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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

 1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายใยการด าเนินงานของบริษัท  

  บริษัทฯ มุ่งดําเนินงานเพ่ือการให้บริการท่ีดีสําหรับลูกค้า และสร้างรากฐานทางการเงินให้มั่นคงแขงงแกร่ง 

พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเปง นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร และผูถื้อหุ้นอยา่งย ัง่ยืนและมัน่คงในระยะยาว  

ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีสูงข้ึนตลอดไป  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ทาํหน้าท่ีในการกาํหนด

วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในปี 2563 

คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย เพ่ือให้เหมาะสม และสอดคลอ้งต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ 

 วสัิยทศัน์ 
  “จรัญสญัญา ชาวประชาอุ่นใจ” 

 พนัธกจิ 

 มุ่งมัน่และพฒันาในผลิตภณัฑ ์และบริการใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเปง นหลกัประกนัท่ีมัน่คง พร้อมทั้ง

ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนร่วมไดทุ้กฝ่าย 

 เป้าหมาย 

 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นทุกระดบั รวมไปถึงการ

จัดหาขอ้มูล และเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับประกันภยั เพ่ือให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัอยา่งสูงสุด  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ี บริษทัฯ ไดพ้ฒันาแผนงานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมพนูความรู้ท่ีจาํเปง นต่อองคก์รเพ่ือให้เปง นบริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด ภายในปี 2564 บริษทัฯ 

ตั้งเป้าหมายใหมี้อตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับ ร้อยละ 5 และเติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือเปง นการรองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจในปี 2564 โดยบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

  - ด้านการตลาด บริษทัฯ จะทาํการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยอาศัยส่ืออิเลงกทรอนิกส์ Smart Phone เพื่อให้ผูเ้อา

ประกนัภยัสามารถเลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ือให้สามารถขยาย

ฐานกลุ่มลูกคา้เดิมสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปง นปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมต่อธุรกิจประกนัภยัของบริษทัฯ    

  - ด้านการปฏิบัติการ บริษทัฯ จดัให้มีการพฒันาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนัไป เพ่ือเปง นการพฒันาการ

ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  - ด้านการลงทุน ทางบริษทัฯ จะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการลงทุนท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน โดนมีผลตอบแทน

และความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ ซ่ึงสามารถลงทุนไดต้ามประกาศเร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน ของสาํงานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพ่ือเปง นการส่งเสริมให้ผลประกอบการของบริษทัมีทิศทางท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

นอกเหนือไปจากการรับประกนัภยั 
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 1.2   การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

 บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เดิมช่ือ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จํากัด” ก่อตั้ ง ข้ึนเม่ือวันท่ี                             

10 พฤศจิกายน 2492 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท ไดแ้ก่ การ

ประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบงดเตลงด และการประกนัภยัรถยนต ์

โดยในปี  พ.ศ. 2518 บริษทัฯ ไดท้าํการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเปง น “บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั” 

  พ.ศ. 2523 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ลา้นบาท เปง น 5 ลา้นบาท 

  พ.ศ. 2526 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท เปง น 10 ลา้นบาท  

  พ.ศ. 2534 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเปง น 30 ลา้นบาท 

  พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท ซ่ึง

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเปง นบริษัท มหาชน จํากัด ในช่ือ “บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)”  ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 327 

  พ.ศ. 2549 บริษทัฯ ไดรั้บ “รางวลัเกียรติยศบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีมีการพฒันาการบริหารงานดีเด่น อนัดบั 3 ” จาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

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

หุน้ละ 10 บาท  

  ปัจจุบนั บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) ตั้ งอยู่ท่ี อาคารจรัญประกันภยั เลขท่ี 408/1 แขวงสามเสนนอก                        

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทะเบียนเลขท่ี 0107537000807 (บมจ.327) โทรศพัท์ 02-276-1024, www.charaninsurance.co.th 

ได้ดาํเนินกิจการธุรกิจประกันภยัมาด้วยความมัน่คงเขา้สู่ปีท่ี 70 โดยบริษทัฯ โดยมีจาํนวนหุ้นสามญั 12 ลา้นหุ้น และมีทุนจด

ทะเบียน 120 ลา้นบาท ชาํระแลว้เตงมมูลค่า ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

http://www.charaninsurance.co.th/
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกเปง น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. ด้านการรับประกนัภัย 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท โดยแบ่งเปง น     

