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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายใยการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง ดํา เนิ น งานเพื่ อ การให้บ ริ ก ารที่ ดี สํา หรั บ ลู ก ค้า และสร้ า งรากฐานทางการเงิ น ให้ ม ั่น คงแขงง แกร่ ง
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเปง นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร และผูถ้ ือหุ ้นอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงในระยะยาว
ตลอดจนมุ่งมัน่ ที่ จะสร้างผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราที่ สูงขึ้นตลอดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการกําหนด
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดําเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งในปี 2563
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมาย เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องต่อการดําเนิ น
ธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”
พันธกิจ
มุ่งมัน่ และพัฒนาในผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเปง นหลักประกันที่มนั่ คง พร้อมทั้ง
ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมได้ทุกฝ่ าย
เป้ าหมาย
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกระดับ รวมไปถึงการ
จัดหาข้อมูล และเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพของการรั บประกันภัย เพื่อ ให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้ างความพึง พอใจให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยอย่างสู งสุ ด และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู ้ที่จาํ เปง นต่อองค์กรเพื่อให้เปง นบริ ษทั ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสู งสุ ด ภายในปี 2564 บริ ษทั ฯ
ตั้งเป้ าหมายให้มีอตั ราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ ร้อยละ 5 และเติบโตต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน เพื่อเปง นการรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในปี 2564 โดยบริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะดําเนินการ ดังต่อไปนี้
- ด้ านการตลาด บริ ษทั ฯ จะทําการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์โดยอาศัยสื่ ออิ เลงกทรอนิ กส์ Smart Phone เพื่อให้ผูเ้ อา
ประกันภัยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเองได้มากยิง่ ขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สามารถขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้าเดิมสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิม่ ขึ้น ซึ่งเปง นปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มต่อธุรกิจประกันภัยของบริ ษทั ฯ
- ด้ านการปฏิบัติการ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนั ไป เพื่อเปง นการพัฒนาการ
ให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- ด้ านการลงทุน ทางบริ ษทั ฯ จะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการลงทุนที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น โดนมีผลตอบแทน
และความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้ ซึ่ งสามารถลงทุนได้ตามประกาศเรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิ จอื่น ของสํางานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเปง นการส่ งเสริ มให้ผลประกอบการของบริ ษทั มีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้น
นอกเหนือไปจากการรับประกันภัย
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1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษั ท จรั ญ ประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ท ซุ่ น เฮงหลี ป ระกั น ภั ย จํ า กั ด ” ก่ อ ตั้ง ขึ้ นเมื่ อ วัน ที่
10 พฤศจิกายน 2492 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดําเนิ นธุรกิจให้บริ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การ
ประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบงดเตลงด และการประกันภัยรถยนต์
โดยในปี

พ.ศ. 2518 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปง น “บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด”
พ.ศ. 2523 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เปง น 5 ล้านบาท
พ.ศ. 2526 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เปง น 10 ล้านบาท
พ.ศ. 2534 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเปง น 30 ล้านบาท
พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 60 ล้านบาท ซึ่ ง

ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
พ.ศ. 2537 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเปง นบริ ษ ัท มหาชน จํา กัด ในชื่ อ “บริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด
(มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ ได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริ หารงานดีเด่น อันดับ 3 ” จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยน เปง น 120 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 12 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท
ปั จจุ บนั บริ ษทั จรั ญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327) โทรศัพท์ 02-276-1024, www.charaninsurance.co.th
ได้ดาํ เนิ นกิ จการธุ รกิ จประกันภัยมาด้วยความมัน่ คงเข้าสู่ ปีที่ 70 โดยบริ ษทั ฯ โดยมี จาํ นวนหุ ้นสามัญ 12 ล้านหุ ้น และมี ทุนจด
ทะเบียน 120 ล้านบาท ชําระแล้วเตงมมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเปง น 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้ านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเปง น
- การรับประกันภัยโดยตรง เปง นการรับประกันภัย ผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้า นิติบุคคล สถาบัน
การเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อจากบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่น ๆ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการ
รับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่ การรับประกันอัคคีภยั การรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ การรับประกันภัยเบงดเตลงด
และการรับประกันภัยรถยนต์
2. ด้ านการลงทุน
บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเปง นรายได้สาํ คัญอีกทาง
หนึ่งให้แก่บริ ษทั ฯ โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ และมีสภาพคล่องในการ
เปลี่ยนสิ นทรัพย์ลงทุนเปง นเงินสดสําหรับส่ วนที่บริ ษทั ฯต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่ วน
และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 การให้กยู้ ืมเงิน การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ หุน้ กู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เปง น 2 ส่ วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 ดังนี้
ปี 2562
กลุ่มธุรกิจ

ปี 2561

ปี 2560

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
(%)

29.07
5.41
303.53
17.42

7.10
1.32
74.14
4.26

30.29
5.62
102.43
17.51

16.51
3.05
55.81
9.54

31.69
5.33
108.04
16.90

16.43
2.76
56.00
8.76

355.43

86.82

155.85

84.91

161.96

83.95

2. รายได้จากการลงทุน

20.10

4.91

20.19

11.00

20.77

10.76

3. รายได้อื่น ๆ

33.86

8.27

7.51

4.09

10.20

5.29

409.39

100.00

183.55

100.00

192.93

100.00

1. เบี้ยประกันภัยรับ – สุทธิ*
1.1 เบี้ยประกันอัคคีภยั – สุทธิ
1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล – สุทธิ
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต์ – สุทธิ
1.4 เบี้ยประกันภัยเบงดเตลงด – สุทธิ
รวม

รวม
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจโดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. การประกันภัยอัคคีภัย
เปง นการรั บประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ อยู่อาศัย อาคาร บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึ กแถว อาคารพณิ ชย์
โรงงาน และ/หรื อ ทรัพย์สินภายในสิ่ งปลูกสร้าง สต๊อกสิ นค้า เฟอร์ นิเจอร์ ตลอดจนเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่ง
การรับประกันภัยได้เปง น ดังนี้
- การประกันภัยอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศั ย เปง นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิ ดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า
(รวมถึงความเสี ยหายต่อเครื่ องไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจาก
อากาศยาน ภัยเนื่องจากนํ้า อันเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรื อการล้นออกมาของนํ้า หรื อไอนํ้า (และคุม้ ครองภัย
ธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากนํ้าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิด หรื อคลื่นใต้น้ าํ หรื อสึ นามิ และภัยจาก
ลูกเหงบ บริ ษทั ฯ จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท / ปี ) และยังมีการขยาย
ความคุม้ ครองค่าเช่าที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราว (ตามเงื่อนไขการประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยูอ่ าศัย)
- การประกันอัคคีภัย เปง นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส ที่
ใช้สาํ หรับทําแสงสว่าง หรื อประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัยเท่านั้น ส่ วนความเสี ยหายเนื่ องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัยระเบิด ภัยเนื่ องจาก
นํ้า (ไม่รวมนํ้าท่วม) ภัยลมพายุ ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า ฯลฯ ต้องระบุไว้ให้ชดั เจนในกรมธรรม์ประกันภัยจึงจะได้รับความคุม้ ครอง
2. การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ เปง นการรับประกันภัยขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยทางเรื อเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสิ นค้าทางเครื่ องบิน ซึ่ งจะให้ความคุม้ ครองความ
สู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ งที่นาํ เข้าในประเทศและส่ งออกต่างประเทศที่เกิ ด
ความเสี ยหายจากภัยทางทะเล ความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ และยังให้ความคุม้ ครองพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การลักขโมย
ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน เปง นต้น
3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เปง นการประกันภัยประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่ งให้ความคุม้ ครองต่อความสู ญเสี ย และความเสี ยหายอัน
เนื่ องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อจากความคุม้ ครองของการประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกันภัยต่างๆ ได้แก่
- ประกันภัยความเสี ยงภัยทรัพย์สิน

- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยกรมธรรม์ความเสี่ ยงภัยฯ)

- ประกันภัยอุปัทวเหตุ คุม้ ครองสิ ทธิการเช่า

- ประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม

- ประกันการก่อสร้างทุกชนิด

- ประกันภัยเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูร้ ับเหมา

- ประกันภัยเครื่ องจักรหยุดชะงัก

- ประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดัน

- ประกันภัยเครื่ องอุปกรณ์อิเลงกทรอนิกส์

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล/กลุ่ม

- ประกันภัย PA 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง

- ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์

- ประกันภัยโรคมะเรง ง

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- ประกันภัยสําหรับเงิน

- ประกันภัยโจรกรรม
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- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจาก - ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
สิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
- ประกันภัยสําหรับกระจก

ควบคุ ม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม นํ้ามัน
เชื้อเพลิงส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายการขนส่ งวัตถุอนั ตรายทางบก - ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- ประกันภัยซื่อสัตย์

- ประกันภัยข้าวนาปี , ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิด

- ประกันภัยร้านทอง

- ประกันภัยทรัพย์สินคุม้ ครองภัยก่อการร้าย

- ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ

- ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทําความผิด

- ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด

- ประกันภัยป้ ายโฆษณา

- ประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง

- ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

- ประกันภัยคุม้ ครองการว่างงาน

- ประกันภัยเพื่อการใช้เรื อกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพอ - ประกัน ภัย กรรมการและเจ้า หน้า ที่ ร ะดับ บริ ห ารและการใช้คื น
เศษประเภทเจงตสกีเพื่อเช่า

ให้แก่บริ ษทั

- ประกันภัยความรั บผิดตามกฎหมายที่เกิ ดจากความบกพร่ องใน - ประกันภัยอุบตั ิเหตุประเภทผูข้ บั ขี่หรื อผูโ้ ดยสารไม่ระบุชื่อ
การปฏิบตั ิงานไม่เปง นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตาม - ประกันภัยการดูแลระยะยาวสําหรับผูส้ ู งอายุ
กฎหมายในฐานะผูต้ รวจสอบอาคาร

4. การประกันภัยรถยนต์
เปง นการรับประกันความเสี่ ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุม้ ครอง การสู ญหาย และความเสี ยหายของตัวรถ
อุปกรณ์ประจํารถถูกลักขโมย ความสูญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ ความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุ คคลภายนอก รวมทั้งความคุ ้มครองพิ เศษอื่ นๆ เช่ น การประกันตัว ผูข้ บั ขี่ ในคดี อ าญา เปง นต้น โดยสามารถแบ่ งการรั บ
ประกันภัยได้เปง น 2 แบบ ดังนี้
- การรับประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หมายถึง การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัย
ตามความคุม้ ครองที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” เปง นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่
กําหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรื อมีรถไว้เพื่อใช้ตอ้ งจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของ
สํานักพระราชวัง รถสําหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริ ย ์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เปง นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000
บาท
- การรั บ ประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคสมั ค รใจ หมายถึ ง การรั บ ประกัน ภัย ที่ เ จ้า ของรถแต่ ล ะคัน ตัด สิ น ใจทํา
ประกันภัยรถยนต์ของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรื อความรับผิดตามกฎหมาย
ของผูเ้ อาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ ครองออกเปง น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ที่ 1: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์ที่
เอาประกันภัย จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรื อไฟไหม้ ไม่วา่ จะเปง นการเสี ยหายทั้งคันหรื อบางส่วน
ประเภท ที่ 2: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกาย หรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
จากการสูญหายหรื อไฟไหม้
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ประเภทที่ 3: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4: ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุ คคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ที่เอาประกันภัย อุปกรณ์เครื่ อง
ตกแต่ง หรื อสิ่ งที่ติดประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณี
เท่านั้น
กาประกันภัยต่ อ
การดําเนิ นธุรกิจด้านการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ นั้น นอกจากการรับประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยโดยตรงแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังมีการรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อทั้งจากบริ ษทั ประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปง นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันภัยแต่ละประเภท ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการจัดทํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ เพื่อใช้เปง นแนวทาง
ในการกําหนดกรอบการบริ หารการประกันภัยต่อและการจัดการกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยกลยุทธ์การบริ หารการ
ประกันภัยต่อจะต้องได้รับการทบทวนและผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เปง นประจําทุกปี เพื่อติดตามและ
ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย
(คปภ.) ซึ่งการบริ หารการประกันภัยต่อจะประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือก (Selection) การนําไปปฏิบตั ิใช้ (Implementation) การ
ตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจัดทําเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันภัยต่อของ
บริ ษทั ฯ (Documentation) โดยพิจารณาจากความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ฯ ต้นทุนทางการเงินโดยเปรี ยบเทียบสถานะของสภาพ
คล่อง ทรรศนะที่มีต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการรับประกันภัยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจําเปง นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารเงิ นกองทุน ซึ่ งจะต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิ จประกันภัยของ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่สนับสนุนและสร้างความเชื่อมัน่ ว่ากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อที่ได้รับความ
เหงนชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการนําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะต้องจัดทําเปง นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกําหนด
กระบวนการปฏิ บตั ิงานสําหรับการนํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อไปปฏิ บตั ิใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งกําหนดแนวทางการ
รับประกันภัย กําหนดหลักเกณฑ์ และขีดจํากัดของจํานวนและประเภทการประกันภัยที่จะทําประกันภัยต่อแต่ละประเภทของสัญญา
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขการทําประกันภัยต่อมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่รับประกันภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยงที่จะไม่ได้รับความคุม้ ครองจากการประกันภัยต่อ นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้กาํ หนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
รายงานผล เพื่อติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ รวมถึงได้จดั สรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงาน และสามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทุกประการ
นโยบายการประกัน ภัย ต่ อ และการบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการประกัน ภัย ต่ อ ของบริ ษ ัท ฯ จากการที่ บ ริ ษ ัท ฯ
มี “ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ” ประมาณ 576.51 ล้านบาท จึงได้กาํ หนดกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยการทําสัญญาประกันภัยต่อคุม้ ครองความเสี ยหายส่วนเกินที่ 2.5 ล้านบาทต่อวินาศภัยแต่ละครั้ง ส่ วนการ
กําหนดขี ดจํากัดในการรับความเสี่ ยงภัยไว้เอง (Retention Limits) จะพิจารณาจากค่าสิ นไหมโดยเฉลี่ ยของเหตุการณ์แต่ละราย
ย้อนหลังประมาณ 4-5 ปี และพิจารณาจากต้นทุนของการประกันภัยต่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้สัญญาประกันภัยต่อแบบสัดส่ วน
และการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย เพื่อเปง นการช่วยกระจายความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ฯ
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กระบวนการในการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อ ผูร้ ับประกันภัยต่อ การกําหนดสัดส่ วนในการรับเสี่ ยงภัยไว้เอง
สูงสุด (Maximum Retention Limit) ส่วนเอาประกันภัยต่อและส่ วนการรับประกันภัยต่อ (Assumed Reinsurance) การรับเสี่ ยงภัยไว้
เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention - MER) และสัดส่วนรับเสี่ ยงภัยไว้เองสูงสุดต่อความเสี่ ยง (Maximum Retention
per Risk - MRR) บริ ษทั ฯ จะรับได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ หรื อตามข้อกําหนดและระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และใช้สญ
ั ญาประกันภัยต่อแบบกําหนดสัดส่ วนและแบบไม่
กําหนดสัดส่ วน โดยเฉพาะการประกันภัยต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss) และมหันตภัย (Catastrophe) และการ
ประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative) มากระจายความเสี่ ยงในการรับประกันภัยและประกันภัยต่อ รวมถึงให้มีการติดตามการสะสม
ของภัย และทบทวนความเพี ย งพอของการเอาประกัน ภัย ต่ อ อย่า งสมํ่า เสมอ ในส่ ว นการพิ จ ารณารั บ ประกัน ภัย ต่ อ (Inward
Reinsurance) จะใช้หลักการเดียวกับการรับประกันภัยโดยตรง และพิจารณามาตรฐานการรับประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยต่อเปง น
สําคัญ การกําหนดขีดจํากัดการกระจุกตัวสําหรับภาวะความเสี่ ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ งหรื อกลุ่มผูร้ ับประกันภัย
ต่ อ บริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณาถึ ง ความมั่น คง ขนาดเงิ น กองทุ น ของผูร้ ั บ ประกัน ภัย ต่ อ ข้อ กํา หนด และกฎระเบี ย บของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยกําหนดผูร้ ับประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
A- (S&P Rating) ขึ้นไป ต้องมีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ส่วนที่เหลือจะต้องไม่ต่าํ กว่า BBBการตั้งสารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายเมื่อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งจะบันทึก
ตามมูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ แล้วแต่กรณี โดยสุทธิจากส่ วนที่
สามารถเรี ยกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ มูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ต้ งั สํารองเพิ่มเติมสําหรับค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานให้บริ ษทั ทราบ (IBNR)
เพื่อให้เปง นไปตามประกาศของสํานักงาน คปภ. ว่าด้วยเรื่ องการจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ตกเปง นรายได้ของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย ซึ่งการคํานวณสํารองดังกล่าวให้จดั สรรไว้ตามประสบการณ์จริ งด้วยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นกั
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยรับรองการคํานวณดังกล่าว ส่วนผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนกับค่าสิ นไหมทดแทน
ที่จ่ายจริ งจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนของปี ที่จ่าย
นโยบายการตั้งราคา
การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทแบ่งได้ ดังนี้
- กําหนดตามพิกดั อัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกําหนดโดยเลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบงดเตลงดบางประเภท
- พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เช่น ลักษณะ ประเภทประวัติต่าง ๆ
ของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประวัติของผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงเงื่ อนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท ได้แก่ การ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบงดเตลงดบางประเภท
สิทธิและข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยมีเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อผูท้ ี่เลขาธิการมอบหมายให้เปง นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซึ่ งจะมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ทั้งในด้านการรับประกันภัย การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย การลงทุน และการที่ บริ ษทั
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ประกัน ภัย ต้องดํารงเงิ น กองทุ น ตามหลัก Risk Based Capital ตามข้อ บังคับ ของสํานักงาน คปภ. ทําให้บ ริ ษ ัท ประกัน ภัยต้อ ง
ระมัดระวังเรื่ องความเสี่ ยงในการรับประกันภัยและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เงินกองทุนเพียงพอกับระดับความเสี่ ยง
2.2 ตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะตลาด
กลยุทธและการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ใน
ธุ ร กิ จ ประกันวิน าศภัย รวมถึ งการต้อ งเผชิ ญ กับกฎเกณฑ์ก ารกํา กับ ดู แ ลของสากล บริ ษ ัทฯ จึ งให้ค วามสําคัญ กับการบริ ห าร
จัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ มี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตามระดับ ความ เสี่ ย ง แล้ว นํา มาวางแผน
กลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิ จ และการบริ หารเงิ นกองทุ นของบริ ษทั ฯ ในระยะ 3-5 ปี เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป้ าหมายการขยายงานของบริ ษทั ฯ จะไม่คาํ นึงถึงเฉพาะผลตอบแทนที่บริ ษทั ฯ ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่จะประเมิน
ความคุม้ ค่าของผลตอบแทนกับความเสี่ ยงในแต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงิ นกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ฯ ในระยะยาว บริ ษทั ฯ จึ งเน้นสร้างประกันภัยนวัตกรรมใหม่และขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าแต่ะละรายได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจและเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเลี่ยง
การแข่งขันทางด้านราคา โดยการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ จะทําภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งทางบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาและขยายช่องทางการจําหน่ายให้มีความหลากหลาย พัฒนาการบริ การและเสริ มสร้าง
คุณภาพบุคลากร รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุ งระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และมีการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการ
ดําเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน และเพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให้การบริ การมีคุณภาพ สะดวก รวดเรง ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเปง นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด รวมถึงสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในทุกกลุ่มความต้องการได้มากยิง่ ขึ้น
ลักษณะลูกค้ า
ลู ก ค้ า รายบุ คคล ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้บริ ก ารการประกัน อัค คี ภ ัยสํา หรั บ ที่ อ ยู่อ าศัย ประกัน ภัย รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล เปง นต้น
ลู ก ค้ าองค์ กร ประกอบด้ ว ยธุ ร กิ จ ตั้ งแต่ ข นาดย่ อ ม ขนาดกลาง จนถึ ง ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ โดยบริ ษั ท ฯ
สามารถให้ บ ริ ก ารด้า นการประกัน วิ น าศภัย ได้ทุ ก ประเภท เช่ น การประกัน อัค คี ภ ัย หรื อ การประกัน การเสี่ ย งภัย ทุ ก ชนิ ด
สําหรั บกลุ่ มสํา นักงาน ที่ พกั อาศัย คอนโดมิ เนี ยม ศู นย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่ าง ๆ รวมถึ งการประกัน ภัยรถยนต์
การประกัน ภัย ขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศหรื อภายในประเทศ และการรั บ ประกัน ภัย การก่ อ สร้ า ง สํ า หรั บ ลู ก ค้า ที่ มี
การดําเนินงานเปง นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
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กลุ่มลูกค้ าและเป้ าหมาย
ปี ที่ 1 (พ.ศ. 2563)

