน
จาก 

การเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน 
(หน่วย:บาท) 

31 ธันวาคม 2561 
การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง 
การเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ 

(715,462.00) 
441,979.00 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (427,455.00) 
รวม (700,938.00) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
  การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงานโดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น
จาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 (หน่วย:บาท) 

เพิม่ขึน้ ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) (570,215.00) 634,110.00 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) 600,303.00 (551,671.00) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ10.0) (78,016.00) 79,931.00 

  แมว้า่การวเิคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.18 บริษทัฯ จะ
บนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เม่ือมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอาจจะมีผลบงัคบัใช้
ในปี 2562 เม่ือมีผลบงัคบัใชบ้ริษทัฯ คาดวา่จะมีการตั้งสาํรองผลประโยชน์พนกังานท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 3.22 ลา้นบาท 
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20. หนีสิ้นอืน่ 

 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,284,172.22 7,087,560.38 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 4,240,381.09 3,889,161.77 
อ่ืนๆ 4,620,550.67 6,242,461.48 
รวม 16,145,103.98 17,219,183.63 

21. เงินปันผลจ่าย 
 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาทจาํนวน 12 ลา้นหุ้นรวมเป็นเงิน 12 ลา้นบาท บริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาทจาํนวน 12 ลา้นหุ้นรวมเป็นเงิน 18 ลา้นบาท บริษทัฯ
จ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

22. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 (หน่วย:บาท) 

 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ 
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 25,186,545.93 24,886,777.28 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการ 
รับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,088,462.79 10,460,849.29 
ค่าภาษีอากร 1,394,068.32 1,380,364.73 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ - 125,184.72 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,295,000.00 1,625,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 7,333,196.66 7,968,873.32 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 43,297,273.70 46,447,049.34 
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23. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 

 (หน่วย:บาท) 

 2561 2560 

ผู้บริหาร   
เงินเดือนและค่าแรง 11,249,040.00 10,274,516.00 
ค่าใชจ่้าย‟โครงการสมทบเงิน 195,432.00 169,278.00 
อ่ืนๆ 2,293,837.59 2,719,228.11 
 13,738,309.59 13,163,022.11 
พนักงานอืน่   
เงินเดือนและค่าแรง 20,025,599.00 20,069,616.00 
ค่าใชจ่้าย‟โครงการสมทบเงิน 263,083.06 264,191.07 
อ่ืนๆ 2,022,694.28 3,058,398.10 
 22,311,376.34 23,392,205.17 
รวม 36,049,685.93 36,555,227.28 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดงันี ้   
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 6,872,220.00 6,886,850.00 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 2,695,920.00 3,156,600.00 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 26,481,545.93 26,511,777.28 
รวม 36,049,685.93 36,555,227.28 

24. ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผู้บริหารทีส่ าคญั 
 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กับกรรมการบริหาร ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ย
เงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบ้ียประชุมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,350,549.59 12,770,529.11 
ผลประโยชน์ระยะยาว 387,760.00 392,493.00 

รวม 13,738,309.59 13,163,022.11 
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25. ผลกระทบทางภาษทีีเ่กีย่วข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

   (หน่วย:บาท) 

 

 
จ านวนก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษ ี

จ านวนสุทธิจาก
ภาษ ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2561    
ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน 
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (25,380,627.11) 5,076,125.42 (20,304,501.69) 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
พนกังานหลงัออกจากงาน 

 
700,938.00 

 
(140,187.60) 

 
560,750.40 

รวม (24,679,689.11) 4,935,937.82 (19,743,751.29) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2560    
ส่วนเกิน(ตํ่ากวา่)ทุน 
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 13,103,870.14 (2,620,774.02) 10,483,096.12 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
พนกังานหลงัออกจากงาน 

 
2,958,310.00 

 
(591,662.00) 

 
2,366,648.00 

รวม 16,062,180.14 (3,212,436.02) 12,849,744.12 

26. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั 

 ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิด
ความเสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณารับประกนัภยั 
รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสงัคมและวฒันธรรม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรุนแรงทั้งต่อชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับประกนัภยัได ้

 ปัจจยัความเส่ียงด้านการประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน 
เน่ืองจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายสาํคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้รวมไปถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสดัส่วน
ของผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั 

 บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับประกนัภยั ซ่ึงนโยบายการรับประกนัภยั
ของบริษทัฯ จะเลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงตํ่า โดยจะพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะ
รับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภท   ต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ จะพิจารณา
ปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้
การบริหารความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัใหมี้การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํให้ความเส่ียงท่ีเกิดจากการรับ
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ประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ให้เป็นระบบ รัดกุม และ
ถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 
    (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ส ารอง                        
เบีย้ประกนัภัย

ก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้
ประกนัภัยส่วน
ที ่ประกนัภัยต่อ สุทธิ 

ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย

ก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้
ประกนัภัยส่วน
ทีป่ระกนัภัยต่อ สุทธิ 

       
อคัคีภยั 19,509,807.32 (4,164,394.06) 15,345,413.26 20,614,318.93 (5,514,619.86) 15,099,699.07 
ทางทะเลและขนส่ง 5,254,390.18 (2,358,975.39) 2,895,414.79 5,005,564.91 (2,292,028.39) 2,713,536.52 
รถยนต ์ 56,556,398.87 (2,755,436.47) 53,800,962.40 57,374,352.62 (2,712,513.00) 54,661,839.62 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 1,247,600.61 (264,215.22) 983,385.39 1,081,343.91 (84,664.51) 996,679.40 
เบ็ดเตลด็ 15,668,546.52 (7,536,190.63) 8,132,355.89 16,081,234.66 (7,467,975.72) 8,613,258.94 
รวม 98,236,743.50 (17,079,211.77) 81,157,531.73 100,156,815.03 (18,071,801.48) 82,085,013.55 

 

     (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

 ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ส่วนที่
ประกนัภัยต่อ สุทธิ 

ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ก่อนการ
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่า
สินไหมทดแทน

ส่วนที่
ประกนัภัยต่อ สุทธิ 

       
อคัคีภยั 15,310,656.84 (4,740,720.70) 10,569,936.14 7,419,989.38 (1,829,114.41) 5,590,874.97 
ทางทะเลและขนส่ง 1,792,208.48 (339,504.35) 1,452,704.13 2,000,364.94 (1,751,341.14) 249,023.80 
รถยนต ์ 33,654,449.57 (812,018.01) 32,842,431.56 19,978,760.22 (656,764.16) 19,321,996.06 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 622,036.39 (46,360.71) 575,675.68 803,362.11 (56,710.29) 746,651.82 
เบ็ดเตลด็ 4,503,310.02 (2,002,919.05) 2,500,390.97 4,165,475.12 (950,370.31) 3,215,104.81 

รวม 55,882,661.30 (7,941,522.82) 47,941,138.48 34,367,951.77 (5,244,300.31) 29,123,651.46 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจากความผนัผวน
ของสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงัการรับ
ประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทน
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้
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(หน่วย:บาท) 
 31 ธันวาคม 2561 

 
ข้อสมมตทิี ่ 
เปลีย่นแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนหลงัการรับ

ประกนัภัยต่อ 

    
อตัราส่วนค่าสินไหมสมับูรณ์ +1 % 2,036,492.07 1,674,003.51 
 -1 % (2,036,492.07)  (1,674,003.51) 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหมท่ี              

ไม่สามารถจดัสรรได ้
+1 % 331,820.16 331,820.16 
-1 % (331,820.16) (331,820.16) 

ความเส่ียงทางการเงิน          
 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ีย
ประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ บริษทัฯ มี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

   (ก) ความเส่ียงดา้นเครดิต        
    ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ี ตกลงไว้กับ
    บริษทั ฯ รวมถึงโอกาสท่ีคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   

    ปัจจยัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่าสินไหม
    ทดแทนใหก้บับริษทัฯ ได ้ในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูงทางบริษทัฯ จึงไดจ้ดัการ
    ความเส่ียง โดยกาํหนดนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํการประกนัภยัต่อกบับริษทั 
    ประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ 

   บริษทัฯ มีการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ 
   และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหมี้ความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนบริษทัรับ 
   ประกนัภยัต่อในประเทศ บริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวนิาศภยัต่อท่ีมีระดบั 
   อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนั 
   ประเมิน 