ปี ที่ 2 (พ.ศ. 2564)

ปี ที่ 3 (พ.ศ. 2565)

บริ ษ ัทคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จมี แนวโน้ม
ชะลอตัว บริ ษ ัท พยายามที่ จ ะรั กษาฐาน
ลูกค้าเดิมและขยายฐานของลูกค้าใหม่ผา่ น
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ผ่ า น สื่ อ
อิเลงกทรอนิ กส์ โดยพัฒนาระบบ IT และ
บุคลากรควบคู่ไปกับการบริ หารทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

พัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ใหม่ ที่เหมาะสมกับ แต่ล ะ
ธุ ร กิ จ หรื อผู ้บ ริ โภคเฉพาะกลุ่ ม มากขึ้ น
รวมถึ ง การพัฒ นาช่ อ งทางการเข้า ถึ ง การ
ประกันภัยผ่านสื่ ออิเลงกทรอนิ กส์ โดยพัฒนา
ระบบ IT และบุ คลากรควบคู่ควบคู่ไปกับ
การบริ หารทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับแต่ละ
ธุ ร กิ จ หรื อผู ้บ ริ โภคเฉพาะกลุ่ ม มากขึ้ น
รวมถึ ง การพัฒ นาช่ อ งทางการเข้า ถึ ง การ
ประกั น ภัย ผ่ า นสื่ อ อิ เ ลง ก ทรอนิ ก ส์ โดย
พัฒนาระบบ IT และบุคลากรควบคู่ควบคู่
ไปกับ การบริ หารทรั พยากรที่ มี อ ยู่ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด

การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ยังคงขยายงานในช่องทางการจําหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ที่มีอยูร่ วมทั้ง
ดําเนินการปรับระบบงาน / วิธีการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารช่องทางการจําหน่าย ตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั ฯ
โดยช่องทางการจําหน่ายของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเปง น 4 ช่องทาง ได้แก่
1. การขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา บริ ษทั ฯ มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ซึ่ งเปง นผูใ้ ห้
คําแนะนําด้านประกันวินาศภัยต่อผูเ้ อาประกันภัย ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า
บุคคลธรรมดา โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้ มัครที่เปง นตัวแทนของบริ ษทั
ฯ จะต้องเปง นผูม้ ีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
2. การขายผ่านนายหน้านิ ติบุคคล บริ ษทั ฯ มีนายหน้านิ ติบุคคล ซึ่ งทําหน้าที่ให้บริ การโดยตรงแก่ผเู ้ อาประกันภัย
ตั้งแต่การแนะนําประเภทการประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และการจัดเกงบเบี้ยประกันภัย
3. การขายผ่านสถาบันการเงิน บริ ษทั ฯ มีช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากจะเปง นลูกค้าสิ นเชื่อ
ของสถาบันการเงิน
4. ลูกค้าโดยตรง ประกอบด้วยลูกค้าที่ติดต่อกับบริ ษทั ฯ โดยตรง และลูกค้าที่ฝ่ายการตลาดของบริ ษทั ฯ ให้บริ การ
และดูแลโดยตรง
แหล่ งทีม่ าของเงินทุนและการบริหารเงิน
แหล่งที่มาของเงินทุนหลัก ๆ ได้แก่
1. เงินกองทุน ซึ่ งเปง นเงิ นทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วจากผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนสํารองตาม
กฎหมายและเงิ น สํารองที่ จัด สรรจากกํา ไรสุ ท ธิ โดยบริ ษ ัทฯ มี น โยบายในการนําเงิ นกองทุ นนี้ ไปบริ ห ารจัด การ เพื่อ ให้เ กิ ด
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
2. เงิ น สดรั บ จากการดํา เนิ น งาน ประกอบด้ว ยเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ เ รี ย กเกง บ จากลู ก ค้า ตัว แทน บริ ษ ัท นายหน้า
ตลอดจนบริ ษทั ประกันภัยต่อต่าง ๆ ที่เปง นคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเปง นกระแสเงินสดรับเข้าทุกวันและเปง นแหล่งเงิ นทุนหลักที่สําคัญ
3. เงิ น สดรั บจากการลงทุ น บริ ษทั ฯ นํา เงิ น สดคงเหลื อ จากการดําเนิ นงานไปลงทุ น เพื่ อก่ อ ให้เ กิ ดประโยชน์
สู งสุ ดภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ โดยบริ ษทั ฯ จะคํานึ งถึงข้อกําหนดของกฎหมายเปง นสําคัญ เงินสดรับจากการ
ลงทุนประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปั นผล รายได้จากการลงทุนในตลาดทุน เปง นต้น
4. เงินสดรับอื่น ๆ ได้จากการให้เช่าพื้นที่สาํ นักงานในอาคารสํานักงานของบริ ษทั ฯ
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(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มชะลอตัว โดยขยายตัวตํ่ากว่าประมาณการเดิมและตํ่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้น
มาก จากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี และภัยแล้ง ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องจํานวนมาก โดยการท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิมมาก และการส่งออกสิ นค้า
มีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่ วงโซ่การผลิตในภูมิภาคด้วย สําหรับด้านอุปสงค์
ในประเทศ การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวตํ่าลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ล่าช้าและยังมีความ
ไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ การบริ โภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากรายได้ครัวเรื อนที่มีแนวโน้มชะลอลงมากขึ้นทั้งครัวเรื อนใน
ภาคบริ การ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึ งหนี้ ครั วเรื อนที่ อยู่ในระดับสู ง ซึ่ งภาครั ฐและ ธปท. ได้ออกมาตรการทางการเงิ น
การคลังต่างๆ ถือเปง นการช่วยเหลือที่ตรงจุด
ภาวะการเงิ นที่ ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลปรั บลดลง สภาพคล่องในระบบการเงิ นอยู่ในระดับสู ง แต่สินเชื่ อภาคธุ รกิ จมีแนวโน้มชะลอลงตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้วา่ เงินบาทอ่อนค่าลงบ้างเมื่อเทียบกับประเทศคู่คา้ คู่แข่ง แต่ยงั อาจไม่สอดคล้องกับปั จจัยพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจไทยและมีแนวโน้มผันผวน
แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกับปี 2562 โดยมุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึ งลงทุ นในส่ วนของอุปกรณ์ และเครื่ องจักรระบบอัตโนมัติ (Automation
System) เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพและลดต้นทุนในระยะยาวเปง นหลัก
ภาคธุ รกิจประกันวินาศภัยหลายๆ ค่ายประเมินว่าเบี้ยประกันภัยน่ าจะเติบโตได้ต้ งั แต่ระดับ 1.5-3% เปง นไปในทิ ศ
ทางการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทย ส่ วนการปรับเพิ่มความคุม้ ครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ จะเริ่ มมี ผลบังคับใช้ในเดื อน
เมษายนปี 2563 นั้น “นายอานนท์ วังวสุ” นายกสมาคมประกันวินาศภัย คาดว่ามีผลกระทบไม่มาก เพราะอัตราการชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนกรณี เสี ยชีวติ นั้น ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับค่าซ่อม ค่าอะไหล่ โดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ที่เปง นเบี้ยอู่หา้ งซึ่งขาดทุนกันมาก
คาดว่าเบี้ ยประกันภัยรถยนต์ที่ซ่อมอู่ห้าง จําเปง นต้องถูกปรับเบี้ ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ทางด้านปั จจัยท้าทายจากภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวม หวังว่าครึ่ งหลังของปี 2563 สงครามการค้าจะดีข้ ึน หรื อมีความชัดเจนขึ้น การส่งออกไทยอาจจะดีข้ ึน ส่ วนโครงการลงทุน
ภาครัฐที่จะดําเนินการต่อเนื่อง ในทางอ้อมจะช่วยทําให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนตามมา เช่น การสร้างอสังหาริ มทรัพย์บนแนว
รถไฟฟ้ า กับแนวถนน หรื อแม้แต่รถไฟความเรง วสู ง คือการเชื่อมโยงของธุรกิจแต่ละภาคเปง นหนึ่ งเดียวกัน ทุกอย่างกงจะดีข้ ึน และ
การท่องเที่ ยวยังเติบโตต่อเนื่ อง ย่อมส่ งผลดี ต่อประกันอื่นๆ เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันอัคคีภยั บ้านที่ อยู่อาศัย ประกันภัย
ขนส่งทางทะเล และประกันภัยการเดินทาง เปง นต้น
สถานการณ์การแข่งขันด้านราคาในปี 2563 “ยังคงรุ นแรง” โดย “นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล” มีมุมมองว่าทุกบริ ษทั
พยายามให้อตั ราการต่ออายุสาํ หรับลูกค้าเดิ มผ่านการติดต่อบริ ษทั โดยตรงเพิ่มขึ้น การส่ งงานต่ออายุลูกค้าดี ลเลอร์ หรื อไฟแนนซ์
อาจหลุดค่อนข้างมาก ส่วนลูกค้าประวัติขบั ขี่ดีน้ นั ยังลดเบี้ยได้ 1-2% แม้ความคุม้ ครองประกันภัยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นกงตาม
ทั้งนี้จะเหงนได้วา่ ในปี 2563 เบี้ยประกันภัยใหม่ๆ อาจจะไม่ได้โตมาก แต่จะมีการปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในส่วนที่
ขาดทุน ส่วนการประกันภัยสุขภาพพ่วงบัตรสวัสดิการผูม้ ีรายได้นอ้ ยนั้น ยังต้องรอในปี 2563 ว่ารัฐบาลจะออกมาอย่างไรในการเพิ่ม
สวัสดิการ
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ในปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริ ษทั ประกันวินาศภัย จํานวนทั้งสิ้น 62 บริ ษทั โดยเปง นบริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจประกัน
เปง นบริ ษทั กลางฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จํานวน 1 บริ ษทั โดยภาพรวมคาดว่าธุรกิจประกัน
วินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงโดยประมาณ 177,499 ล้านบาท
ตารางเปรียบเทียบเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
(หน่ วย: ล้านบาท)

ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเลและขนส่ง
ตัวเรื อ
สิ นค้า
ภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ
ภาคบังคับ
ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สุขภาพ
อื่น ๆ
รวม

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
ปี 2562

ปี 2561

เพิม่ (ลด)%

7,753
4,135
322
3,813
105,197
91,201
13,996
60,414
16,722
2,065
22,328
7,994
9,513
177,499

7,850
4,192
281
3,910
99,803
86,204
13,599
57,680
16,128
1,993
21,392
7,008
9,458
169,525

(1.24)
(1.36)
14.60
(2.02)
5.40
5.80
2.92
4.74
4.00
3.61
4.38
14.07
0.58
4.70

ที่มาของข้อมูลเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย ประจําไตรมาส 3 เปง นข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 :
https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงเปง นอย่างยิ่ง เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มนั่ คงให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นได้ในระยะยาว เนื่ องจากการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ ยงภัยและการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง
บริ ษทั ฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง ติดตามและกํากับดูแลความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดย
อาศัยกรอบการบริ หารความเสี่ ยง และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้พ้ืนฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งช่ วยลด
ผลกระทบจากความผันผวนของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีกระบวนการติดตามและทบทวนการ
บริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ อย่างไรกงดี บริ ษทั ฯ ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบโดยต่อการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะเปง นผูด้ ูแลและติดตามความ
เสี่ ยงในแต่ละด้าน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดปั จจัยความ
เสี่ ยงไว้ 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงานและการนําไป
ปฏิ บัติที่ไ ม่เ หมาะสมหรื อไม่ สอดคล้องกับปั จจัย ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ ง รวมถึ ง การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน อันอาจส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิ น เงิ นกองทุ น และผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และวางแผนดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ อีกทั้งยังทําการติดตามและควบคุมการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกําหนดสัญญาณเตือนในกรณี ที่
ผลการดําเนิ นงานมี แนวโน้มไม่เปง นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้สามารถปรั บเปลี่ ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปได้อย่างทันท่ วงที เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อง การแข่งขัน กฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รวมถึงการ
ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ใ ห้แ ก่ บุ ค ลากรภายในบริ ษทั เพื่ อ เปง นกํา ลัง สําคัญ ในการขับ เคลื่ อ นกลยุท ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯ ให้ป ระสบผลสํา เรง จ
ปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจประกันภัยรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ
อาจลดลงหรื อไม่เปง นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริ ษทั ฯ มีแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ โดยเน้นที่การนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพในการเจริ ญเติบโต สามารถทํากําไรได้ รวมถึงการขยายงานทางด้านออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
2. ความเสี่ยงด้ านประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ ยงด้านประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิดความ
เสี ยหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกําหนดเบี้ยประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านประกันภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่า

12

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

สิ นไหมทดแทนเปง นค่าใช้จ่ายสําคัญที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านประกันภัย โดยกําหนดให้มีนโยบายการรับประกันภัยและกลยุทธ์การ
บริ หารการประกันภัยภัยต่อที่มีการทบทวนเปง นประจําทุกๆ ปี มีข้ นั ตอนการรับประกันภัยที่เปง นระบบ เลือกรับประกันภัยที่มีความ
เสี่ ยงตํ่า และมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะรับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่
ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณาปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึ งคํานวณ
อัตราเบี้ ยประกันภัยที่ เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์การรับประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมี
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสู ง โดยจัดให้มี การประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิ น (Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยงด้าน
ประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนและการตั้งสํารองประกันภัยของบริ ษทั ฯ
อย่างเพียงพอ รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
3. ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ราคาของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ ยงด้านตลาดที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงของดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์ซ่ ึงเปง นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของบริ ษทั ฯ อีก
ส่ วนหนึ่ งมาจากการลงทุน จึงทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอันเนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยกําหนดนโยบายการลงทุนที่ระบุสัดส่ วนการลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่ งเปง นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุ นประกอบธุ รกิ จอื่ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ที่ ได้กาํ หนดชนิ ดของ
หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ดว้ ย ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการลงทุนเปง นผู ้
กําหนดเป้ าหมายและนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเสี่ ยงจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดย
บริ ษทั ฯ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสู ง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่ เหมาะสม แน่ นอน ตลอดจน
หลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งประเภทหลักทรัพย์เกงงกําไร โดยบริ ษทั ฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่ นรู ปของ
เงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ กู้ หุน้ สามัญ เพราะนอกจากจะได้รับกําไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว
ยังได้รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลเพิ่มเติม และบริ ษทั ฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงิน
และตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุ งแผนการลงทุน รวมถึงดําเนิ นการปรับพอร์ ตการลงทุนให้ เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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4. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึง
โอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่า
สิ นไหมทดแทนให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ เมื่อมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามภาระผูกพันในสัญญาประกันภัยต่อที่ มีกบั บริ ษทั ฯ
เนื่องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสูง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทําการประกันภัยต่อ
กับบริ ษทั ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่เกิ ดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระที่ตกลงกันไว้ได้
รวมทั้งยังมีโอกาสที่คู่สญ
ั ญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั
ที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ โดยบริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาทําสัญญาประกันภัยต่อจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วน
บริ ษทั รับประกันภัยต่อในประเทศ บริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่ วนความเพียงพอ
ของเงิ นกองทุนจากรายงานการดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน ที่ ระดับขั้นตํ่าตั้งแต่ 150% ขึ้นไป นอกจากนั้น
บริ ษทั ฯ ยังได้มีการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนนี้ โดยการจัดตั้ง เงิ นสํา รองความเสี ยหายทั้งก่ อนการประกันภัยต่ อและหลังการ
ประกัน ภัย ต่ อ ไว้ใ ห้เ พี ย งพอกับ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ นและยัง ไม่ ไ ด้เ กิ ดขึ้ น ด้ว ย ซึ่ ง บริ ษ ัทฯ ได้ท ํา การซื้ อ ความคุ ้ม ครองแบบ
Excess of Loss หรื อความคุม้ ครองเสี ยหายส่ วนเกินกว่าจํานวนที่ กาํ หนดไว้อีกชั้นหนึ่ ง รวมถึงมีการใช้บริ การของตัวแทนหรื อ
นายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่ มีความน่าเชื่ อถือตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ต้องการอีก
ทางหนึ่ งด้วย และบริ ษทั ฯ มี การติดตามและดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิ ตจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนของบริ ษทั
ประกันภัยต่อในประเทศ และอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศ เปง นประจําทุกไตรมาส
5. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้สิน หรื อภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เปง นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินมาชําระ
ได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเกิดความเสี ยหายขนาดใหญ่
โดยที่ ไม่ได้คาดคิ ดจากมหันตภัยที่ รุนแรง ซึ่ ง อาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถชําระหนี้ สินหรื อภาระผูกพันเมื่ อถึ งกําหนดได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรเงิ นลงทุ นบางส่ วนเปง นเงิ นฝาก
ธนาคาร ตัว๋ แลกเงินและพันธบัตรระยะสั้น ซึ่ งมีสภาพคล่องสู ง และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
ต่างๆ ที่ มีอยู่ และอีกส่ วนหนึ่ งบริ ษทั ฯ จัดสรรเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งเปง นที่ ตอ้ งการของตลาด สภาพคล่องสู ง และสามารถ
เปลี่ ยนเปง นเงิ นสดได้สะดวกที่ มูลค่าใกล้เคี ยงกับ มูลค่า ยุติธรรม นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ มี การปฏิ บัติต ามข้อ กําหนดที่ สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ดํารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ ยง (Risk Based Capital : RBC) ที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ระดับ 180% ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สาํ นักงาน คปภ. กําหนดไว้
ที่ 140% เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าเงินกองทุนที่บริ ษทั ฯ จะต้องดํารงไว้มีความเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับ
แนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จ และเพื่อเปง นการส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตามหลักสากลที่ จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุ รกิจประกันภัยให้
สูงขึ้น
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6. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรื อขาดการควบคุมที่ ดีที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอก
ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบี ยบ
ข้อกําหนด หรื อข้อบังคับของหน่วยงานกํากับ ที่มีเปง นจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับรู ้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและกําหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการทํางานแต่ละด้าน เพื่อให้ระบบงาน
มีประสิ ทธิ ภาพ พนักงานสามารถทํางานแทนกันได้ ทําให้การดําเนิ นงานเปง นไปอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมีการเข้ารับการฝึ กอบรมให้
พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในงานที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุ งระบบงานให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีหน่ วยงานดูแลด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ คอยกํากับดูแล และติดตาม สื่ อสารกฎระเบี ยบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่ วยงานกํากับดูแล ให้กบั พนักงานทุกท่านทราบ เพื่อถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการ
กําหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจ
ทัศนคติ ที่ดีเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในทุ กๆ ด้านให้แก่ พนักงาน ในส่ วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศขึ้ น รวมถึ งมี การจัดทําแผนรองรับการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษทั ฯ
สามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้เกิดภาวะฉุกเฉิ นกงตาม
7. ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความเสี ยหายต่อบริ ษทั อันเนื่ องมาจากการเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง
เนื่องจากลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อหน่วยงานกํากับ ที่มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบ
ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การชําระค่าสิ นไหมทดแทนเกินกว่า
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ลูกค้า คู่คา้ มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง โดยบริ ษทั ฯ ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมุ่งเน้นที่จะ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น หน่ วยงานกํากับ ด้วยการปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เพื่อไม่ให้ถูก
ลงโทษหรื อถูกปรับเปง นตัวเงิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง ฐานะการเงิน และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
8. ความเสี่ยงด้ านสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิ นธุรกิจ ซึ่ ง
จะมีผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการใช้
งานอินเทอร์เนงตในการติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ โดยบริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิในการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด พร้อมกับมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall) ที่
ช่วยตรวจสอบและป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลหรื อการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กในระบบเครื อข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้อย่าง
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สะดวก และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เนงต อีกทั้งยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยูภ่ ายในบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันการโจมตี หรื อทําลายข้อมูลอันเปง นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
9. ความเสี่ยงด้ านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เหตุการณ์หนึ่ง หรื อเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการ
จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การรับประกันภัยเกินกว่าขีดจํากัด
ที่สามารรับเสี่ ยงภัยได้ในแต่ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านมหันตภัย โดยบริ ษทั ฯ มีการจัดทําสัญญาประกันภัยต่อที่ คดั สรรผูร้ ับ
ประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยูใ่ นระดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป เพื่อรองรับความเสี่ ยงภัยที่เกิดจากมหันตภัยไว้
ล่วงหน้า พร้อมกับมีนโยบายการรับประกันภัยที่ เน้นพื้นที่รับประกันภัยที่ มีความเสี่ ยงต่อมหันตภัยในระดับตํ่า อีกทั้งยังมีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกํากับดูแล และควบคุมการรับประกันภัยไม่ให้เกินขีดจํากัดความเสี่ ยงภัยที่สามารถรับได้ในแต่
ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
10. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)
ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุ รกิจ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่ เปง นทาง
การเงินและที่มิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยงั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากความมัน่ คงทางการเงินของกลุ่ม
ธุรกิ จทั้งหมดหรื อบริ ษทั ภายในกลุ่มธุรกิจซึ่ งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุ รกิจใดธุรกิจหนึ่ ง ซึ่ งเปง นทั้งเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น
ภายในกลุ่มธุรกิจเองหรื อเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมใดๆ จึง
ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปั จจุบนั
11. ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดใหม่เปง นความสู ญเสี ยที่ อาจไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน และเปง นความเสี่ ยงที่ยากต่อการประมาณการทั้งในเชิ งโอกาสการเกิดและความรุ นแรงในการเกิด เนื่ องจาก
ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบในการดําเนินธุรกิจจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่เปง นแบบไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่
เคยมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยบริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงที่พร้อมรับมือกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยการกําหนดให้มีการรายงานการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident Report) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ งของเหตุการณ์ผิดปกติและแก้ไขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลับสู่ ภาวะปกติอย่างทันท่วงที พร้อม
ทั้งยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้ องกัน แก้ไข เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล ปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานให้สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างปกติ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สิน
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ คือ สถานที่ประกอบการ ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ สิ นทรัพย์
ถาวร เงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ ถาวร : ทีด่ นิ และอาคาร
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562
ที่ดิน

41.55

ล้านบาท

อาคาร และอาคารชุด

0.40

ล้านบาท

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์

0.77

ล้านบาท

ยานพาหนะ

0.15

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้ว
เงินให้ ก้ ยู มื
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายการให้กูย้ ืมไว้สําหรับการให้กูย้ ืมแก่พนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อเปง นสวัสดิ การโดยการ
ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่จะนํามาจํานองเปง นประกันนั้น บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย กล่าวคื อ ใช้ราคาประเมิ นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน หรื อราคา
ประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้ความเหงนชอบให้เปง นผูป้ ระเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
นายทะเบียนประกาศกําหนด
- การบริ หารความเสี่ ยงจากการให้กยู้ มื
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึ งหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ กาํ หนดในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง “การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย”
- นโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 0.97 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2561
จํานวน 0.21 ล้านบาท หรื อคิดเปง นอัตราร้อยละ 27.63
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ เปง นไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วย เรื่ อง “การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย” ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน เน้น
การลงทุนที่มีความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแน่นอน โดยบริ ษทั ฯ จะกระจายการลงทุนและ
เลือกลงทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้
การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 มีดงั นี้
ปี 2562
ประเภทของหลักทรัพย์

ปี 2561

ปี 2560

มูลค่ า
(พันบาท)

สัดส่ วน
(%)

มูลค่ า
(พันบาท)

สัดส่ วน
(%)

มูลค่ า
(พันบาท)

สัดส่ วน
(%)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ ทุน
หุน้ กู้
หลักทรัพย์อื่น

15,000
211,123
306,000
1,600

2.06

2.24
34.35
34.77
0.24

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

2.18

28.96
41.98
0.22

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

37.21
29.12
0.23

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

533,723

73.22

479,777

71.60

472,158

68.74

เงินให้ ก้ ยู มื
โดยมีทรัพย์สินจํานองเปง นประกัน
อื่น ๆ

7,026
255

0.96
0.04

8,174
374

1.22
0.05

9,510
668

1.38
0.10

รวมเงินให้กยู้ มื

7,281

1.00

8,548

1.27

10,178

1.48

187,952

25.78

181,805

27.13

204,480

29.78

728,956

100.00

670,130

100.00

686,816

100.00

เงินลงทุนอืน่
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายหรื อคดี ฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่ มีผลกระทบ
ทางด้านลบต่อทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน และการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ ือหุน้ หรื อร้อยละ 10 ของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
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6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: CHARAN

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000807 (บมจ. 327)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย
สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

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

โทรศัพท์

: 0-2276-1024

โทรสาร

: 0-2275-4919

E-mail

: charanins@charaninsurance.co.th

URL

: www.charaninsurance.co.th

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

: 120,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุน้ สามัญ

: 12,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

: 10 บาท

สาขาขอนแก่น

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

สาขาเชียงใหม่

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

สาขากระบี่

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

บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

สํานักงานผูต้ รวจบัญชี
และผูส้ อบบัญชี

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

ที่ปรึ กษาทางการเงิน

: ไม่มี
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 120 ล้านบาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบล้าน
บาท) เปง นหุน้ สามัญทั้งหมดจํานวน 12,000,000 หุน้ (สิ บสองล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท (สิ บบาท)
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รายแรกของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งจํานวนหุ ้นที่ถือ และสัดส่ วนการถือหุ ้น ณ วันกําหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – สกุล

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

2,167 944

18.07

2. นายวิเชียร

ศรี มุนินทร์นิมิต

1,089,700

9.08

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

718,100

5.98

4. นายกิตติ

จรัญวาศน์

692,000

5.77

5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

578,000

4.82

6. นายสิ ทธิชยั

เกื้อเกียรติงาม

568,200

4.74

7. นางเอลิซาเบธ์

จรัญวาศน์

467,200

3.89

8. นายนิพนธ์

จรัญวาศน์

412,800

3.44

9. นางสาววีรดา

เกื้อเกียรติงาม

400,000

3.33

239,200

1.99

10. บริ ษทั ไทยเองนวีดีอาร์ จํากัด

หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสําคัญต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ รายอื่น
7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน
ซึ่งปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 21.58 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 12.50 บาท เปง นจํานวนทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท มีรายละเอียดคือ 1.) มีมติจ่ายเปง นหุ ้นสามัญจํานวน
6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมทั้งสิ้ น 60 ล้านบาท
หรื อคิดเปง นการจ่ายปั นผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ ้น 2.) มีมติ จ่ายปั นผลเปง นเงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 2.50 บาท จํานวน 6 ล้านหุ ้น
รวมเปง นเงิ น 15 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ ายหุ ้นปั นผลและเงิ นปั นผล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลแก่ผูถ้ ื อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี 2559 อัตราหุ ้นละ 1.50 บาท
จํานวน 12 ล้านหุ ้น รวมเปง นเงิ นทั้งสิ้ น 18 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลจํานวนดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
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ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดํา เนิ นงานสําหรับปี 2560
ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาท จํานวน 12 ล้านหุ ้น เปง นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 12 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ิอหุน้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561
ในอั ต ราหุ ้ น ละ 0.50 บาท จํ า นวน 12 ล้ า นหุ ้ น รวมเปง นเงิ น 6 ล้ า นบาทโดยกํ า หนดจ่ า ยในวัน ที่ 24 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากกําไรสะสม
ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเปง นเงิน 6 ล้านบาท
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง 5 ปี
ปี

2562

2561

2560

2559

2558

กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท)

(2.59)

0.52

1.11

2.12

3.00

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

0.50

0.50

1.00

1.50

2.00

119.31

96.15

90.09

70.75

66.67

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

* เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ บมจ.27 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ก่อน และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
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8. โครงสร้ างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
โครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั
BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการลงทุน
INVESTMENT COMMITTEE
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
คณะกรรมการบริ ษทั
EXECUTIVE BOARD

สํานักตรวจสอบภายใน
OFFICE OF INTERNAL AUDIT
กรรมการผูจ้ ดั การ
MANAGING DIRECTOR
ฝ่ ายประกันอัคคีภยั
FIRE DEPARTMENT

ฝ่ ายประกันภัยทางทะเล และลอจิสติกส์
MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT

ฝ่ ายประกันภัยเบงดเตลงด
MISCELLANEOUS DEPARTMENT

ฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
MOTOR DEPARTMENT

ส่วนกฎหมาย
LEGAL DIVISION

คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง
RISK MANAGEMENT WORKING GROUP
ฝ่ ายการตลาด
MARKETING DEPARTMENT
ฝ่ ายการเงินและการลงทุน
FINANCE DEPARTMENT
ฝ่ ายบัญชี
ACCOUNTING DEPARTMENT
ฝ่ ายธุรการ
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
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ประวัติและประสบการณ์ การทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 มี จ ํานวน 7 ท่ า น เปง นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ที่ ว่า ด้ว ย
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมี
ถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้เปง นบุคคลเดียวกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน ในการดําเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เปง นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน คิดเปง นสัดส่ วนร้อยละ 42.9
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ร่ วมกับกรรมการที่เปง นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เปง นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน คิดเปง นสัดส่ วนร้อย
ละ 14.3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่ าน ที่ มีความเปง นอิสระ โดยมีหน้าที่
เช่นเดียวกับที่กาํ หนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เปง นกรรมการบริ หาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เปง นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีรายชื่อ และจํานวนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2562 ดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายโสภณ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

2. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

4. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

5. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

7. นายสุกิจ

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

จรัญวาศน์
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การลงนามแทนบริษัท
ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่าง
หนึ่ งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกํา หนดเงื่ อนไขให้ก รรมการที่ มีอ าํ นาจลงลายมื อ ชื่ อแทนบริ ษทั คื อ นายสุ กิจ จรั ญ วาศน์
นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
อานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการ
ดําเนิ นงาน แผนหลักในการดําเนิ นงาน นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และแผนการดําเนิ นธุรกิจประจําปี การกําหนดเป้ าหมายที่
ต้องการของผลการดําเนิ นงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานให้เปง นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ การดูรายจ่ายลงทุน และ
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และกํากับดูแลให้ฝ่าย
บริ หารดําเนินการให้เปง นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการกํากับดูแลกิ จการ ละความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อํานาจ
การบริ หาร การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายการอื่น
ใดที่กฎหมายกําหนด
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นใด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
5. พิ จ ารณาและให้ ค วามเหง น ชอบในการสรรหาและแต่ ง ตั้ง คณะผู ้บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม มี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เปง นประโยชน์ต่อองค์กร
6. พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุ การบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิ บตั ิงานด้านต่างๆ
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เปง นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เปง นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ของฝ่ ายจัดการอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และ
เปง นไปตามแผนงาน
9. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
10. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกําหนดโบนัส ค่าตอบแทนของ
พนักงานและผูบ้ ริ หาร
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11. กํากับดูแลให้มีการส่ งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ ความ
น่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
12. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเหงนของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับ
เรื่ องเสนอต่อผูถ้ ือหุน้
13. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพ และจัดให้มีรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
ต่าง ๆ มติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเปง นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดําเนิ นงานให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เปง นไปตาม
กฎเกณฑ์ และควบคุมระบบจัดเกงบเอกสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง
บทบาท หน้ าทีข่ องประธานกรรมการบริษัทฯ มีดงั นี้
1. กํา กับ ติ ด ตาม และดู แ ลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการให้เ ปง นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
2. เปง นประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ควบคุมการประชุมให้เปง นไปตามข้อบังคับ
บริ ษทั และตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ดูแล และส่ งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดมาตรการดูแลให้เรื่ องสําคัญ
ได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุม และเปง นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมการมี การลงคะแนนเสี ยง และ
คะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
4. มี การจัด สรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ อ งที่ ต ้องการให้กรรมการอภิ ปรายประเดงนสําคัญ อย่า งรอบคอบ ส่ งเสริ มให้
กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเหงนได้อย่างอิสระ
5. เสริ ม สร้ า งความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งกรรมการที่ เ ปง นผูบ้ ริ ห าร และกรรมการที่ ไ ม่ เ ปง นผูบ้ ริ ห าร ระหว่า ง
คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
กรรมการผู้จดั การ
ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ ดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เปง นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนิ นการ และมติ
ที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และในการบริ หารกิจการ
กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสัง่ หรื อประกาศกําหนดวิธีการบริ หารงานและการ
เนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ โดยไม่ขดั แย้งกับระเบี ยบของบริ ษทั ฯ และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจกระทําการแทนและ
ผูกพันบริ ษทั ฯ ได้ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
อาจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กับ บริ ษ ัท ฯ จะกระทํา ได้ต่ อ เมื่ อ ได้รั บ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมด้วยเท่านั้น ทั้งนี้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการมีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้
บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนกงได้
4. การอนุมตั ิรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้นสภาพ รวมถึง
การเลื่ อนหรื อปรั บค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึ งพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการหรื อระเบี ยบข้อบังคับกําหนดให้
คณะกรรมการเปง นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
6. บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิ จประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมถึง
กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งที่ ใช้อยูแ่ ล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เปง นไปตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ อย่างเตงมที่
8.2 ผู้บริหาร
การคัดเลื อกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเปง นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ มี ความเหมาะสม และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารจํานวน 9 ท่าน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายกิตติ

จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

2. นายโฆษิต

อังคสุ วรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

3. นายวิสิทธ์

ลิ้มเจริ ญสุ ข

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเล และลอจิสติกส์

4. นางสาวสุ ดารัตน์

วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. นางสาวกัญญวรรณ

ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

6. นางสมใจ

บัณฑิตกฤษดา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั

7. นางสาวปุณรดา

อายุเจริ ญกุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบงดเตลงด

8. นายนพดล

สุ วรรณการี ยก์ ุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นางพรหมพร

ลําดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติเมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทําหน้าที่เปง นเลขานุการบริ ษทั มี
ขอบเขตและภาระหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ให้คาํ แนะนํา และสนับสนุนงานของบริ ษทั เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดู แ ลให้มี การบริ หารงานตามหลักการกํา กับ ดู แลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ง ติ ด ตามนโยบายและข้อ แนะนําของ
คณะกรรมการ ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ
- รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเกงบเอกสารต่างๆ
- กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ
- ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแล
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเปง นผูร้ ่ วมกันพิจารณาจากความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณา
จากขนาด การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั และค่าตอบแทนของบริ ษทั จะอยูใ่ นระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ผา่ นการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกปี โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในแบบที่เปง นตัวเงิน
ในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังต่อไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายโสภณ
2. นายสมพล

กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ไชยเชาวน์

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ง
เบีย้ ประชุม บาเหน็จกรรมการ
ทีเ่ ข้ าประชุม
5/5
100,000
60,000
5/5
75,000
40,000

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
กรรมการตรวจสอบ
5/5
75,000
กรรมการอิสระ
4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
5/5
75,000
กรรมการอิสระ
5. นายพนธ์
ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ
5/5
75,000
6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ
5/5
75,000
7. นายสุกิจ
จรัญวาศน์
กรรมการผูจ้ ดั การ และ
5/5
75,000
เลขานุการคณะกรรมการ
รวม
550,000
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ มคี ่ าตอบแทน

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
300,000
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- ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพที่บริ ษทั สมทบให้ ประมาณ 5 ล้านบาท
(ข) ค่ าตอบแทนอืน่
- ไม่มี 8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งาน และตระหนัก ว่า พนัก งานเปง นปั จ จัย แห่ ง
ความสําเรง จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั โดยมี การกําหนดแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิ การพนักงานอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้อ งกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ซึ่ งจะพิ จ ารณาจากอัต ราการจ่ า ย
ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ความรู ้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งงาน ประสบการณ์ และ
ทักษะที่ใช้ในการทํางานต่างๆ ที่แตกต่างกัน และในแต่ละปี บริ ษทั ฯ จะมีการปรับเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยจะพิจารณาจากข้อมูล
เงินเฟ้ อ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมี นัยสําคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใด ๆ
เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั ฯ
 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั
65
คน



แบ่งเปง นจํานวนพนักงานในแต่ละสายงาน
- สายบริ หาร
6
- สายปฏิบตั ิงาน
41
- สายสนับสนุน
18
ผลตอบแทนรวม และลักษณะผลตอบแทนที่ให้กบั พนักงาน

คน
คน
คน

- เงินเดือน โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลตอบแทนอื่นในปี 2562 จํานวนทั้งสิ้น 35.06 ล้านบาท
- จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ, ด้านสันทนาการ, ด้านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสิ ทธิในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่ได้รับส่วนลด
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและส่งเสริ มการพัฒนาพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดย
การพัฒนาทั้งด้านความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการทํางาน เพื่อเปง นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้สามารถรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจได้อย่างเปง นระบบ ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริ มให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู ้ในหลักสู ตรต่าง
ๆ ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านความรู ้เฉพาะทาง ด้านการบริ หารจัดการ ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ อาทิเช่น หลักสู ตรการอบรมด้าน
การประกันภัย หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี หลักสูตรการอบรมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักสู ตรการอบรม
เกี่ยวกับ Anti-Corruption เปง นต้น เพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงาน และเตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจในรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเปง นการสร้างจิตสํานึกให้กบั พนักงาน โดยให้เคารพกฎระเบียบวินยั ของบริ ษทั ฯ เพื่อมุ่งเน้นสู่ ความ
เปง นเลิศในด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า
โดยปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม / สัมมนา จํานวนทั้งหมด 97 หลักสู ตร มีพนักงาน
เข้ารับการอบรม / สัมมนา จํานวน 24 คน ซึ่งคิดเปง นจํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ยคนละ 17.5 ชัว่ โมงต่อปี
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
การกํากับดู แลกิ จการ คือ ระบบที่ จัดให้มีโครงสร้ างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อเปง นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึ งถึงผลกระทบใน
ระยะยาว ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จ ริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ค วามรั บผิดชอบต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย สังคม สิ่ งแวดล้อ ม
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิบตั ิให้เปง นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ ในการกําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจําปี ดูแลความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายจัดการ จัดสรรทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินให้เปง นไปตามนโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เนื่ องจากเปง นกลไกสําคัญใน
การลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การดําเนินงานเปง นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยูใ่ นกรอบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ บริ ษทั
ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งถือว่าเปง นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทําให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ สําหรับการให้ความเหงนอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายใต้หลักปฏิบตั ิและแนว
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และกําหนดเปง นนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใส และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดแก่ผลู ้ งทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายให้ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันและเปง นธรรม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานโดยสรุ ป
สาระสําคัญการดําเนินการด้านการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ าง
ยัง่ ยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริ หารงานที่ดี
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ แ ละเปง นอิ ส ระอย่า งแท้จ ริ ง จากฝ่ ายจัด การ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเปง นผูก้ าํ หนดนโยบายและกํากับดูและให้ระบบงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นไปตาม
นโยบายที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จริ ยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ ายจัดการทําหน้าที่บริ หารงานด้านต่างๆ ให้
เปง นไปตามนโยบายที่กาํ หนด โดยพิจารณาถึง
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1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ ดี ประกอบธุ ร กิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคํานึ งถึง
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเปง นสําคัญ สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่วา่
- สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
- พัฒนา และปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อเปง นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
- ตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเปง นไปตามแนวทางที่ ว างแผนไว้ และปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูค้ นรอบข้าง เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
- เพื่อให้บริ ษทั สามารถเติบโต และอยูร่ อดได้ในระยะยาว
1.1.2 กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีนโยบาย ได้แก่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนการต่อต้าน
คอรัปชัน่ ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เปง นต้น สําหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการ
และแนวทางในการดําเนินงานเปง นลายลักษณ์อกั ษร และสื่ อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ รับทราบและมี
กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิ บตั ิจริ งตามนโยบายข้างต้น ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายใน เช่น เวงบไซต์ของบริ ษทั ฯ บอร์ ดประกาศ
หรื อวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
1.1.3 การติดตามผลและประเมินผล
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และหน่วยงานที่กาํ กับบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนการปฏิบตั ิให้เปง นไปตามนโยบายที่กาํ หนด
หลักปฏิบัติ 1.2