   (ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย        
    ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดของ 
    บริษทัฯจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงที่     

 

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบีย้ปรับ
ขึน้ลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย้ที่ 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม แท้จริง 

    
   

(ร้อยละต่อปี) 
       

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด - - - 11,875,195.93 - 11,875,195.93 - 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 28,984,979.72 28,984,979.72 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยั
ต่อ -  สาํรองสินไหมทดแทน
ส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ - - - - 7,941,522.82 7,941,522.82 - 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั
ต่อ - - - - 8,902,865.15 8,902,865.15 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00 
ตราสารทุน - - - - 229,836,388.06 229,836,388.06 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 52,000,000.00 104,000,000.00 77,000,000.00 - - 233,000,000.00 1.97-4.95 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ี
ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 
เดือน 169,930,000.00 - - - - 169,930,000.00 0.65-1.60 

เงินให้กูย้มื - - - 8,547,552.64 - 8,547,552.64 5.275-5.900 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั
สาํรอง - ค่าสินไหมทดแทน - - - - 55,882,661.30 55,882,661.30 - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 19,877,969.60 19,877,969.60 - 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงที่     

 

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีย้ที่ 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม แท้จริง 

    
   

(ร้อยละต่อปี) 
       

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 39,549,811.22 - 39,549,811.22 - 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 25,129,084.90 25,129,084.90 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 

สาํรองสินไหมทดแทนส่วน
ท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ - - - - 5,244,300.31 5,244,300.31 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 9,278,533.89 9,278,533.89 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 1,600,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00 
ตราสารทุน 

- 
- - 

- 
255,558,075.1

7 
255,558,075.1

7 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 

25,000,000.00 98,000,000.00 
77,000,000.0

0 - - 
200,000,000.0

0 1.93-4.95 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 

164,930,000.0
0 - - - - 

164,930,000.0
0 0.65-1.80 

เงินให้กูย้มื - - - 10,177,930.20 - 10,177,930.20 5.275-5.900 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

สาํรอง - ค่าสินไหมทดแทน - - - - 34,367,951.77 34,367,951.77 - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 17,595,171.95 17,595,171.95 - 

  (ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง        
   ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระน้ีสิน หรือภาระ
   ผกูพนัเม่ือถึงกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุน
   ไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูง เกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึง
   สภาพคล่องในการจดัหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดาํเนินงาน เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์การ
   ระดมเงินทุนจากแหล่งหน้ีสินและแหล่งทุน ใหมี้ ความสอดคลอ้งกับสภาพของค่าสินไหมทดแทนท่ี
   เกิดข้ึนและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ใหอ้ยูใ่นภาวะท่ีสามารถจะดาํเนินการจ่ายชดใชค้่าสินไหมทดแทน
   ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและครบถว้น รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผูรั้บประกนัต่อ หรือ
   เรียกร้อง จากผูก้ระทาํผิดในกรณีท่ีสินไหมรายนั้นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบตามกฎหมาย 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วนัท่ีครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2561 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มกี าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 11,875,195.93 - - - - 11,875,195.93 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 28,984,979.72 - - - 28,984,979.72 
สินทรัพยจ์ากการ

ประกนัภยัต่อ - 7,637,691.61 - - - 7,637,691.61 
ลูกหน้ีจากสญัญา

ประกนัภยัต่อ - 8,902,865.15 - - - 8,902,865.15 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ - 221,930,000.00 115,600,000.00 82,000,000.00 230,177,448.06 649,707,448.06 
เงินใหกู้ย้มื - 112,809.26 472,573.27 7,962,170.11 - 8,547,552.64 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญา
ประกนัภยั - 51,191,021.96 4,691,639.34 - - 55,882,661.30 
เจา้หน้ีบริษทั
ประกนัภยัต่อ - 19,877,969.60 - - - 19,877,969.60 
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ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2560 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มกี าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 39,549,811.22 - - - - 39,549,811.22 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 25,129,084.90 - - - 25,129,084.90 
สินทรัพยจ์ากการ

ประกนัภยัต่อ - 4,329,147.91 913,909.08 1,243.32 - 5,244,300.31 
ลูกหน้ีจากสญัญา

ประกนัภยัต่อ - 9,278,533.89 - - - 9,278,533.89 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 191,530,000.00 108,000,000.00 82,000,000.00 255,558,075.17 637,088,075.17 
เงินใหกู้ย้มื - 161,063.16 2,167,672.47 7,849,194.57 - 10,177,930.20 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญา
ประกนัภยั - 30,407,234.62 3,955,588.24 5,128.91 - 34,367,951.77 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยั
ต่อ - 17,595,171.95 - - - 17,595,171.95 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน         
 มูลค่ายติุธรรมหมายถึงจาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 วธีิการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด
แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมไดมู้ลค่ายติุธรรมจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

 บริษทัฯใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 

 (ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
คิดดอกเบ้ียในอตัราเทียบเคียงกบัราคาตลาด ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ียประกนัภยั
คา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

 (ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
  ความตอ้งการของตลาด คาํนวณดงัน้ี 

 หุน้ทุน คาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

 (ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตรา 
  สารหน้ีไทย 
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 (ง) เงินใหกู้ย้มืแสดงมูลค่ายติุธรรมดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงินสด 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน         
 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับประกนัภยัและการทาํประกนัภยัต่อเป็น
เงินตราต่างประเทศโดยบริษทัไม่ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัฯไม่มีผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอย่างเป็นสาระสําคญัเน่ืองจากวิธีปฏิบัติของสัญญา
ประกนัภยัรายใหญ่จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเดียวกนัระหวา่งสญัญารับประกนัภยักบัสญัญาเอาประกนัภยัต่อ 

27. การบริหารจัดการทุนของบริษทัประกนัวนิาศภัย 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัฯคือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการ
ดาํรงเงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2561 2560 

   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมตน้ปี 3,923,460.10 3,443,838.87 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 461,507.59 479,621.23 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมปลายปี 4,384,967.69 3,923,460.10 

29. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 14 ลา้นบาท วางไวเ้ป็น
หลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัพ.ศ.2535 

30. หลกัทรัพย์ทีจ่ัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 เงินฝากธนาคารจาํนวน 20.00 ลา้นบาท ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวาง
เป็นสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ พ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังานกองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรจาํกดัซ่ึงจะจ่าย
ให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.
2560 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.46 ลา้นบาท และ 0.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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32.  ส ารองตามกฎหมาย 
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

33. ก าไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) 

  (หน่วย:บาท) 

 2561  2560 

กาํไรสาํหรับปี 6,199,547.23  13,292,117.77 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั(หุน้) 12,000,000  12,000,000 
กาํไรต่อหุน้(บาท/หุน้) 0.52  1.11 

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานไดรั้บ และสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 
 บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยั และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงันั้นรายไดก้าํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ 
และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนงานดาํเนินงาน โดยแยก
เป็นประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 
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ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

  
ประกนัอคัคภียั 

ประกนัภยั              
ทางทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล 

 
ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

 
รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 38,227,935.55 10,349,016.20 107,661,127.37 2,220,584.53 30,224,283.68 188,682,947.33 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 7,935,392.92 4,724,374.98 5,228,463.26 493,404.97 14,447,153.52 32,828,789.65 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,292,542.63 5,624,641.22 102,432,664.11 1,727,179.56 15,777,130.16 155,854,157.68 
บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (245,714.19) (181,878.27) 860,877.22 13,294.01 480,903.05 927,481.82 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 30,046,828.44 5,442,762.95 103,293,541.33 1,740,473.57 16,258,033.21 156,781,639.50 
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 3,286,845.28 2,042,033.13 891,296.31 170,467.84 5,255,191.61 11,645,834.17 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 33,333,673.72 7,484,796.08 104,184,837.64 1,910,941.41 21,513,224.82 168,427,473.67 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,508,402.01 1,307,520.33 51,404,674.76 1,095,674.96 1,516,919.07 63,833,191.13 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,986,346.15 1,476,088.81 13,970,911.29 571,510.00 4,762,341.45 29,767,197.70 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 4,570,011.58 2,454,209.70 45,413,113.23 6,678.75 1,099,876.40 53,543,889.66 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 22,064,759.74 5,237,818.84 110,788,699.28 1,673,863.71 7,379,136.92 147,144,278.49 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      43,297,273.70 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      190,441,552.19 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (22,014,078.52) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      20,194,324.80 
รายไดอ่ื้น      7,509,672.17 
กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้      5,689,918.45 
รายไดภ้าษีเงินได ้      509,628.78 