การกํากับดูแลกิจการให้นาํ ไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1.2.1 ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสําคัญต่อผลประกอบการทา

งกการเงินแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังยึดมัน่ ในกรอบการแข่งขันที่เปง นไปตามกฏิกา และจริ ยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมาย ในหลักของความโปร่ งใส และเปง นธรรม
1.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลให้กรรมการดํารงตนเปง นแบบอย่างที่ดี ในฐานะ
ผูน้ าํ และเปง นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ให้
ความเคารพต่อสิ ทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดหลักปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
1.2.3 เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเปง นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีคู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เปง นหลักปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเปง นลาย
ลักษณ์อกั ษร และเปิ ดเผยไว้บนเวงบไซต์ของบริ ษทั
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1.2.4 เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิ จสามารถปรั บตัวได้ตามปั จจัยที่ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มีการ
กํากับดูแลสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
การติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 1.3

หน้าที่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุตจริ ต ดูแลให้มีการปฏิบตั ิงานเปง นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.4

การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ในการกําหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจําปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ จัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้เปง นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบควบคุมภายในเปง นอย่างยิง่ เนื่องจากเปง นกลไกสําคัญในการลดความเสี่ ยงธุรกิจ
และปกป้ องทรั พย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนําไปใช้ในทางที่ ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง มี การควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้การดําเนิ นงาน
เปง นไปตามกฎหมาย และอยูใ่ นกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่งถือว่าเปง นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทํา
ให้เกิ ดความคล่องตัวต่อการดําเนิ นงาน สําหรับการให้ความเหง นอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิ น และระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

การดูแลกิ จการให้มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายหลักที่ ชดั เจน (Objectives) เพื่อสร้างคุณค่าให้ท้ งั กิ จการ ลูกค้า
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวมอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารงานควบคู่ไปกับการตระหนักถึงเป้ าหมายขององค์กรในการดําเนิ นกิ จการให้มี

ความน่าเชื่ อถือ และเปง นที่ ไว้วางใจของลูกค้า กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินงานให้เปง นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล โดยมุ่งเน้น
การทํางานเพื่อให้เปง นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่น่าเชื่อถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซึ่ ง
มีนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาการทํางานให้รวดเรง ว ถูกต้อง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ
บริ การอย่างต่อเนื่อง กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบตั ิให้เปง นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์
สุตจริ ต อย่างมีเหตุผล และระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
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หลักปฏิบัติ 2.2

กํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องไปตามเป้ าหมายหลัก
ของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
คณะกรรมการบริ ษ ัท กํา กับ ดู แ ลให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การนํา นวัต กรรม และเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการสร้ า ง

ความสามารถในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดําเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ
หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1

การกํา หนด และทบทวนโครงสร้ า งกรรมการ ทั้ง ในเรื่ อ งขนาด องค์ป ระกอบ สัด ส่ ว นกรรมการอิ ส ระ
ที่เหมาะสม และจําเปง นต่อการนําพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
3.1.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั จากคุณสมบัติที่ยงั ขาดอยู่

โดยคํานึ งประสบการณ์ วิชาชี พ ความสามารถ คุ ณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ
โครงสร้างกรรมการ และมีความเข้มแขงงยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเปง นกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการอิสระนั้น ทาง
คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องได้รับการรับรอง และอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
3.1.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 ท่าน ซึ่ งเปง นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถทํางานร่ วมกับ
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเหงนได้อย่างอิสระ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(ข) ไม่เปง นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เปง น บิ ดา มารดา คู่
สมรส พี่ น้อ ง และบุ ต ร รวมทั้ง คู่ ส มรสของบุ ต ร ของกรรมการรายอื่ น ผู ้บ ริ ห าร ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เปง นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่เปง น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เปง นหรื อเคยเปง นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
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ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้ง
ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(จ) ไม่เปง นหรื อเคยเปง นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เปง นผู ้
ถือหุน้ ที่มีนยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บ ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผู ้
ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่มีอาํ นาจควบคุมหรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัด อยู่ท้ ังในปั จจุ บันและก่ อนได้รับ การแต่งตั้งเปง น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ฉ) ไม่เปง นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเปง นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เ ปง นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ ว นของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้ว ย ทั้งใน
ปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ช) ไม่เปง นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเปง นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเปง นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเปง นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อไม่เปง น
หุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเปง นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเปง นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเหงนได้อย่างเปง นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
3.1.3 องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้างที่เปง นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ต้องมีจาํ นวนกรรมการไม่
น้อ ยกว่า 5 ท่ า น และไม่ ค วรเกิ น 12 ท่ า น และกรรมการไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวนกรรมการทั้ง หมดต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนระหว่างกรรมการที่เปง นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่ได้เปง นผูบ้ ริ หาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรื อ
กลุ่มใดมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรื อคนเดียว เพื่อช่วยให้บริ ษทั มีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเปง นการ
สร้างกลไกการถ่วงดุลที่ดี ประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลาย
เปง นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ รวมไปถึงความเข้าใจเปง นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยพร้อมที่จะแสดงความคิดเหงนในการพิจารณาการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษทั และเปง นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบั บริ ษทั ได้อย่าง
เตงมที่ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบ ดังนี้
- กรรมการที่เปง นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เปง นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมกดารอิสระ 3 ท่าน (คิดเปง นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)
คณะกรรมการทั้ง 7 ท่ า น มี คุ ณ สมบัติ ค วามเหมาะสม และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การประกันวินาศภัย กล่าวคือ
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(ก) กรรมการที่เปง นผูบ้ ริ หารมีจาํ นวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) ประธานกรรมการ เปง นกรรมการที่ไม่ได้เปง นผูบ้ ริ หาร มีส่วนสําคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบายของบริ ษทั
อันเปง นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ได้พิจารณาและกําหนดเป้ าหมายทางธุ รกิ จกับฝ่ าย
จัดการ มีการติดตามการดําเนิ นงานของฝ่ ายจัดการอย่างใกล้ชิด ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์ และนโยบาย
และให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เปง นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะสนับสนุน
กรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในการประชุม แบะแสดงความเหงนอย่างมีอิสระ
(ค) กรรมการอิ ส ระ มี จ ํานวน 3 ท่ า น ซึ่ งเปง นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
สามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถแดงความคิดเหง นได้
อย่างอิสระ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสอบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจําปี และบนเวงบไซต์ของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3.2

การพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปง นประธานกรรมการ และเพื่อให้มนั่ ใจว่า องค์ประกอบ และการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเอื้อต่อการดุลยพินิจในการตัดสิ นใจได้อย่างมีอิสระ
3.2.1 ความเป็ นอิสระของกรรมการ
คณะกรรมการมี การคัดเลื อ กบุ คคลเข้ามาดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการต้องเปง น

กรรมการอิสระ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเปง นการแบ่งแยกหน้าที่ในการดูแลบริ หารงานเปง นประจํา
3.2.2 บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ
บริ หารงานประจําออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมี หน้าที่ รับผิดชอบต่างกัน โดยประธาน
กรรมการมิได้เปง นบุคคลเดี ยวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่ วมบริ หารงานประจํา แต่จะให้การ
สนับสนุน และให้คาํ แนะนําในการดําเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การ ในขณะที่กรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(1)

บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการในฐานะผู้นาของบริษัท
(ก) กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เปง นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(ข) เปง นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ควบคุมการประชุมให้เปง นไปตาม
ข้อบังคับบริ ษทั และตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ดูแล และส่ งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมใน
ส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ค) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดมาตรการดูแล
ให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุ ไว้ในวาระการประชุม และเปง นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ ม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
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(ง) มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ องที่ ตอ้ งการให้กรรมการอภิ ปรายประเดงนสําคัญอย่างรอบคอบ
ส่งเสริ มให้กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเหงนได้อย่างอิสระ
(จ) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่ เปง นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ ไม่เปง นผูบ้ ริ หาร
ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
(2)

บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
(ก) บริ หารกิ จการของบริ ษ ัทให้เ ปง นไปตามวัตถุ ประสงค์ และข้อ บัง คับ ตลอดจนระเบี ย บอํานาจ
ดําเนิ นการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัท และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการ กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) กําหนดเงื่ อนไขในการทํางานของพนักงานและลูก จ้าง ออกคําสั่งหรื อประกาศกําหนดวิธีการ
บริ หารงานและการดําเนินกิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ
หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กิ จการเกี่ ยวกับบุ คคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนาม มี อาํ นาจ
กระทําการแทนและผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่ งอํานาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในข้อ ก. เว้นแต่รายการที่
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วม
ประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้บุคคล
ใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนกงได้
(ง) การอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท กํา หนด จะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด
(จ) การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้น
สภาพ รวมถึงการเลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการ
หรื อระเบียบข้อบังคับกําหนดให้คณะกรรมการเปง นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
(ฉ) บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ กฎหมายว่า ด้ว ยการประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน วิน าศภัย
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่
ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะต้องใช้
ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เปง นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อย่าง
เตงมที่

3.2.3 คณะกรรมการชุดย่ อยแต่ ละชุด
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เรื่ องที่สาํ คัญได้รับการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบ
ครอบ พิจารณาประเดงนเฉพาะเรื่ อง และกลัน่ กรองข้อมูล โดยคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ดจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย และจัด ทํา รายงานเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทราบ และคณะกรรมการบริ ษทั จะเปง นผูอ้ นุ ม ัติกฎบัตรของ
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คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบทบาท
หน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะถูกระบุไว้ในรายงานประจําปี
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4 ชุด ได้แก่
1) คณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการลงทุน
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
หลักปฏิบัติ 3.3

กํากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯ มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่

มีความรู ้ ความสามารถ มี ความเหมาะสม และประสบการณ์ ในธุ รกิ จประกันวินาศภัย โดยขั้นตอนการคัดเลื อกจะเปง นไปอย่าง
โปร่ งใส ชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้
โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หลักปฏิบัติ 3.4

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มิได้มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่ ชัดเจน โปร่ งใส

เหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการเพื่อพิจารณากําหนดก่อนนําเสนอความเหงนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นใจ และขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจาณาอนุมตั ิ
หลักปฏิบัติ 3.5

การกํากับดูแลความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน
3.5.1 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3.5.2 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับจํานวนบริ ษทั ที่ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั

แต่ละท่านจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
- กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านจะสามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
- กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง แต่ตอ้ งไม่เปง น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และกิจการนั้นต้องไม่เปง นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรื อเปง นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษทั โดยต้องได้รับความเหงนชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
3.5.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องนํา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางอิเลงกทรอนิ กส์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ บนเวงบไซต์ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเปง นการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อความ
โปร่ งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
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ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ก่อนที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ เพื่อเปง นการ
ป้ องกันมิให้นาํ ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักปฏิบัติ 3.6

การจัดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานที่ เปง นหน้าที่ ประจําของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย และ
กรรมการรายบุคคล เพื่อนําผลประเมินไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งต่อไป
3.6.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั

ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดงนอุปสรรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี ที่ ผ่านมา และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
สะท้อนถึงการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรู ปแบบ และหลักเกณฑ์ในการเมิน มีดงั นี้
1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคระกรรมการทั้งคณะ
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทําหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์ของฝ่ ายจัดการ และการพัฒนา
ตนเองของคณะกรรมการ และการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ, การกําหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ, การ
จัดการความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน, การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การติดตามรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน และการประชุมคณะกรรมการ
3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
มีหวั ข้อการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะเปง นผูร้ วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป ซึ่ งขั้นตอนและผลการ
ประเมินได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 3.7

กํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ลกั ษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการ
เสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
ในด้านการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่ วม

การสัมมนา / อบรมหลักสูตรที่เปง นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรการเปง นกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย (Thai
หลักสู ตร Director

Institute of Directors หรื อ IOD) ได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP)

Accreditation Committee Program (DAP)

และมีการจัดการอบรมภายในบริ ษทั เพื่อให้เข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเอง รวมไปถึง เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการอบรม และ
สัมมนาของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจําปี
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หลักปฏิบัติ 3.8

กํากับดูแลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการให้เปง นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ จาํ เปง น และ
แต่งตั้งเลขานุการที่มีความรู ้เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.8.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- บริ ษ ัท ฯ กํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสมํ่า เสมอ โดยกํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตาม
ความจําเปง น เพื่อพิจารณางบการเงิ น การวางนโยบาย และติดตามผลการดําเนิ นงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
- มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน และได้กาํ หนดตารางการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่
นําส่งเอกสารประกอบการประชุมเปง นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาํ เปง น เพื่อให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ ประชุ มคณะกรรมการ ต้องมี กรรมการอยู่ไ ม่น้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศและข้อมูลที่สาํ คัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุมกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศ และรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเปง นการทําความ
รู ้จกั กับผูบ้ ริ หารระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
- ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอวาระการประชุม และจัดสรร

เวลาในการอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเดงน เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้
กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเหงน และประมวลความเหงนเพื่อสรุ ปการประชุม
3.8.2 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้คาํ แนะนํา และสนับสนุนงานของบริ ษทั เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดู แ ลให้มี การบริ หารงานตามหลักการกํา กับ ดู แลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ง ติ ด ตามนโยบายและข้อ แนะนําของ
คณะกรรมการ ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ
- รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเกงบเอกสารต่างๆ
- กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ
- ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกํากับดูแล
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หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและพัฒนาบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

ดําเนิ นการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ัดการ และบริ หารระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะที่จาํ เปง นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท มิ ไ ด้มี ค ณะกรรมการสรรหาในการพิ จารณาคัด เลื อ กบุ ค คลมาดํา รงตํา แหน่ ง

กรรมการผูจ้ ดั การ แต่จะกําหนดกรอบการคัดเลือกบุคคล จากคุณสมบัติที่ทางบริ ษทั กําหนดไว้ อาทิ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ จริ ยธรรม
ต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทํางาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมพิจารณากับกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการสรรหา และต้องผ่านความเหงนชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการเตรี ยมพร้ อม สําหรั บบุ คคลกรที่ จะมาเปง น
ผูส้ ื บทอดตําแหน่ ง โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการ
สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู ้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทักษะความเปง นผูน้ าํ และความมีจริ ยธรรมเปง นหลัก ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ดาํ เนินการไปอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการอบรม
พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ที่เปง นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.2

กํากับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
4.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เปง นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร

ระดับสู ง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิ บตั ิงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
- การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่ เปง นเงิ นเดื อน เช่ น โบนัส และผลการดําเนิ นงาน
ระยะยาว
- การกําหนดนโยบายในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน โดยคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัยค่ า ตอบแทนในอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับผลของการดําเนินกิจการของบริ ษทั
- การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และประกาศให้รับรู ้โดยทัว่ กัน
4.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั เปง นผูม้ ี บทบาทเกี่ ยวกับ การกํา หนดค่ าตอบแทนและการประเมิ นผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ อง ดังนี้
- เหง นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเปง นตาม
วัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี
- การอนุมตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบตั ิงาน และปั จจัย
อื่นๆ ควบคู่กนั ไป
4.2.3 คณะกรรมการบริ ษทั เปง นผูใ้ ห้ความเหงนชอบหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงาน รวมไปถึงการ
อนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้สอดคล้องกับ
หลักการประเมิน ตลอดจนกํากับดูแลให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงานทั้งองค์กร
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หลักปฏิบัติ 4.3

เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดําเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่ จะเปง นลากลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงของผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งมีผลต่ออํานาจใน
การควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั คอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวเปง นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และดูแลไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4

ติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํ นวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เปง นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ ให้

พนักงานทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเปง นธรรม เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ
ขององค์กรไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปง นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ
สําหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุ นให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่วงความเสี่ ยงต่างๆ
หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1

ให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์
ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายการดําเนิ นธุรกิจให้เปง นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งมีการทบทวนกลยุทธ์

แบบแผนต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เน้นยํ้าให้พนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย พัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
และรวดเรง ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเปง นหลัก และไม่สนับสนุนให้มีการ
กระทําที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อหลักจริ ยธรรม เพื่อให้เปง นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและสังคม
หลักปฏิบัติ 5.2

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุ รกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน
แผนการดําเนินงาน (Operation plan) เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้ าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กลุ่มที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้ธุรกิ จ

ดําเนิ นไปด้วยความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และเปง นแนวทางให้ทุกส่ วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ที่เปง นไปด้วยความยัง่ ยืน คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้
5.2.1 ความรับผิดชอบต่ อพนักงานและลูกจ้ าง
บริ ษทั ฯ มีการปฏิ บัติกับพนักงานอย่างเปง นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพพนักงานเปง นสําคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี สวัสดิการกูย้ ืมเงินทัว่ ไป / ที่
อยู่อาศัย สิ ทธิ ประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงาน เงิ นชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการกําหนดข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคลตามหลัก เกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้ พฒ
ั นาศักยภาพและส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสพัฒนาทักษะการงานในด้านอื่นๆ
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5.2.2 ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เปง นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้วยการเสนอกรมธรรม์
ที่มีความเหมาะสม และการบริ การที่ดีตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเกงบรักษาข้อมูลขอลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุม้ ครองที่
เหมาะสมในราคายุติธรรม และการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเปง นธรรม รวดเรง ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสี ยหายตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกรมธรรม์
5.2.3 ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นธุรกิจคู่คา้ โดยให้เปง นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต และโปร่ งใส โดยยึดถือ
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่เปง นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขได้ ต้องแจ้ง
ให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดระเบียบในการจัดหา และดําเนิ นการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยก หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จาก
คู่คา้ และไม่ท ําธุ รกิ จกับคู่ค ้าที่ ละเมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษยชน หรื อละเมิ ดทรั พ ย์สินทางปั ญญา หรื อมี พฤติ กรรมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
5.2.4 ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษ ัทฯ ป้ องกัน ดู แล ลด และจัดการให้ม ั่นใจว่า ในการดํา เนิ น งานของบริ ษทั จะไม่ สร้ า ง หรื อก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมไปถึงการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงานไฟฟ้ า การใช้น้ าํ หรื อทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีการติตามดูแล และควบคุมการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอให้มีการฟื้ นฟู และดํารงไว้ซ่ ึงสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5.2.5 ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ ง
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส และเปง นธรรม ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่
เปง นธรรม และมุ่งเน้นการดําเนิ นกิ จการที่ แข่งขันด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ หาร เพื่อให้เปง นที่ พอใจ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
5.2.6 ความรับผิดชอบต่ อภาครัฐ
บริ ษทั ฯ มุ่งดําเนิ นธุรกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย และดํารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานกํากับดูแล
บริ ษทั ฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผย และพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่ หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อ
แสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
5.2.7 การต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความเปง นธรรมและโปร่ งใส และตระหนักว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่
เปง นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เนื่ องจากเปง นการกระทําที่สร้างความไม่เปง นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่ งผลเสี ย
ต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เปง นที่ยอมรับของสังคม บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอรัปชัน่ โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กคนจะต้องยึดถื อ และนําไปปฏิ บตั ิ ตามอย่าง
เคร่ งครัด
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หลักปฏิบัติ 5.3

การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เปง นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึ ง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
5.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั คํานึ งถึงทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดําเนิ นงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ

ธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงว่า ในการดําเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายมีความจําเปง นที่ ตอ้ งใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย จึ งมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการ จัดสรรทรัพยากรแต่ละรู ปแบบให้เหมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริ ษทั
5.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่ารู ปแบบธุรกิจทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันไป ดังนั้น จึง
เลงงเหง นถึงผลกระทบ และจัดสรรทรัพยากรเปง นอย่างดี โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแล และพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรให้เปง นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีการทบทวน
และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกอยูเ่ สมอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของกิจการเปง นหลัก
หลักปฏิบัติ 5.4

การกํากับดูแลและบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
กิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนิ นงาน
การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
5.41 คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้ แ ผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศเปง นผูว้ างกลยุท ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมด โดยคํานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งในการดําเนิ นธุรกิจ และกําหนดแนวทางแก้ไขในการ
รองรับหากไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ โดยมีการปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ไขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริ ษทั ให้
ทันสมัย เท่าทันกับอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่ งครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํารายงานความเสี่ ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
5.4.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการรักษามัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
เพื่อใช้เปง นกรอบในการดําเนินงาน และรักษาความมัน่ คงระบบสารสนเทศในบริ ษทั และป้ องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิ
ชอบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

กํากับดูแลระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในบริ ษทั ที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล
และมีการปฏิบตั ิให้เปง นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6.1.1 ระบบการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการทําหน้าที่พิจารณา และกํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ

การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีการปฏิบตั ิให้เปง นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเปง นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี การจัดประชุ มอย่างน้อ ย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงสําคัญของบริ ษทั ฯ มี 11 ด้าน ดังนี้
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- ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ ยงด้านประกันภัย
- ความเสี่ ยงด้านตลาด
- ความเสี่ ยงด้านเครดิต
- ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
- ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
- ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ
- ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย
- ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ
- ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเสี่ ยงจากระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุ ปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกๆ ไตรมาส
6.1.2 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุ มภายในที่ ค วบคุ มการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เปง นไปไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ และส่งเสริ มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 6.2

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ย

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเปง นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเพื่อให้เปง นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้
6.2.1 สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและมี การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and
completeness)
6.2.2 สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเปง นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเหงนชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
6.2.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเปง นอิสระเพื่อทําหน้าที่เปง นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
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6.2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เปง นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเปง นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6.2.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเหงนเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเหงนเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเหงนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเหงนเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเหงนเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเหง น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้าที่ ต าม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เหงนว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
6.2.7 ปฏิ บัติ การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้วยความเหง น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการพัฒนา และสอบทาน
ประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้อาํ นาจคณะกรรมการตรวจสอบใน
การแสดงความเหงนต่อระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เปง นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม และการหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และจัดทํารายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจําปี
หลักปฏิบัติ 6.3

ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ
หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั และทํา
ธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
บริ ษทั มีนโยบายการกํากับดูแลป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับเรื่ องการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้
เปิ ดเผยเพื่อทําการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ก่อนข้อมูลนั้นจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน โดยเปง นการปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติข องกฎหมายเกี่ ยวกับ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ และกํา หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั จัดทํารายงานการถื อ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่ มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังกําหนดข้อพึงปฏิ บัติของพนักงานบริ ษทั ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิ จ เกี่ยวกับเรื่ องการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เปง นความลับ ไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในบริ ษทั หรื อ นําข้อมูลภายในหรื อ
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สารสนเทศที่ มีสาระสําคัญที่ได้รับระหว่างปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ
ชอบหรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อทําให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง หรื อ กระทําการอัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรื อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั จากบุคคลภายนอก และกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ของพนักงานในระดับต่าง ๆ และหากพบว่ามีบุคคลใดใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ทาํ ให้บริ ษทั ได้รับความ
เสื่ อมเสี ยหรื อเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจะจัดทํารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เปง นประจําทุกปี
หลักปฏิบัติ 6.4

กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอรัปชัน่ ที่ชดั เจนและสื่ อสารในทุกระดับ
ขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เปง นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกําหนดนโยบายการ

ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดําเนิ นการ ใช้อาํ นาจหน้าที่ให้การสนับสนุ น หรื อยอมรับการ
ทุจริ ตในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังจัดให้มีการติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ เปง นประจํา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกําหนดในการดําเนิ นการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นกระทําการใด ๆ อันเปง นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อ
ให้ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบี ยบของบริ ษทั โดยทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางสําหรั บ
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําที่น่าสงสัย ซึ่ งบริ ษทั จะเกงบข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผู ้
ร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเปง นความลับ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาํ เปง น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเปง นสําคัญ
หลักปฏิบัติ 6.5

กํากับดูแลให้กิจการมีกลไกการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดําเนินการในกรณี มีการชี้เบาะแสการทุจริ ตคอรัปชัน่
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยน และการดําเนิ นการ กรณี มีการชี้ เบาะแส

ข้อร้ องเรี ยนของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน คณะกรรมการ ได้จัดให้มีช่องทางการร้ องเรี ยนที่
เหมาะสม และปลอดภัยไว้สาํ หรับผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดความอ่อนแอของการกํากับดูแลกิจการ การรายงาน
ทางการเงินที่ปกติ การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด การถูกละเมิดสิ ทธิ การข่มขู่ การทุจริ ต หรื อมีขอ้ สงสัยอื่นๆ ผูถ้ ือหุ ้น
ลูกค้า และประชาชนทัว่ ไป หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
ที่อยู่
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หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

จัดการระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้เปง นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
7.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเปง นผูท้ ี่ มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์

รับผิดชอบจัดทําการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องตามความเปง นจริ ง ครบถ้วน และโปร่ งใส เปง นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริ ษทั คํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการให้ความเหงนชอบการเปิ ดเผยข้อมูล กรณี ที่เปง น
รายงานทางการเงิน ดังนี้
1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2) ความเหงนของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
3) ความเหงนของคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
7.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจําปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดทําคําอธิ บาย และการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการดําเนิ นงาน และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั แต่ละไตรมาสได้ดีกว่าข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่าง
เดียว
หลักปฏิบัติ 7.2

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
7.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีฝ่ายติ ดตามและประเมิ น ฐานะทางการเงิ นของกิ จการ และรายงานต่ อ

คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอโดยมีกรอบในการดําเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากมี
ข้อบ่งชี้ให้เหงนถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
7.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้หากมีการอนุมตั ิทาํ รายการใดๆ หรื อมีการเสนอความเหงนให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นอนุ มตั ิ ต้องมัน่ ใจว่าการทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่ องในการดําเนิ นกิ จการ สภาพคล่องทางการเงิ น หรื อ
ความสามารถในการชําระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3

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

ทางการปฏิบตั ิไว้เปง นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความชัดเจนในการรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและ
พิจารณาทบทวนแนวปฏิ บตั ิดงั กล่าว เพื่อรับมือกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่ จะประสบปั ญหา โดยแนวทางการปฏิ บตั ิจะอยู่ภายใต้
กรอบที่ต้ งั ไว้และคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิบัติ 7.4

จัดทํารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสมของบริ ษทั
7.4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เปง นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล ให้เปง นไปตามกกระเบี ยบ

ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันไม่ให้ความลับของบริ ษทั รั่วไหล ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
7.4.2 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น ประวัติกรรมการ, ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร, โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น , ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น , นโยบายการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี, คู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริ หารความเสี่ ยง เปง นต้น โดยนําเสนอทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งช่วยให้ผู ้
ถือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
หลักปฏิบัติ 7.5

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

โปร่ งใส ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไป เนื่ องจากข้อมูลที่เปิ ดเผยจะส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามหน่วยงานควบคุมกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีหน่ วยงานฝ่ ายนักลงทุ นสัมพันธ์ข้ ึ น เพื่อทําหน้าที่ เปง นศู นย์กลางในการติ ดต่อสื่ อสาร
สอบถามข้อมูลสําคัญของบริ ษทั รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนนักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากนักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่
คุณสมพร รษบุตร

⚫

ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

อีเมล์

:

เวงบไซต์ :

charanins@charaninsurance.co.th
www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์ : 02 – 276-1024 ต่อ 207
โทรสาร : 02 – 275-4919
หลักปฏิบัติ 7.6

ส่งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยมี การ

เปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้บนเวงบไซต์ของบริ ษทั และมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เปง นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

ดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ และความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุ ้น ดูแลให้ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการ

ตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ฯ
ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยจัดให้มีการประชุมภายใน
4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ทราบ และสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องต่างๆ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระ /
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คําถาม และการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ เปง นการล่วงหน้าก่ อนวันประชุมผูถ้ ื อหุ ้น 3 เดื อน โดยบริ ษทั จะ
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวไว้บนเวงบไซต์ของบริ ษทั และเปง นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
8.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้เรื่ องสําคัญ ทั้งประเดงนทางกฎหมาย และประเดงนที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการพิจารณา และ / หรื อ อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
จัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล และการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
8.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุม โดยคํานึ งถึงความสะดวกในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เปง นต้น
8.1.4 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทําหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดย
จัดทําเปง นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
วัตถุประสงค์และเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุให้ชดั เจนว่าเปง นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเหงนคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนดสําหรับผูถ้ ือ
หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.1.5 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องไว้บน
เวงบไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่ากว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และทํา
การโฆษณา การนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
8.1.6 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น สามารถส่ งคําถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง
เวงบไซต์ของบริ ษทั หรื อส่งจดหมายผ่านทางช่องทางที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้
หลักปฏิบัติ 8.2

ดูแลการดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เปง นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถใช้สิทธิของตน

วันประชุมผู้ถือหุ้น
8.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ไม่มีการกระทําใดๆ ที่ เปง นการจํากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม หรื อสร้าง
ภาระให้ผถู ้ ือหุน้ จนเกินควร เช่น ไม่กาํ หนดให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะนําเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้
8.2.2 บริ ษทั ฯ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยใช้ระบบการยิงบาร์ โค๊ดในการลงทะเบียน
การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม ให้
การประชุมดําเนินไปได้อย่างรวดเรง ว ถูกต้อง และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
8.2.3 ประธานกรรมการ จะทําหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น มีหน้าที่ ดูแลให้การประชุมเปง นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุ มให้เหมาะสม พร้อมเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความ
คิดเหงน และตั้งคําถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีที่ปรึ กษาทางกฎหมายทําหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมเปง นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั มีอาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น ตัวแทนจาก
สมาคมผูล้ งทุนไทย ทําหน้าที่สงั เกตการณ์ในการนับคะแนน
8.2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย รวมทั้งตัวแทนจากผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งหากไม่ติดภาระสําคัญ เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบคําถามในประเดงนต่างๆ จากผูถ้ ือหุน้
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8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะเปง นผูแ้ จ้งจํานวน และสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเอง และผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และการออกเสี ยงลงมติ ระเบียบวิธีการประชุม การลงคะแนนเสี ยง
และการนับคะแนนเสี ยง
8.2.6 ในการประชุม บริ ษทั ฯ จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนสําหรับทุกวาระการประชุม สําหรับการออกเสี ยง
ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเปง น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้างมากเปง นมติ
หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมและจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เปง นไปอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้บริ ษทั ฯ แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ
ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสี ยง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทําการ
ถัดไป และจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นําส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยไว้บนเวงบไซต์ของบริ ษทั ฯ
8.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
- รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วม และไม่เข้าร่ วมประชุม
- วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เหง นด้วย, ไม่เหงนด้วย, งดออกเสี ยง
และจํานวนบัตรเสี ย) ของแต่ละวาระ
- ประเดงนคําถาม และคําตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ าม และผูต้ อบ
โดยหลักการกํากับดูแลกิจการนี้ ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบตั ิที่ใช้ปฏิบตั ิภายในของบริ ษทั ซึ่ งจะช่วยสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเปง นไปตามกฎหมาย โดยให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และระเบี ยบของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผลการปฏิบัติ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นบางเรื่ อง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิ สระ เนื่ อ งจากบริ ษ ัทฯ ยังต้องอาศัยผูท้ ี่ มีค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่ยาวนาน และภาวะผูน้ าํ เพื่อนําพาบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร อย่างไรกงตาม บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจโดย
ตั้งอยูบ่ นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม การดําเนินการต่างๆ
อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2) คณะกรรมการอิ สระของบริ ษทั ดํารงตําแหน่ งเกิ น 9 ปี เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เลงงเหง นว่าคณะกรรมการที่ ดาํ รง
ตําแหน่งเกิน 9 ปี นั้น เปง นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริ หารงานธุรกิจประกันภัย และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
มาโดยตลอด อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเหงนควรให้มีการดํารงตําแหน่งต่อ เพื่อเปง นการพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
(3) บริ ษทั ฯ ยังไม่เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั อยู่
ในขั้นตอนการพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ที่เปง นกรรมการอิสระจํานวน
3 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย กําหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทํางานเปง นที่ ยอมรั บ และ
นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ เปง นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิ การศึกษาทางด้านบัญชี มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน มีรายชื่อและจํานวนการเข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายสมพล

ไชยเชาวน์

2. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

3. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ าประชุม
6/6
6/6
5/6

อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ ชดั เจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอํานาจ
หน้าที่
2. มีอาํ นาจในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
เหมาะสม
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเปง นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหงนชอบในการ
พิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับและประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่ งมีความเปง นอิสระเพื่อทําหน้าที่ เปง นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เปง นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้กบั บริ ษทั และ / หรื อธุรกิ จของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเปง นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั
50

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเหงนเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปง นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเหงนเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเหง นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อธุรกิจ
ของบริ ษทั
(ง) ความเหงนเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเหงนเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ซ) ความเหงนหรื อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นใดที่ เหง นว่าผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ของเขตอํานาจ หน้าที่ และ
ความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ทบทวนและเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษทั พิจ ารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. หากพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทํา ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญต่อฐานะ
ทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษ ัทโดยทัน ที เพื่ อให้
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานการปฏิ บตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการ
ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เปง นประจํา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขนโยบายดังกล่าว และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และมีอาํ นาจตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ใน
นโยบายฉบับอื่นของบริ ษทั
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(ข) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริ ห ารที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

2. นายพนธ์
ฐิติพานิชยางกูร
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

อานาจขแองคณะกรรมการบริหาร
อํานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ หารเหงนสมควร จะไม่รวมถึง
อํานาจ หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อรายการที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การดําเนิ นธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษทั ซึ่ งการ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อพิจารณา และอนุมตั ิ
ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฎิบตั ิ งานของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปตามนโยบายและแผนงาน
หลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ร.บ.
วินาศภัย พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ให้มีการจัดทํางบการเงินที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่เปง นจริ งอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั และกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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(ค) คณะกรรมการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุ ดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีรายชื่อและจํานวน
การเข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ าประชุม
4/4

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

4/4

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4/4

4. นางสาวสุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

4/4

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

4/4

5. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

อานาจหน้ าทีแ่ ละบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการและนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงาน คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
5. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เปง นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การลงทุนและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9. พิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สินที่เปง นอสังหาริ มทรัพย์
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(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้ นสุ ดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีรายชื่อ
และจํานวนการเข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครั้ง
ทีเ่ ข้ าประชุม
5/5

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

4/5

3. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

5/5

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

5/5

4. นางสาวกัญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์
5. นายโฆษิต

อังคสุวรรณ

5/5

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาจัดทากรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ให้ความเห็นและอนุมตั ิ โดยต้องครอบคลุมประเภทความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.2 ความเสี่ ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
1.3 ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk)
1.4 ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
1.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
1.6 ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
1.7 ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง (Reputation Risk)
1.8 ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
1.9 ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
1.10 ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1.11 ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถ้ามี)
โดยขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยง ต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกาหนดเบี้ยประกันภัย
(2) การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย
(3) การพิจารณารับประกันภัย
(4) การประเมินสารองประกันภัย
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(5) การบริ หารจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
(6) การประกันภัยต่อ
(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
(8) การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
(9) การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ประเมินความเพียงพอ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3. จัดการประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง และการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงและให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4. กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
5. ทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ดาเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
6. จัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงกรณี ฉุกเฉิ น
9.3 การสรรหากรรมการและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรกงตามการสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะเปง นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง
เปง นกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์เปง นที่ ยอมรับ มีวตั ิกร
ทํางานที่โปร่ งใส มีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน่ คง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริ ษทั และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงความรู ้ความชํานาญเฉพาะด้านหรื อทักษะที่จาํ เปง น เพื่อเสิ มสร้างความแขงงแกร่ งและประสิ ทธิ ผล
ของคณะกรรมการ ให้ไก้กรรมการมืออาชี พและมีความหลากหาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่ อกรรมการที่ มี
คุณสมับติที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กาํ หนด
(ก) การสรรหากรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตั ิของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ แก่นักลงทุน และรักษามาตรฐานของการ
บริ หารจัดการที่ดี
กรรมการอิ ส ระของบริ ษทั มี จาํ นวน 3 ท่ าน ซึ่ งเปง นไปตามข้อบัง คับของบริ ษทั และมี คุณสมบัติ ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่าด้วยกรรมการที่ ไม่ทาํ
หน้าที่จดั การของบริ ษทั เปง นกรรมการที่เปง นอิสระจากฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุม และเปง นผูท้ ี่ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั ในลักษณะที่จะทําให้มีขอ้ จํากัดในการแสดงความเหงนที่เปง นอิสระ ซึ่ งสามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมด
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถแสดงความคิดเหง นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในรอบปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ไม่มีการสรรหากรรมการ
อิสระ แต่ได้กาํ หนดคุณสมบัติไว้ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ มีดงั ต่ อไปนี้
(1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
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(2) ไม่เปง นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อน ไ ด้ รั บ ก า ร
แต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปง น บิดา มารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เปง นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่เปง น
การขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เปง นหรื อเคยเปง นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ี อํานาควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และ
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(5) ไม่เปง นหรื อเคยเปง นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เปง นผู ้
ถือหุ ้นที่ มีนัย (ถื อหุ ้นเกิ นกว่าร้ อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่
เกี่ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่มีอาํ นาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ท้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่เปง นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเปง นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิ น
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ บริ ษั ท และ
ไม่เปง นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(7) ไม่เปง นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเปง นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เปง นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกัน หรื อเปง นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อไม่เปง น
หุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเปง นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
เงิ นเดื อนประจําหรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเปง นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเหงนได้อย่างเปง นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(ข) การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ฯ ไม่มี การแต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหน้า ที่ คดั เลื อกกรรมการ แต่จ ะมี กรอบและเกณฑ์ในการ
คัดเลื อกบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุ รกิ จประกันวินาศภัย และขั้นตอนการคัดเลือก
จะเปง นไปอย่างโปร่ งใสชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบี ยบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเปง นกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
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หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
(1) ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิ น 15 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
(2) บริ ษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั พิจารณาจากคุณสมบัติที่ยงั ขาดอยู่ โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามรถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลาย
ของโครงสร้างกรรมการและมีความเข้มแขงงมากยิง่ ขึ้น
(3) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เปง นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(3.1) หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
(3.2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้ง
โดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเปง นรายบุคคลหรื อหลายคนกงได้
(3.3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเปง นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเปง นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ปง นประธานเปง นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
(4) ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเปง น 3 ส่วนไม่ได้ กงให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
(5) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
(ค) การสรรหาผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเปง นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายใน โดยกําหนดบทบาทของผูท้ ี่ ปฏิ บัติหน้าที่ โดยตรง และกําหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ งข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั รวมถึ งมี
นโยบายในการสื่ อสารภายในองค์กรเพื่ อเปง นการยึดถื อปฏิ บตั ิ ว่าจะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ หรื อนําไปใช้
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดห้ามนําข้อมูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ทราบ
เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทําการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ขอ้ มูลงบการเงินหรื อ
ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ก่อนจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้น
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นสู่ สาธารณชนแล้ว การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวถือเปง นการกระทําผิด
วินยั ของบริ ษทั หากกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญ คนใดกระทําผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่ การ
ตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
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- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลมูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยการแจ้งให้ทุกท่ าน
รับทราบถึงหน้าที่ ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรับทราบการจัดทํา
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ ตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และต้องสําเนารายงานต่อเลขานุ การบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใสตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ โดยสามารถสรุ ปข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ได้ดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้น
ณ 20.3.2563

จานวนหุ้น
ณ 10.3.2562

เปลีย่ นแปลง
(%)