กาํไรสาํหรับปี      6,199,547.23 
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การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

  
ประกนัอคัคภียั 

ประกนัภยั                  
ทางทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล 

 
ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

 
รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 43,044,032.37 9,521,765.99 113,461,995.98 1,885,260.18 30,956,434.44 198,869,488.96 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 11,350,466.43 4,196,279.12 5,425,133.99 168,825.54 15,772,726.17 36,913,431.25 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 31,693,565.94 5,325,486.87 108,036,861.99 1,716,434.64 15,183,708.27 161,956,057.71 
บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 6,884,407.11 (320,015.99) (9,685,771.08) (106,088.04) (7,788,713.19) (11,016,181.19) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 38,577,973.05 5,005,470.88 98,351,090.91 1,610,346.60 7,394,995.08 150,939,876.52 
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 4,612,949.20 1,671,307.67 924,416.57 59,398.93 5,079,678.93 12,347,751.30 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 43,190,922.25 6,676,778.55 99,275,507.48 1,669,745.53 12,474,674.01 163,287,627.82 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทน 6,847,839.34 256,814.59 36,031,133.32 1,156,477.68 2,251,064.59 46,543,329.52 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 9,914,444.69 1,341,396.53 14,796,219.32 488,515.62 5,038,815.39 31,579,391.55 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 4,576,918.29 2,436,805.70 46,896,810.99 5,418.56 1,202,596.52 55,118,550.06 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 21,339,202.32 4,035,016.82 97,724,163.63 1,650,411.86 8,492,476.50 133,241,271.13 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      46,447,049.34 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      179,688,320.47 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (16,400,692.65) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      20,769,465.44 
รายไดอ่ื้น      10,202,384.99 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      14,571,157.78 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (1,279,040.01) 

กาํไรสาํหรับปี      13,292,117.77 
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การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย:บาท) 
  

ประกนัอคัคภียั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 
ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล 

 
ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

สินทรัพย์ที่ปันส่วน
ไม่ได้ 

 
รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัที ่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 วนัที ่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 

หนี้สิน        

ณ วนัที ่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 วนัที ่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 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่           
 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากผูเ้อาประกนัรายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของเบ้ีย
ประกนัภยัรับของกิจการ 

35. ทรัพย์สินทีม่ข้ีอจ ากดัและภาระผูกพนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวนเงินรวม 54.93 ลา้นบาท ใชเ้ป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เงินฝากธนาคาร   
คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00 20,000,000.00 
หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00 14,000,000.00 
หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 20,000,000.00 20,000,000.00 
คํ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00 500,000.00 
คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00 430,000.00 
รวม 54,930,000.00 54,930,000.00 
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36. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 
คดฟ้ีองร้อง 
 ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยัโดยมีทุนทรัพยถู์ก
ฟ้องเป็นจาํนวนเงินโดยรวมประมาณ 0.65 ลา้นบาท และ 3.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรมจ์าํนวน 0.65 ลา้นบาท และ 2.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงการ
พิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ และส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดวา่จะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
ในงบการเงินเป็นจาํนวน 0.64 ลา้นบาท และ 2.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี          2,464,236.00                                    2,267,728.00 
รวม 2,464,236.00                                    2,267,728.00 

37. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 
 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท 

38. การอนุมตัิงบการเงิน 
 กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 
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ส านกังานใหญ่ 

408/1 ถนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทร. 0-22761024 โทรสาร 0-2275-4919 

www.charaninsurance.co.th 

 

ส านกังานสาขา 

สาขาขอนแก่น 

377/1-3 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทร. 0-4347-2295-6 

 

สาขาเชียงใหม่ 

280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

โทร. 0-5380-6618-8 

 

สาขากระบี ่

305/9 ถนนมหาราช ต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 81000 

โทร. 0-7562-4083-4  

 

http://www.charaninsurance.co.th/