1. นายโสภณ

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

-

-

-

2. นายสมพล

ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

-

-

-

3. นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ
แลกรรมการอิสระ

200

200

-

4. นางผุดผ่อง

อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ
แลกรรมการอิสระ

-

-

-

5. นายสุ กิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการ

2,635,144

2,564,044

2.77

6. นายพนธ์

ฐิติพานิ ชยางกูร

กรรมการบริ หาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

108,000

108,000

-

7. นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

718,100

709,000

1.28

จานวนหุ้น
ณ 20.3.2563

จานวนหุ้น
ณ 10.3.2562

เปลีย่ นแปลง
(%)

692,000

692,000

-

-

-

-

ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายกิตติ

จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

2. นายโฆษิต

อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ด้านบริ หารความเสี่ ยง

3. นายวิสิทธิ์

ลิ้มเจริ ญสุ ข

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเลและลอจิสติกส์

4,000

4,000

-

4. น.ส.สุดารัตน์

วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

1,000

1,000

-

5. น.ส.กัญญวรรณ

ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

1,000

1,000

-

6. นางสมใจ

บัณฑิตกฤษดา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั

-

-

-

7. น.ส.ปุณรดา

อายุเจริ ญกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบงดเตลงด

-

-

-

8. นายนพดล

สุวรรณการี ยก์ ุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

9. นางพรมพร

ลําดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

-

-

-

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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- การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องนําส่ งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ มีความ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเปง นส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั โดยจะต้องนําส่ งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจาก
ได้รับการแต่งตั้งเปง นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารตามแบบรายงานที่ กาํ หนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่ กาํ หนด โดยจะจัดเกงบที่ เลขานุ การบริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั จะเปง นผูจ้ ดั ส่ งให้
ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.5 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้กบั บริ ษทั สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ดังนี้
ประเภทงานบริการ

ชื่อผู้สอบบัญชี

จานวนเงิน (บาท)

1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
3. ค่าสอบทานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง
งวด 6 เดือน และปลายงวด

นางสาวสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
และ/หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ และ/หรื อ
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
และ/หรื อ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

570,000
780,000
200,000

-

-

สอบบัญชี

ค่ าบริการอืน่ ๆ
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

1,550,000

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีคุณสมบัติที่ได้รับความเหงนชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ได้หมุนเวียนไม่ให้เปง นผูส้ อบบัญชีติดต่อกันเกิน 5 ปี ซึ่งเปง นไปตามข้อกําหนดที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
9.6 การปฎิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ก่ อนวันประชุม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองผูถ้ ือหุ ้นให้ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐาน รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ เรื่ องต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุ ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียม เช่น การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ารวมถึงการส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ อง
สําคัญต่างๆ เปง นต้น โดยบริ ษทั ฯ จะไม่กระทําการใดๆ ที่เปง นการละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. และได้มอบหมาย
ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปง นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั ฯ เปง นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเปง นระยะเวลาตามที่ กฎหมายกําหนด และเปิ ดเผยไว้บนเวงบไซต์ของบริ ษทั
ล่วงหน้าก่ อ นการประชุ ม 30 วัน เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้มีเวลาศึ กษาข้อมูล ประกอบการประชุ มล่ วงหน้า อย่างเพีย งพอ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในหนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียดที่
ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เกี่ ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุ ม กฎเกณฑ์วิธีการในการเข้าร่ วมการประชุ ม
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในแต่ละวาระเปง นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา
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ในแต่ละวาระจะระบุชดั เจนว่าเปง นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเหงนของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวโดยไม่มี
การกระทําใดๆ ที่เปง นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ หรื อการเข้าร่ วมประชุมฯ ของผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้
ในหนังสื อเชิญประชุม มีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ เตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จาํ เปง นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อรักษาสิ ทธิ ใน
การเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศการนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อพิมพ์ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการประชุม
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ เปง นอย่างมาก โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุน้ เปง นหลัก จึงเลือกสถานที่การ
จัด การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ณ ห้ อ งรั ชดา 2 ชั้น 2 โรงแรมเจ้า พระยาปาร์ ค ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 ซึ่ งสะดวกต่อการเดิ นทาง เนื่ องจากอยูใ่ กล้รถไฟฟ้ าใต้ดิน สถานี รัชดาภิเษก และได้อาํ นวยความสะดวก
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เดิ นทางมาเข้าร่ วมประชุ ม อาทิ จัดเตรี ยมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ ตอ้ นรั บ จัดเจ้าหน้าที่ ลงทะเบี ยนในจํานวนที่
เหมาะสม มีการนําระบบ Barcode เข้ามาใช้อาํ นวยความสะดวกในการลงทะเบี ยน และการนับคะแนนเสี ยง พร้อมทั้งจัดพิมพ์
เอกสารประกอบการประชุม หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด รวมไปถึงบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้าได้ 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มการประชุม เพื่อเปง นการอํานวย
ความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั ฯ เลขานุการบริ ษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น โดยในปี 2562 ได้มี
อาสาพิทักษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย เปง นผูส้ ังเกตการณ์ การจัดการประชุ มเพื่อให้การประชุ มเปง นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ก่อนเริ่ มการประชุมประธานได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
เปง นผูช้ ้ ีแจงจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยการใช้บตั ร
ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เหงนด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ลงคะแนนเสี ยงอย่างโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งภายหลัง
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดาํ เนิ นการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ และได้จดั สรรเวลาใน
การพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เพื่อ
แสดงให้เหงนถึงความเปง นอิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของตนเอง ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเหง นในที่ประชุมได้อย่างเตงมที่ โดยประธานฯ และผูบ้ ริ หารจะ
ตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเดงน บริ ษทั ฯ ได้มีการจดบันทึ กการประชุมพร้อมทั้งคําถาม-คําตอบไว้เปง นลายลักษณ์
อักษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งที่เหงนด้วย ไม่เหงนด้วย งดออกสี ยง และบัตรเสี ย
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุม ข้อซักถาม และคําชี้แจ้งที่เปง นสาระสําคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่ งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมผลการลงคะแนนเสี ยง ภายในวันถัดจาดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และได้จดั ส่ งให้แก่หน่ วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ มีการประชุม รวมถึงเผยแพร่ รายงานการ
ประชุมเปง นภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเวงบไซต์ของบริ ษทั
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(ข) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุน และให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเปง นธรรม เพื่อ
เปง นการป้ องกันการใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที่ ถูกละเมิดสิ ทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีมติดาํ เนินการต่างๆ ดังนี้
1. การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะดําเนิ นการตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่
ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสิ นใจ
2. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่ งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบโดยทัว่
กันบนเวงบไซต์ของบริ ษทั และเวงบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอย่างชัดเจนเปง นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันกลัน่ กรอง เรื่ องที่
ผ่า นความเหง น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัท จะถู ก บรรจุ เ ปง นวาระการประชุ ม สํา หรั บ วาระที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ความเหง น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลบนเวงบไซต์บริ ษทั ต่อไป
3. บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะ โดยการจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ
ค. ตามประกาศของกระทรวงพาณิ ชย์ และรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกําหนดทิ ศทางการลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะประสงค์มอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อกรรมการตรวจสอบ
พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั ฯ กําหนดให้เปง นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สําหรับหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุ ้น
ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน และไม่ได้ติดอากรแสตมป์ บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่อความสะดวกและรวดเรง วในการเข้า
ร่ วมประชุม
4. ก่อนเริ่ มการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจนใน
ห้องประชุม โดยถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในการลงคะแนนเสี ยง กล่าวคือ ให้ผถู ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่
ตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง และการลงคะแนนเสี ยงให้ทาํ โดยเปิ ดเผย โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
ในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเปง น
รายบุคคล และได้ดาํ เนินการประชุมไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่น ระหว่างการประชุมประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสได้สอบถาม และแสดงความคิดเหงน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันก่อนการออกเสี ยงเพื่อลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม
5. การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงเปง นไปอย่างรวดเรง ว โดยบริ ษทั ฯ ทําการแจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ทุกท่าน โดยจัดทําบัตรลงคะแนนเสี ยงแยกตามวาระที่สาํ คัญ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่สมควร ซึ่ งจะมีการ
เกงบบัตรลงคะแนนเสี ยงเหล่านี้ ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และนําผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสี ยงที่ ได้ลงไว้
ล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบ
6. บริ ษทั ฯ ได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเปง นจํานวนเสี ยงที่เหงนด้วย, ไม่เหงนด้วย, งดออกเสี ยง, และบัตรเสี ย
ในแต่ละวาระไว้เปง นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเหงนของที่ประชุมไว้อย่าง
ครบถ้วน หลังจากการประชุ ม 14 วัน บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นไว้บนเวงบไซต์ของบริ ษ ั ท และจัดเกงบเปง น
รายงานการประชุมไว้ที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบได้
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7. บริ ษทั ฯ มี การกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิ บัติเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั ฯ ห้ามผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานในทุกระดับชั้น นําข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารมีบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ ง
นําส่งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน”
(ค) สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นธุ รกิ จและการบริ หารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกรายว่า สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานเหล่านี้ ได้รับการคุม้ ครองและดูแลเปง นอย่างดีตามข้อกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
กําหนดกรอบความประพฤติดา้ นจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ ไว้บนเวงบไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เปง นกรอบความเข้าใจว่าบริ ษทั ฯ
จะไม่กระทําการใดๆ ที่เปง นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งสามารถจําแนกแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้น : บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงมติ สิ ทธิ ในการเสนอความคิดเหง นในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนสิ ทธิ ในการที่ จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเปง นธรรม โดยบริ ษทั มุ่งเน้นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยผลตอบแทนที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส และเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริ ษทั ฯ คํานึงถึงพนักงานเปง นสําคัญ เพราะถือว่าเปง นหัวใจหลักของการดํากิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงมีการปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเปง นธรรม และเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานเปง น
สําคัญ จึ งปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเที ยมกัน โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิ การที่ เหมาะสม และเปง นธรรม โดย
กําหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกําหนดค่าตอบแทน
พนักงานที่ สอดคล้องกับผลการดําเนิ น งานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อี ก ทั้งมี การกํา หนดข้อบังคับ เกี่ ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพและส่งเสริ มความก้าวหน้ารวมถึง
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเปง นไปด้วยความสําเรง จและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
ให้กบั ลูกค้า ตลอดจนยังให้ความสําคัญกับการจัดการสุ ขอนามัยในที่ทาํ งาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อพนักงานเปง นสําคัญ
สวัสดิการต่ างๆ มีดงั นี้
- บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งเงิ นกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงาน โดยที่ พนักงานส่ งเข้าเปง นเงิ นสะสมในทุ กๆเดื อน
สําหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่ งหนึ่ ง โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกูย้ มื ทัว่ ไป / ที่อยูอ่ าศัย
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล, ทันตกรรม
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี
- การเที่ยวหรื อเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
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นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนัก และเลงงเหงนความสําคัญต่างๆ ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสําเรง จของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง จึงได้
ระลึกอยูเ่ สมอว่าการที่บริ ษทั จะบรรลุไปสู่เป้ าหมายได้น้ นั ต้องเกิดจากการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างเปง นระบบและต่อเนื่ อง
จึงเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนาเพื่อการเติบโตของพนักงาน โดยมีการฝึ กอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสู ตรการอบรมภายใน
บริ ษทั การส่งพนักงานไปอบรมในสถาบันต่างๆ ภายนอกบริ ษทั เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู ้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนา
องค์กรให้ดีข้ ึน ไปสู่ ความสําเรง จอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2562 บริ ษทั มีการฝึ กอบรมของพนักงาน คิดเปง นจํานวนชัว่ โมงเฉลี่ย 17.5
ชัว่ โมง/คน/ปี
- คู่ค้า : บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเปง นการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้เปง นไปตามกรอบการแข่งขันที่สุตจริ ตโปร่ งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่ เปง น
ธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขได้ตอ้ งแจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดระเบี ยบในการ จัดหาและ
ดําเนิ นการต่างๆ ที่ ชัดเจน ไม่เ รี ยกหรื อรั บทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํ ธุ รกิ จกับคู่คา้ ที่ ละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชน หรื อละมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินผูค้ ู่คา้
เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
- เจ้ าหนี้ : บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยไม่มีการกระทําใดๆที่ฝ่าฝื นเงื่อนไขที่ตกลง
ปิ ดบังข้อมูล หรื อข้อเทงจจริ งอันจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่ งเปง นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่เจ้าหนี้ มาตลอด ทั้งนี้ หาก
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรื อมีเหตุจาํ เปง นให้ผิดนัดชําระหนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเรง วและเปง นธรรม
- ลูกค้ า : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และบริ การให้ได้มาตรฐาน ให้ความคุม้ ครอง
ที่เหมาะสมเพียงพอต่อวามต้องการของลูกค้า ยึดหลักความยุติธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้ง ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อลูกค้าใน
เรื่ องของการให้ขอ้ มูลข่าวสารและข้อมูลอย่าถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับเรื่ องร้องเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
- คู่แข่ ง : บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เปง น
ธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ไม่ ล ะ เมิ ดค วามลั บ
หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล และยึดถือนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มองว่า คู่แข่งเปรี ยบเสมือนมิตรภาพทางการค้า และในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ
ในเรื่ องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- ชุ มชนสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม : บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่ งแวดล้อมมาโดย
ตลอด โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมด้าน CSR เพื่อเปง นการตอบแทนและคืนกําไรสู่สงั คมและชุมชน ตลอดจน
มีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ไม่สร้างหรื อก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้น้ าํ การใช้
ทรัพยากรหมุนเวียน และฟื้ นฟูความหลายหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
- ภาครั ฐ : บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการดําเนิ นธุรกิจให้อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับอย่าง
เคร่ งครัด ดํารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานกํากับดูแล โดยการเปิ ดเผยและพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่
หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อบริ ษทั
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(ง) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรง ว และโปร่ งใส
บริ ษทั จึ งได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่ สําคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ ไม่ใช่ทางการเงิ น ผ่านทาง website ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสํานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ ขอ
้ มูลสารสนเทศ

ต่ า งๆที่ บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ต่ อ สาธารณชนและผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ยแล้ ว จะนํ า มาเผยแพร่ รวมไว้ใ น
http://www.charaninsurance.co.th

website

ของบริ ษั ท

ด้วย โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทนั ต่อ

เหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด
2. งบการเงิ น ที่ นํา มาเปิ ดเผยต่อผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ต้อ งต้อ งผ่านความเหง นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
4. บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดีไว้ใน
รายงานประจําปี และ website ของบริ ษทั
5. บริ ษทั ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจํานวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ภายใต้หวั ข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และ “คณะกรรมการชุดย่อย”
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังให้ความสนใจในด้านความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนทัว่ ไป บริ ษทั จึงกําหนดให้การเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของบริ ษทั แก่นักลงทุน โดยจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปง นตัวแทนในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน โดยสามารถ
ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
⚫

คุณสมพร รษบุตร
ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

อีเมล์

:

เวงบไซต์ :

charanins@charaninsurance.co.th
www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์ : 02 – 276-1024 ต่อ 207
โทรสาร : 02 – 275-4919
(จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ มิ ไ ด้มี ค ณะกรรมการสรรหา แต่ จะร่ ว มกัน พิ จารณากลัน่ กรองผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่จ ะได้รับ การแต่ง ตั้งเปง น
กรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เปง นที่ ยอมรับ มี ประวัติการทํางานที่
โปร่ งใส มีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน่ คง มีคุณสมบัติเหมาะสมครบตามข้อบังคับของบริ ษทั และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายใน
การดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึง ความรู ้ความชํานาญเฉพาะด้านหรื อทักษะที่จาํ เปง น เพื่อเสริ มสร้างความแขงงแกร่ งและประสิ ทธิ ผล
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ของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชี พและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการควบคู่ไปด้วย
2. การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร แต่มีกระบวนการที่ ชดั เจน โปร่ งใส
เหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน และมี ขนาดที่ ใกล้เคี ยงกัน รวมทั้งคํานึ งถึ งผลประกอบการเพื่อพิจารณาก่ อนนําเสนอความเหง นต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาตัดสิ นใจ และจะนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยนโยบายการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
กรรมการ
คณะกรรมการ


ประธานกรรมการ



กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
กรรมการชุดย่ อยอืน่ ๆ

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / ครั้ง

15,000 บาท / คน / ครั้ง

ค่ าตอบแทนในรู ปตัวเงิน
บาเหน็จกรรมการ
300,000 บาท โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับใน
อัตราที่สูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
300,000 บาท โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับใน
อัตราที่สูงกว่ากรรมการร้อยละ 50

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง

✕

✕

✕

✕

การกาหนดค่ าตอบแทนของ CEO
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของ CEO
โดยได้มีการจัดการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะเปง นผูป้ ระเมิน และร่ วมกัน
พิจารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ ดั การ ถือเปง นข้อมูลอันเปง นความลับ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ระยะสั้น
ส่ วนที่ 1 ประเมินจากผลการดําเนินงานในองค์กร
ส่ วนที่ 2 ประเมินผลด้านความเปง นผูน้ าํ (ความเปง นผูน้ าํ , การกําหนดกลยุทธ์, การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์, การวางแผน
และผลการปฏิบตั ิงานทางการเงิน, ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กบั ภายนอก, การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั
บุคลากร, การสื บทอดตําแหน่ง และคุณลักษณะส่วนตัว) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ของ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ระยะยาว
จ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) บริ ษ ัท ฯ กํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสมํ่า เสมอ โดยกํา หนดให้มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดื อน (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปง น เพื่อ
พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
(2) มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน และได้กาํ หนดตารางการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่
นําส่งเอกสารประกอบการประชุมเปง นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาํ เปง น เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในปี 2562 ได้มีการกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําปี 2563 เปง นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้) ดังต่อไปนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 9 สิ งหาคม 2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
-

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
วันที่ 5 สิ งหาคม 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2563

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(4) คณะกรรมการบริ ษทั สามารเข้าถึงสารสนเทศ แลข้อมูลที่สาํ คัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริ หารระดั บสู งเข้าร่ วมการประชุมกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศ และรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเปง นการทําความรู ้จักกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
(6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอวาระการประชุม และจัดสรร
เวลาในการอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเดงน เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดง
ความคิดเหงน และประมวลความเหงนเพื่อสรุ ปการประชุม
4. ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์ อํานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยมีการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ชัดเจน เพื่อเปง นแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ กําหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าทีที่สาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูร้ ั บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษทั เปง นผูม้ ี ความรู ้ เกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั และมีความ
เชี่ยวชาญที่เปง นประโยชน์ต่อบริ ษทั
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5. การพัฒนากรรมการใหม่
(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ดําเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเปง นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันกงมีนโยบายที่จะ
เสริ มสร้างความรู ้และมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกท่านทั้งในแง่การกํากับดูแลกิ จการที่ ดี เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เรง วที่สุด โดยมีเลขานุการบริ ษทั
เปง นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
- เรื่ องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ : แนวทางการดําเนินงาน และเยีย่ มชมการทํางานของแต่ละฝ่ าย
- การพบปะหารื อ : กับประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เปง น
ปั จจุบนั จึงได้ปรับปรุ งคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สาํ คัญ เช่น
นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์ต่างให้กรรมการทุกท่านได้ทราบโดยทัว่ กัน
(2) การพัฒนาความรู้
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการ เพื่อเปง นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยูเ่ สมอและยังเปง นการเพิ่มมุมมองความคิดที่เปง นประโยชน์นาํ มาปนระยุกต์ใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ จึงมี
นโยบายให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู ้ในหลักสู ตรต่างๆ อาทิเช่น หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) และ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย (IOD)
โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีการส่งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วมการอบรม / สัมมนา จํานวน 33 หลักสู ตร มีกรรมการเข้า
รับการอบรม / สัมมนา จํานวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเปง นจํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ยคนละ 6 ชัว่ โมงต่อปี
6. การประเมินผลการปฎิบัตหิ น้ าทีข่ องกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเปง นประจํา ทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เปง นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการ
ประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดงน และ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมา และเพิ่มประสิ ทธิภาพของกรรมการตามหลักสูตรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
กระบวนการ และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคล
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เปง นผูอ้ นุ มตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และ
เปง นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
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(2) เลขานุการบริ ษทั เปง นผูร้ วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ป และวิเคราะห์ผลการ
ประเมินประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
(3) เลขานุการบริ ษทั เปง นผูน้ าํ ผลวิเคราะห์ และความเหงนเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริ ษทั ไปจัดทําแผนเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมเนือ้ หา ดังนี้
หัวข้ อการประเมิน

คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการรายบุคคล

โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร
การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการชุดย่ อย

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✕

✕

✓

✕

✕

✓

✕

✓

ผลการประเมินการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ ประจาปี 2562 มีดงั ต่ อไปนี้
(1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจาปี 2562
คะแนนเฉลี่ย 3.52 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.58

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.45

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.48

- การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.63

- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.74

- การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.29

(2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประจาปี 2562
คะแนนเฉลี่ย 3.10 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.36

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.37

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 2.57

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ย 3.64 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.86
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- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.50

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.57

3.2 คณะกรรมการบริหาร
คะแนนเฉลี่ย 3.44 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.33

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.67

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.33

7. การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อส่ งเสริ มให้กรรมการตรวจสอบได้ทาํ หน้าที่อย่างสมบูณ์ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั และมีความเปง น
อิสระต่อการเสนอแนะแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารื อกันเองโดนไม่มี
ฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วม ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เมื่ อวันที่ 25 ธันวามคม 2562 เพื่อซักถึ ง
ความเนอิสระในการทํางาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเหงนเรื่ องระบบการควบคุมภายใน
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10. รายงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้มีการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม การกํากับดูแลกิ จการที่ดี และมี
การนําหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยุกต์ใช้เปง นกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิ กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้าง
การดําเนิ นงานที่ อยู่บนพื้นฐานของความเปง นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ตลอดจนคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิดคุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเลงงเหงนถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมใน
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสํานึ กให้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคนเปง นคนมีจริ ยธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะนํามาซึ่ ง
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้วางนโยบาย เรื่ อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้
10.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการดําเนิ นงานและการแข่งขันทางธุ รกิ จอย่างเสรี ยุติธรรม พร้ อมทั้งหลี กเลี่ยงวิธีการและ
พฤติกรรมที่ไม่สุจริ ตที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรื อการบีบบังคับ พฤติกรรม
การเล่นพรรคเล่นพวก การกําหนดราคาสิ นค้าให้ต่าํ กว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกําหนดเพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เปง นธรรม
เปง นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเปง นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทางบริ ษทั ฯ มีการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ละเมิดกฎและไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอนจะอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น
10.2 การต่ อต้ านทุจริตและการจ่ ายสินบน
บริ ษทั ฯ มุ่งให้ความสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความเปง นธรรม และโปร่ งใส โดยบริ ษทั ตระหนักว่าการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ เปง นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากเปง นการกระทําที่สร้างความไม่เปง นธรรมทางธุรกิจ อันจะ
ส่งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เปง นที่ยอมรับของสังคม ทางบริ ษทั จึงได้มรการ
กําหนดนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ขึ้น โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและ
นําไปปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ มีดงั ต่อไปนี้
- จัดทําคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่เปง นลายลักษณ์อกั ษร ส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
เพื่อให้เกิดเปง นมาตรการป้ องกัน โดยมีการจัดผังองค์กรเพื่อควบคุมการบริ หารให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่
มีการถ่วงดุลการใช้อาํ นาจ และการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมโดยมีการเน้นยํ้าเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม จัดให้มีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง กล่องรับความคิดเหงน เวงบไซต์บริ ษทั ฯ รวมถึง วางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม
- หัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายกํากับดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานภายในแผนกเพื่อลดความเสี่ ยง
จากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเปง นเหตุให้เกิดการกระทําความผิด
ขึ้ น ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนาระบบให้ดีข้ ึ นอย่างต่อ เนื่ อง และตรวจสอบติ ดตามการปฏิ บัติงาน
หน่วยงานของตนเพื่อควบคุมข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
- บริ ษทั ฯ ให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบภายใน ในการดําเนิ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบขั้นตอนของ
ระบบงาน การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมิน
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ความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้ องกัน ติดตาม และตรวจพบความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีการทํารายงาน
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเหงนการกระทําทุจริ ตและคอรัปชัน่ และจัดให้มีมาตรการ
คุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยกายกับผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานดังกล่าว รายละเอียดได้แสดงอยูใ่ น
หัวข้อ “มาตรการในการแจ้งเบาะแสและคุม้ ครองผูแ้ จ้ง”
- กรณี พบเหตุการณ์กระทําผิด และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทําการทุจริ ตจริ ง จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวน
พิเศษชัว่ คราวขึ้น เพื่อให้ความเปง นธรรมกับผูท้ ี่ถูกกล่าวหา และให้ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมแก่ผใู ้ ห้เบาะแส
- นํากรณี ที่พบเหตุการณ์ กระทําผิดมาเปง นกรณี ศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิ งป้ องกัน และหาวิธีตรวจสอบแห่ งการ
กระทําดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริ ตซํ้าขึ้นอีก
10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิ บัติตามอย่าง
เคร่ งครัด ยึดถือหลักสิ ทธิมนุษยชนเปง นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคํานึงถึงความเสมอภาค เสรี ภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรี
และสิ ทธิ ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเปง นในเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริ ษทั ไม่สนับสนุนกิจการที่
กระทําการใดๆ อันเปง นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
10.4 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเปง นองค์ประกอบที่ สําคัญของความสําเรง จของบริ ษทั จึ งให้การดูแลการ
ปฏิบตั ิอย่างธรรม ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การเคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
- การกําหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดย
คํานึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเตงมความรู ้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้างาน
- การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัย และสุ ขอนามัยที่ดีของพนักงาน
และการส่งแสริ มให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี
- การส่ งเสริ มการพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดให้มี การฝึ กอบรมและให้ความรู ้ แ ก่
พนักงานทุกระดับชั้น
10.5 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การให้มีความเปง นสากลได้คุณภาพมาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ภายใต้เงื่อนไขที่เปง นธรรม และการให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ โภคอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ดาํ เนิ นการใด ๆ ที่ทาํ
ให้เกิดความคลุมเครื อ หรื อบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลสําคัญซึ่ งจะนําไปสู่ ความเข้าใจ
ผิด รวมถึงยังให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเปง นอย่างยิ่ง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการเกงบ
ข้อมูลส่ วนตัวให้ผบู ้ ริ โภคทราบก่อนจะดําเนิ นการทุกครั้ง และจะไม่นาํ ข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผูอ้ ื่ นที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยมิ ชอบ นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่ อน และบริ ษทั ฯ ยังให้สิทธิ แก่ ผูบ้ ริ โภคในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย และเมื่อพบความผิดพลาดหรื อไม่ชอบธรรม
ในการจัดเกงบข้อมูลและการใช้ขอ้ มูล ทางบริ ษทั ฯ จะดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที
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10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั นั้น เปง นธุ รกิ จประเภทการให้บริ การ จึ งไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยตรง
แต่ บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในองค์กรเปง นสิ่ งสําคัญ คือพนักงานทุกคนในองค์กรต้องร่ วมมือกัน ต้องมีทศั นคติ
และจิตสํานึกในการมีส่วนร่ วม ในการรักษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน อย่างมีวินยั และ
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินธุรกิจที่เปง นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
(2) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เปง นประโยชน์ต่อสังคม
(3) ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
(4) ปลูกจิ ตสํานึ กให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายประหยัด
พลังงานและการลดภาวะโลกร้อนของบริ ษทั เช่น
- ใช้กระดาษรี ไซเคิล
- พิมพ์เอกสารเฉพาะหน้าที่จาํ เปง นเท่านั้น
- ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอีเมล แทนการใช้กระดาษ
- ดับไฟฟ้ าทุกครั้งทันที่ที่ออกจากห้องทํางานหรื อห้องประชุม และดับไฟฟ้ าในเวลาพักกลางวัน

- ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- ขึ้นบันได้ 1- 2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์
10.7 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเปง นหน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งทําควบคู่
ไปกับการดําเนิ นธุรกิจเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการสํารวจ
สภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ ต้ งั ของบริ ษทั ฯ ว่า ได้รับผลกระทบในทางลบจากการดําเนิ นงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อ
นํามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสี ยหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิ จกรรมจิ ตอาสาต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ และถือเปง นหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นธุ รกิ จและการบริ หารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกราย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ชุมชน สังคม คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายเปง นหลัก ซึ่ งสามารถจําแนกแนวทาง
ปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ : บริ ษทั คํานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิ ทธิ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ ในการเสนอความคิดเหงนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงสิ ทธิ ในการที่จะได้รับผลตอบแทน
อย่างเปง นธรรม โดยบริ ษทั มุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ ด้วยผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่ อง และ
มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลที่ข้ ึนอยูก่ บั ผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส
และเชื่อถือได้
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- ลูกค้า : บริ ษทั เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิ บตั ิให้เปง นไปตามกฏหมายและมาตรฐานโดยเสนอ
กรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมและการบริ การที่ดีตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงการเกงบ
รักษาข้อมูลของลูกค้า พร้ อมทั้งให้ความคุ ม้ ครองที่ เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเปง นธรรม
รวดเรง ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสี ยหายตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในกรมธรรม์
- พนักงาน : บริ ษทั มีการปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเปง นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของพนักงานเปง นสําคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี สวัสดิการเงินกูย้ ืม
ทัว่ ไป / ที่ อยู่อาศัย สิ ทธิ ประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พพนักงาน เงิ นชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการกําหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้พฒั นาศักยภาพและส่งเสริ ม
ความก้าวหน้ารวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่น ๆ
- คู่คา้ : บริ ษทั มีการดําเนิ นธุ รกิ จคู่คา้ โดยให้เปง นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่ สุจริ ตและโปร่ งใส โดย
ยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาหรื อข้อตกลงที่เปง นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้อง
แจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้บริ ษทั ได้มีการกําหนดระเบียบในการ จัดหาและดําเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด
ๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่ค่าที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
- คู่แข่ง : บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เปง นธรรม
มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
- เจ้าหนี้ : เปง นเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่ งเปง นรายการอันเกิดจากการดําเนิ นธุรกิจตามปกติ เปง นหนี้ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย
เกิดจากความคล่องตัวในการทําธุรกิจ ไม่ได้เกิดจากการกูย้ ืม มีลกั ษณะการรวบรวมแบบจดบันทึกมีการชําระตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว้ โดยถือความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจเปง นหลักปฏิบตั ิ
- ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม : บริ ษ ัท จะปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นฐานะพลเมื อ งที่ ดี โ ดยการสนับ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ ปง น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริ ญให้สังคม รวมทั้งให้ความสําคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านกิจกรรม CSR
- ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั จะป้ องกัน และดูแลให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะไม่สร้างหรื อก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้น้ าํ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนการดูแลและฟื้ นฟูความหลากหลายทางชี วภาพที่
ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
- ภาครัฐ : บริ ษทั มุ่งดําเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและดํารงไว้ซ่ ึงสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานกํากับ
ดูแลบริ ษทั โดยการติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผยและพร้อมให้ความร่ วมมือ
ในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความเชื่อถือซึ่ งกันและ
กัน
10.8 การเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ มีการส่งเสริ มการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนเปง นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเปง นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองค์กร
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นโยบายการป้ องกันการฟอกเงินและการก่ อการร้ าย
บริ ษทั เปง นสถาบันการเงิ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฏหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสู งของบริ ษทั พ.ศ. 2559
แม้วา่ บริ ษทั จะมีความเสี่ ยงตํ่าต่อการเปง นแหล่งฟอกเงินหรื อเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแต่บริ ษทั กงมีโอกาสที่จะเปง นแหล่งฟอก
เงิน หรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ เช่นกรณี ลูกค้าเปง นผูก้ ระทําตามผิดมูลฐานตามที่ ปปง. กําหนด นําเงินที่ได้จาก
การกระทําความผิดมาชําระค่าเบี้ ยประกันภัย หรื อนําทรัพย์สินที่ เกี่ ยวข้องกับการกระทําความผิดมาทําประกันภัย เปง นต้น ดังนั้น
บริ ษทั จึงต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบข้อเทงจจริ งของลูกค้าก่อนทําธุ รกรรมทุกครั้ง รวมไปถึงการกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายดังนี้
1. กําหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกําหนดหน้าและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และเปง นไปตามมาตรฐานสากล
2. กําหนดนโยบายการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยงตามกฏหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
3. กําหนดนโยบายการรับลูกค้า หรื อทําธุรกรรมกับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า คู่คา้ และผูด้ าํ เนิ นการแทนทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั โดยได้รับข้อมูลของลูกค้าเพื่อสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวั ตนของลูกค้าได้
โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชี รายชื่ อที่ มีความเสี่ ยงตามที่ กฏหมายกําหนด ทั้งนี้ ป้องกันมิให้ลูกค้าถูกใช้เปง นเครื่ องมือ หรื อ
ตัวกลางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. กําหนดให้มีนโยบายการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทงจจริ งเกี่ยวกับลูกค้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมที่
มีเหตุอนั ควรสงสัยและรายงานต่อสํานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของกฏหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ ยงและบุคคลที่ถูกกําหนดตามรายชื่อที่สาํ นักงาน
ปปง. แจ้งมา ผ่านระบบอิเลงกทรอนิกส์ก่อนทําธุรกรรมทุกครั้ง เพื่อเปง นการตระหนักให้เหงนถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ บริ ษทั จึงมีการ
จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฏหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึงมีการทบทวนและติดตามอยูต่ ลอดเวลา เพื่อ
เปง นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และลดความสู ญเสี ยจากการดําเนิ นธุ รกิจในสภาวะที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทั้งปั จจัยภายใน และ
ปั จจัยภายนอก ดังนั้นการจัดการระบบควบคุมภายในจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ที่คณะกรรมการต้องให้ความสนใจอยูเ่ สมอ โดยมีการ
กําหนดให้ทุกหน่ วยงานของบริ ษทั ให้ความร่ วมมือ และคํานึ งถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ
ด้านการบริ หารและการจัดสรรทรัพยากรของบริ ษทั ด้านบัญชี -การเงิน ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายที่รุนแรง และข้อพิพาทจากการละเมิดที่อาจนําไปสู่ การ
ฟ้ องร้องทั้งทางแพ่งและอาญา บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดแผนองค์กร ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้อมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกิ ดความคล่องตัวในการปฏิ บัติงาน เช่ น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริ ษทั เปง นผูก้ าํ กับดูแลด้านนโยบายและ
รับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร ทําหน้าที่ควบคุมดูแล และกํากับในส่ วนงานต่างๆ ให้ธุรกิจดําเนิ นไป
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายต่างๆ ที่มีการแบ่งงานออกเปง น
สายปฏิบตั ิการและสายสนับสนุน ซึ่ งมีจาํ นวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนิ นงาน ทั้งนี้ เพื่อเปง นการจัดการที่ดี เกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลการถ่วงดุลอํานาจกันเองระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานของแต่ละคณะ หรื อแต่ละฝ่ ายกงตาม รวมถึงเปง นการดูแลกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงโดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทําหน้าที่ติดตาม และพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เนื่ องจากในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และรายงานผลการ
ติดตามต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการเข้าร่ วมประชุมกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอกของบริ ษทั คือ บริ ษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด และผูต้ รวจสอบภายใน คือ บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด อยูเ่ ปง นประจําอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปง นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่ งในรอบปี ที่ผ่านมาได้รับคําชี้แจงว่ายัง
ไม่พบข้อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการแก้ไขให้
สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่ งหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบได้ดาํ เนิ นการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏ
ในเอกสารแนบ 6
ในระดับหน่วยงานหรื อฝ่ าย บริ ษทั ได้มีระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ต่ า งๆ ซึ่ ง ทํา เปง นประจํา ทุ ก ปี เพื่ อ ให้มี ก ารสอบทานการปฏิ บัติ ง าน และพัฒ นาระบบงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ การควบคุ ม ภายในมี
ประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น และส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) เพื่ อ เปง นการสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ให้ กับ องค์ก ร และเปง นการวางรากฐานที่ ดี ใ นระยะยาว บริ ษ ัท ฯ มี ก ารสร้ า ง
วัฒ นธรรมองค์ก ร ด้ว ยการใช้บุ ค ลากรเปง นแม่ แ บบในการเชื่ อ มโยง ได้แ ก่ การเข้า รั บ การฝึ กอบรม การสร้ างจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีอิสระ และมีจรรยาบรรณที่ดี ซึ่ ง
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้น ายศิลป์ ชัย
รักษาพล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เปง นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
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คุณสมบัติของบริ ษทั สํานักงาน สามสิ บสี่ ออดิ ต จํากัด และนายศิ ลป์ ชัย รักษาพล แล้วเหง นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเปง นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันภัย
และอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั มาเปง น ระยะเวลา 42 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย สถาบันวิชาชีพ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ จะต้องผ่านการอนุมตั ิ หรื อ
ได้รับความเหงนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสาร
แนบ3
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายศรชัย แก้วรากมุข ดํารงตําแหน่งเปง นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (compliance
department) เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กาํ กับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยมี
คุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่ างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทําธุรกรรมกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ตอ้ งปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยจะต้องมี
ราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องเปง นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการ
พิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและให้ความเหงนต่อความสมเหตุสมผล
ของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กาํ หนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลการเงินทีส่ าคัญ
รายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินสิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2562 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
คือ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด โดย นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982 นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599 นายจุมพฏ ไพรรัตนากร เลขทะเบียนผูส้ อบ 7645 นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125 ซึ่งผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั นี้ได้รับความเหงนชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ในระยะ 2 ปี ดังกล่าว ได้ให้ความเหงนในรายงานการตรวจสอบในปี 2561 และ 2562
ผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเหงนแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2562 มีรายการเพิ่มเติมดังนี้
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) (บริ ษ ัท) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบงดเสรง จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเหงนว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเปง นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปง นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เปง นเกณฑ์ในการแสดงความเหงนของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงิ นสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดง
ความเหงนของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหงนแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 414.86 ล้านบาท คิดเปง นอัตราร้อยละ 85.40 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัย ต่อ ซึ่ งเปง นการรั บ ประกันภัย ให้กับผูเ้ อาประกันภัย รายย่อย และมี กรมธรรม์ประกัน ภัยเปง นจํานวนมาก
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โดยอาศัยระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคํานวณและบันทึกรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับ
การตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริ งของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้


ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
บันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ



สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวเนื่ องกับการขาย
เบี้ยประกันภัย การคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ



สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรั บรู ้ รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ



วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้คา่ เบี้ยประกันภัยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป



สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน

สารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 85.11 ล้านบาท (แสดงเปง นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) คิดเปง นอัตราร้อย
ละ 22.89 ของหนี้สินรวม สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสํารองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และ
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
กําหนดข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้


ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การรับเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน



สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน



สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ



พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั



อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และเปรี ยบเทียบกับที่บนั ทึก
ไว้ในบัญชี



ประเมินข้อสมมติ และการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลสิ นไหมที่นกั คณิ ตศาสตร์ใช้



สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่



ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมิ นข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการคํานวณ และ
เปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเปง นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเหงนของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิด ชอบของข้าพเจ้าที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคื อ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมู ลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ ง
อันเปง นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ งอันเปง นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเปง นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ งอันเปง นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่
จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเทงจจริ งอันเปง นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวม
ความเหง น ของข้า พเจ้า อยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่ อ มัน่ ในระดับสู งแต่ไ ม่ไ ด้เปง นการรั บ ประกัน ว่า การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ งอันเปง นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสั ยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ งอันเปง นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปง นเกณฑ์ในการแสดงความเหงนของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเทงจจริ งอันเปง นสาระสําคัญซึ่ งเปง นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
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ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเทงจจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน


ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหงนต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเปง นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเหงนของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรกงตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเปง นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดงนที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเปง นอิสระ
และได้สื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้า ที่ ใ นการกํา กับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ท้ ัง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเปง นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เปง นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปั จจุบนั และกําหนดเปง นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2982
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
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สรุ ปงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561

2560

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น

53,022
30,326
2,893
36,760
26,400

5.89
3.37
0.32
4.08
2.93

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

1.49
3.63
0.41
3.13
1.11

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

4.90
3.11
0.34
2.89
1.15

668,653
7,282
42,873
12
18,670
13,459

74.27
0.81
4.76
0.01
2.07
1.49

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

81.26
1.07
5.44
0.01
1.50
0.95

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

78.90
1.26
5.45
0.01
1.07
0.92

รวมสิ นทรัพย์

900,350

100.00

799,506

100.00

807,480

100.00
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561

2560

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

275,358
20,985
13,295
9,294
12,625
40,231

30.58
2.33
1.48
1.03
1.40
4.47

154,119
19,878
1,071
8,766
11,935
11,084
16,146

19.28
2.49
0.13
1.10
1.49
1.39
2.02

134,525
17,595
229
9,529
17,011
9,321
17,219

16.66
2.18
0.03
1.18
2.11
1.15
2.13

รวมหนี้สิน

371,788

41.29

222,999

27.90

205,429

25.44

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน

120,000

-

120,000

-

120,000

-

120,000
258,000

13.33
28.66

120,000
258,000

15.00
32.27

120,000
258,000

14.86
31.95

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

12,000
101,384

1.33
11.26

12,000
138,769

1.50
17.36

12,000
144,008

1.49
17.83

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

37,178

4.13

47,738

5.97

68,043

8.43

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

528,562

58.71

576,507

72.10

602,051

74.56

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) ต่อหุน้

900,350
44.05
10.00

100.00
-

799,506
48.04
10.00

100.00
-

807,480
50.17
10.00

100.00
-

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ

ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2562
2562
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ

2561

พันบาท

%

414,856
59,429

100.00
14.33

พันบาท

2560
%

พันบาท

%

188,683 100.00
32,829 17.40

198,869
36,913

100.00
18.56

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเปง นรายได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปี ก่อน

355,427

85.67

155,854

82.60

161,956

81.44

(82,691)

19.93

927

0.49

(11,016)

(5.54)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปง นรายได้
รายได้ค่าจ้างและบําเหนงจ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากการขายหลักทรัพย์
รายได้อื่น

272,736
16,968
20,103
17,205
16,656

65.74
4.09
4.85
4.15
4.01

156,781
11,646
20,194
7,510

83.09
6.17
10.70

150,940
12,348
20,769
10,202

75.90
6.21
10.44
5.13

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน - ดําเนินงานปกติ
หักค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัย

343,668

82.84

196,131 103.94

194,259

97.68

168,448
(46,184)

40.60 73,976
(11.13) (10,143)

39.21
(5.38)

57,855
(11,311)

29.09
(5.69)

รวม
ค่าจ้างและค่าบําเหนงจ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย

122,264
54,185
158.677
46,227

29.47
13.06
38.25
11.14

63,833
29,767
53,544
43,297

33.83
15.78
28.38
22.95

46,544
31,579
55,118
46,447

23.40
15.88
27.72
23.35

381,353

91.92

190,441 100.94

179,688

90.35

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(37,685)
6,634

(9.08)
1.60

5,690
510

3.00
0.27

14,571
(1,279)

7.33
(0.64)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบงดเสรงจอื่น
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

(31,051)

(7.48)

6,200

3.27

13,292

6.69

(334)

(0.08)

561

0.30

2,367

1.19

(10,560)

(2.55)

10,483

5.27

กําไร(ขาดทุน)เบงดเสรงจรวมสําหรับปี

(41,945)

(10.11) (13,544)

(7.19)

26,142

13.15

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน(บาท)

(2.59)

-

1.11

-

-

3.98

(20,305) (10.76)
0.52
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บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

120,000

258,000

รวม

สารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ ได้
จัดสรร

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

12,000

144,008

68,043

602,051

กําไรสําหรับปี

-

-

6,200

-

6,200

กําไรเบงดเสรงจอื่นสําหรับปี

-

-

561

(20,305)

(19,744)

-

(12,000)

-

(12,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

138,769

47,738

576,507

หุน้ ปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

120,000

258,000

กําไรสําหรับปี

-

-

(31,051)

-

(31,051)

กําไรเบงดเสรงจอื่นสําหรับปี

-

-

(334)

(10,560)

(10,894)

เงินปันผลจ่าย

-

-

(6,000)

-

(6,000)

12,000

101,384

37,178

528,562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

120,000

258,000
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บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560
(หน่ วย : พันบาท)

2562

2561

2560

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

411,231

183,254

186,118

เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(56,793)

(25,855)

(29,391)

ดอกเบี้ยรับ

13,767

10,791

13,213

เงินปั นผลรับ

6,993

8,824

9,519

รายได้อื่น

16,656

7,510

10,192

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(112,614)

(46,263)

(46,487)

ค่าจ้างและบําเหนงจจากการรับประกันภัยโดยตรง

(37,263)

(18,000)

(18,538)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(158,677)

(53,544)

(55,118)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(20,272)

(43,712)

(44,144)

(2,079)

(2,115)

(2,475)

(14,941)

(38,000)

(15,000)

1,266

1,630

2,295

-

-

30,000

47,274

(15,480)

40,184

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560
2562

2561

2560

กระแสเงินสดได้มา

-

-

-

อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย

-

-

129

-

-

-

-

-

129

(127)

(195)

(714)

-

-

-

(127)

(195)

(714)

(127)

(195)

(585)

-

-

-

(6,000)

(12,000)

(18,000)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(6,000)

(12,000)

(18,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

41,147

(27,675)

21,599

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

11,875

39,550

17,951

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

53,022

11,875

39,550

ให้เงินกูย้ มื เพื่อซื้อสิ นทรัพย์รอการขาย

-

-

-

รับโอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้เงินให้กยู้ มื

-

-

-

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

อุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินปันผลจ่าย

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
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บริษท
ั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Retention Rate (%)
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน (%)
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ (เท่า)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

คาอธิบาย

2562

2561

2560

หมายเหตุ 1
360*เบี้ยประกันภัย&เบี้ยประกันต่อค้างรับ(เฉลี่ย)/เบี้ยประกันภัยรับ

2.20
26

3.26
51.00

3.59
40.00

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ /เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าสิ นไหมทดแทน/เบี้ยประกันที่ถือเปง นรายได้
กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย/เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หมายเหตุ 2
หมายเหตุ 3
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ/ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น(เฉลี่ย)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ /รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ /ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น(เฉลี่ย)

85.67
44.83
(16.26)
88.77
2.87
0.64
(7.58)
(5.62)

82.60
40.71
-9.31
73.33
2.98
0.26
3.38
1.05

81.44
30.84
-3.83
80.03
3.06
0.27
6.89
2.22

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

(3.65)
0.48

0.77
0.24

1.65
0.24

หนี้สินรวม/ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หมายเหตุ 5
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเปง นรายได้/ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเปง นรายได้/สิ นทรัพย์รวม
เงินปั นผล/กําไรสุ ทธิ

0.70
0.52
0.36
21.13
119.31

0.39
0.27
0.17
12.29
96.15

0.34
0.22
0.17
12.40
90.09

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
Policy liability to capital fund (เท่า)
อัตราส่ วนเงินสํารองต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
อัตราส่ วนเงินสํารองต่อสิ นทรัพย์ (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

หมายเหตุ
- (เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ + เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร + สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ + เบี้ ยประกันภัยค้างรับ–สุ ทธิ
+ รายได้จากการลงทุนค้างรับ) / หนี้สินหมุนเวียน
- (ค่าจ้างและบําเหนงจ – รายได้ค่าจ้างและบําเหนง จ + ค่าใช้จ่ายอื่ นในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายการดําเนิ นงาน) / เบี้ ย
ประกันทื่ถือเปง นรายได้
- รายได้จากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนในหลักทรัพย์ + เงินให้กยู้ มื + เงินลงทุนอื่น (เฉลี่ย)
- รายได้รวม = เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ + รายได้จากการลงทุน + รายได้อื่น
- เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเปง นรายได้ + สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมค้างจ่าย / ส่วนของผูถ้ ือหุน้
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีขาดทุนสุ ทธิ รวมทั้งสิ้ น (31.05)
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ 6.20 ล้านบาท ลดลงเปง นจํานวน 37.25 ล้านบาท หรื อคิ ดเปง นร้ อยละ 600.81
โดยรายได้หลักของทางบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เปง น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จ ากการรั บ ประกัน ภัย ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯ มี ย อดเบี้ ยประกัน ภัย รั บ รวมทุ ก ประเภทจํา นวน 414.86
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 226.18 ล้านบาท คิดเปง นร้อยละ 119.87 โดยส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่ วนของประกันภัยประเภท
รถยนต์ ซึ่ งเปง นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเบี้ ยประกันภัยต่อรวมจํานวน 59.43 ล้านบาท คิดเปง นร้อยละ
14.33 ของเบี้ยประกันภัยรวม ส่ วนความเสี่ ยงภัยที่บริ ษทั ฯ รับไว้เองมีจาํ นวน 355.43 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์
303.53 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภยั จํานวน 29.08 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเล และลอจิสติกส์จาํ นวน 5.41 ล้านบาท เบี้ ย
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล 0.67 ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยเบงดเตลงดจํานวน 16.74 ล้านบาท ตามลําดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2562 ประกอบด้วยดอกเบี้ ยและเงิ นปั นผลจํานวน 20.10 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 0.09 ล้านบาท หรื อคิดเปง นร้อยละ 0.45 ส่ วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 มีอตั ราร้อยละ
2.87 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีอตั ราร้อยละ 2.98
ในส่ วนรายจ่ าย บริษัทฯ มีรายจ่ ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้ แก่
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจํานวน 381.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 190.91 ล้าน
บาท หรื อคิดเปง นร้อยละ 100.25 ซึ่ งในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าสิ นไหมทดแทนที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี จากการดําเนิ นงานปกติ เปง น
จํานวน 122.26 ล้านบาท โดยมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนคิดเปง นร้อยละ 44.83 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเปง นรายได้ โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ซึ่งมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 40.71

-

ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงาน ในปี 2562 มีจาํ นวน 46.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน
2.93 ล้านบาท หรื อ คิ ด เปง นร้ อ ยละ 6.77 โดยค่าใช้จ่ ายที่ มีสัดส่ วนสู ง ได้แก่ ค่า ใช้จ่า ยเกี่ ยวกับ พนัก งาน และค่า ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เปง นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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14.2

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 900.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 100.84 ล้าน

บาท หรื อคิดเปง นร้อยละ 12.61 โดยบริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญหุน้ กู้ สลากออมสิ น เงินฝากสถาบัน
การเงินและพันธบัตรจํานวน 668.65 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 จํานวน 18.94 ล้านบาท หรื อคิดเปง นร้อยละ 2.92 ซึ่งบันทึกเปง น
มูลค่ายุติธรรม และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแล้วจํานวน 37.18 ล้านบาท
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ ไป) ในปี
2562 มีจาํ นวน 517.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 77.88 ล้านบาท หรื อคิดเปง นร้อยละ 17.70 ซึ่งเปง นผลเนื่ องมาจากในปี
2562 บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในหุน้ กู้ เพิ่มขึ้น
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2562 จํานวน 63.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ซึ่งมีจาํ นวน 29.24 ล้านบาท หรื อคิดเปง นร้อยละ 86.20
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2561 จํานวน 33.92 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ซึ่งมีจาํ นวน 32.59 ล้านบาท หรื อคิดเปง นร้อยละ 4.08
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ลูกหนี้
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 31.29 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1.55 ล้านบาท คิดเปง นอัตราร้อยละ 5.21 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

ระยะเวลาค้ างรับ

ปี 2562

ปี 2561

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ าประกันภัย

รวม

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ าประกันภัย

รวม

1. ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ

1.74

23.71

25.45

1.49

21.41

22.90

2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

0.01

3.30

3.31

0.07

3.90

3.97

3. ค้างรับ 31-60 วัน

-

1.11

1.11

-

1.86

1.86

4. ค้างรับ 61-90 วัน

-

0.45

0.45

-

0.25

0.25

5. ค้างรับ 91 วันถึง 1 ปี

-

0.97

0.97

-

0.76

0.76

6. ค้างรับมากกว่า 1 ปี

-

-

-

-

-

-

1.75

29.54

31.29

1.56

28.18

29.74

-

(0.97)

(0.97)

-

(0.76)

(0.76)

1.75

28.57

30.32

1.56

27.41

28.98

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ซึ่งปี 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยูท่ ี่ 26 วัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายในการเร่ งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่ งครัดและรัดกุม เพื่อเปง นการ
ดูแลให้การดําเนินงานเปง นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางไว้ ในส่ วนของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ไว้จาํ นวน 0.97 ล้านบาท ซึ่ งเปง น
การประมาณจํานวนหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ในการเกงบเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หน่ วย : ล้านบาท

ปี 2562
เงินลงทุนเผื่อขาย

ปี 2561

ราคาทุน

กาไรที่ยังไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึน้ จริง

มูลค่ า
ยุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรั พย์ ต่อ
สิ นทรัพย์ รวม

ราคาทุน

กาไรที่ยังไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึน้ จริง

มูลค่ า
ยุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรั พย์ ต่อ
สิ นทรัพย์ รวม

38.61

74.96

(10.27)

103.30

11.47

40.50

63.24

-

103.74

12.98

125.70

44.90

(63.12)

107.48

11.49

129.67

13.81

(17.38)

126.10

15.77

164.31

119.86

(73.39)

210.78

23.41

170.17

77.05

(17.38)

229.84

28.75

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
รวม

หน่ วย : ล้านบาท

เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ปี 2562
ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรั พย์ ต่อสิ นทรั พย์ รวม

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ปี 2561
ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรั พย์ ต่อสิ นทรั พย์ รวม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์

1.60

0.18

1.60

0.20

พันธบัตรต่างประเทศ

15.00

1.67

15.00

1.88

หุ้นกู้ – หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ

55.00

6.11

25.00

3.13

251.00

27.87

208.00

26.02

134.93

14.98

169.93

21.25

0.34

0.04

0.34

0.04

457.87

50.85

419.87

52.52

หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้ – หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม
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ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 210.78 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
19.06 ล้านบาท หรื อคิดเปง นอัตราร้อยละ 8.29 และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด จํานวน 457.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 38.00 ล้านบาท หรื อคิดเปง นอัตราร้อยละ 9.05
สภาพคล่ อง
ในปี 2562 เงินสดสุ ทธิ ที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 62.75 ล้าน
บาท ขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2562 มีจาํ นวน 0.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 0.06 ล้านบาท และ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 53.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี
ก่อนจํานวน 41.15 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.20 เท่า ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 3.26 เท่า ซึ่ ง
จํานวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริ ษทั ฯ มีอยูส่ ามารถนําไปชําระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเปง นไปตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางเอาไว้
หนีส้ ิน
หนี้ สินของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 371.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148.79 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่ งมีหนี้ สินรวม 223.00 ล้าน
บาท และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ 0.70 เท่า เพิม่ ขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีอตั ราส่วนนี้สินต่อส่วนของผู ้
ถือหุ ้น 0.39 เท่ า โดยหนี้ สินของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่จะประกอบด้วย เงิ นสํารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเปง นรายได้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ เงินค้าง
จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เปง นต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯ มี ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น จํา นวนทั้ง สิ้ น 528.56 ล้านบาทในขณะที่ ปี 2561 มี 576.51 ล้านบาท ลดลง 47.95
ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี ส่วนเกิ นทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุ นลดลง 10.56 ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุการลดลงของ
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และปี
2562 บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 6 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจํานวน 12 ล้านบาท
เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นจากกําไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท จํานวน
12 ล้านหุน้ รวมเปง นเงิน 6 ล้านบาท
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

15. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

-ไม่มี-
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เปง นเทงจ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เปง นสาระสําคัญ
ทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ฯ
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่ มิชอบที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเปง นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเปง นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ฯ มอบหมายให้ นางสมพร รษบุตร เปง นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสมพร
รษบุตร กํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ / สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

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

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

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

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

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

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

เลขานุการบริ ษทั

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

ชื่อ / สกุล
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสมพร รษบุตร
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

(รวมคู่สมรสและบุตร)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

ประธานกรรมการ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

68 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas Christian University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร DCP 105/2008 สถาบัน IOD

-

-

2551 - ปัจจุบนั

2. นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

73 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University, U.S.A.
- หลักสูตร DAP 45/2005 สถาบัน IOD

-

-

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ

3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

70

- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
Pittsburgh State University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
University od Delhi, India
- หลักสูตร DAP 45/2005 สถาบัน IOD

-

0.001%

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

4. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

71

- ปริ ญญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการจัด การ
ทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP 2007 สถาบัน IOD

-

-

2549 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(รวมคู่สมรสและบุตร)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

21.95%

2517 - ปัจจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการบริ หาร

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หาร
และผูจ้ ดั การฝ่ ายยานยนต์

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผูจ้ ดั การ

74 - ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง
California State University at Long Beach, U.S.A
- ปริ ญญาตรี วิศวโครงสร้าง
California State University at Long Beach, U.S.A
- หลักสูตร DAP 39/2005 สถาบัน IOD

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการบริ หารและ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายยานยนต์

70 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร
- หลักสูตร DAP 40/2005 สถาบัน IOD
- หลักสูตร IMDP 7/1996 สถาบัน TU

-

0.90%

2528 - ปัจจุบนั

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการบริ หารและ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

46 - ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์
สาขาการจัดการทัว่ ไป
City University of Seattle, U.S.A.
- หลักสูตร IMDP 14/2006 สถาบัน CU

บุตรชายของ นายสุ กิจ จรัญวาศน์

5.98%

2548 - ปัจจุบนั

8. นายกิตติ จรัญวาศน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ าย
การตลาด

47 - ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
สาขาการจัดการธุรกิจ
Whitworth University, U.S.A
- หลักสูตร IMDP 22/2016 สถาบัน CU

บุตรชายของ นายสุ กิจ จรัญวาศน์

5.77%

2557 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

9. นายโฆษิต อังคสุวรรณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านบริ หารความเสี่ ยง

49 - ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์
สาขาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

-

-

2561 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คู่สมรสของ :
นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์
(ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่)
บิดาของ:
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
และนายกิตติ จรัญวาศน์
(กรรมการ และผูบ้ ริ หาร)

กรรมการบริ หาร
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

(รวมคู่สมรสและบุตร)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

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

48

- ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร IMDP 5/1993 สถาบัน TU

-

0.01%

2524 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

11. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

49

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- หลักสูตร IMDP 5/1993 สถาบัน TU

-

0.01%

2528 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

12. นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั

62

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร
- หลักสูตร IMDP 7/1996 สถาบัน TU

-

-

-

ผูจ้ ดั การฝ่ ายอัคคีภยั

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

13. น.ส.ปุณรดา อายุเจริ ญกูล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบงดเตลงด

55

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพาณิ ชยการราชดําเนินธนบุรี
- หลักสูตร IMDP 11/2002 สถาบัน CU

-

-

2547 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเบงดเตลงด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

14. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุข
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเล
และลอจิสติกส์

74

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

-

0.03%

2550 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทางทะเล
และลอจิสติก

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

15. นางพรมพร ลําดับพังค์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

50

- ปริ ญญาตรี วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-

-

2555 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

16. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สาระสนเทศ

49

- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ
สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

-

-

2537 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
17. นางสมพร รษบุตร

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

67 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดุสิตพาณิ ชยการ

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

(รวมคู่สมรสและบุตร)

-

-

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

2551 - ปัจจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

99

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
สําหรับปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้าง บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด เปง นผูต้ รวจสอบภายใน โดยผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คุณวุฒิ

ประสบการณ์ การทางาน

นายศิลป์ ชัย รักษาพล

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) (CPIA)

41 ปี

นายธนาดล รักษาพล

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

13 ปี

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

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

บช.บ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

25 ปี

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัทฯ
ปฏิบตั ิหน้าที่เปง นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
สังกัด
นายศรชัย แก้วรากมุก

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
(ส่วนกฎหมาย)

คุณวุฒิ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ การทางาน
16 ปี
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

101

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อืน่ ๆ

-ไม่มี-

102