  - การรับประกนัภยัโดยตรง เปง นการรับประกนัภยั ผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคลธรรมดานายหนา้ นิติบุคคล สถาบนั

การเงิน และลูกคา้โดยตรง           

  - การรับประกนัภยัต่อจากบริษทัประกนัวินาศภยัอ่ืน ๆ บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับประกนัวินาศภยัตามประเภทการ

รับประกนัภยัหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ การรับประกนัอคัคีภยั การรับประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ การรับประกนัภยัเบงดเตลงด 

และการรับประกนัภยัรถยนต ์

 2.   ด้านการลงทุน           

   บริษทัประกนัวินาศภยัสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเปง นรายไดส้าํคญัอีกทาง

หน่ึงใหแ้ก่บริษทัฯ โดยการเลือกลงทุนตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และมีสภาพคล่องในการ

เปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเปง นเงินสดสาํหรับส่วนท่ีบริษทัฯตอ้งใชใ้นอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้งปฏิบติัตามประเภท สัดส่วน 

และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ภายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

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

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร   

 โครงสร้างรายได้   

  โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ปง น 2 ส่วน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั และรายไดจ้ากการ

ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 ดงัน้ี     

กลุ่มธุรกจิ 

ปี  2562 ปี  2561 ปี  2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

1.  เบ้ียประกนัภยัรับ – สุทธิ*       

      1.1  เบ้ียประกนัอคัคีภยั – สุทธิ 29.07 7.10 30.29 16.51 31.69 16.43 

      1.2  เบ้ียประกนัภยัทางทะเล – สุทธิ 5.41 1.32 5.62 3.05 5.33 2.76 

      1.3  เบ้ียประกนัภยัยานยนต ์– สุทธิ 303.53 74.14 102.43 55.81 108.04 56.00 

      1.4  เบ้ียประกนัภยัเบงดเตลงด – สุทธิ 17.42 4.26 17.51 9.54 16.90 8.76 

รวม 355.43 86.82 155.85 84.91 161.96 83.95 

2.  รายไดจ้ากการลงทุน 20.10 4.91 20.19 11.00 20.77 10.76 

3.  รายไดอ่ื้น ๆ 33.86 8.27 7.51 4.09 10.20 5.29 

รวม 409.39 100.00 183.55 100.00 192.93 100.00 
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 2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดยมีผลิตภณัฑป์ระกนัภยัทั้งหมด 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1. การประกนัภัยอคัคภีัย         

 เปง นการรับประกันภยัส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ท่ีอยู่อาศัย อาคาร บา้น ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพณิชย ์

โรงงาน และ/หรือ ทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้าง สตอ๊กสินคา้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่ง

การรับประกนัภยัไดเ้ปง น ดงัน้ี     

 - การประกันภัยอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย  เปง นการให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า 

(รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผ่า) ภยัระเบิด ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจาก

อากาศยาน ภยัเน่ืองจากนํ้ า อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การร่ัวไหล หรือการลน้ออกมาของนํ้ า หรือไอนํ้ า (และคุม้ครองภยั

ธรรมชาติ 4 ภยั ไดแ้ก่ ภยัจากลมพาย ุภยัจากนํ้ าท่วม ภยัจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ํ้ า หรือสึนามิ และภยัจาก

ลูกเหงบ บริษทัฯ จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 20,000 บาท / ปี) และยงัมีการขยาย

ความคุม้ครองค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว (ตามเง่ือนไขการประกนัอคัคีภยัสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั)    

 - การประกนัอคัคภีัย  เปง นการให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส ท่ี

ใชส้าํหรับทาํแสงสวา่ง หรือประโยชน์เพ่ือการอยูอ่าศยัเท่านั้น ส่วนความเสียหายเน่ืองจากภยัเพ่ิมพิเศษ เช่น ภยัระเบิด ภยัเน่ืองจาก

นํ้ า (ไม่รวมนํ้ าท่วม) ภยัลมพาย ุภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยัจึงจะไดรั้บความคุม้ครอง 

 2.   การประกนัภัยทางทะเลและลอจสิตกิส์   เปง นการรับประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ 

โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต ์รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน ซ่ึงจะให้ความคุม้ครองความ

สูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัในระหวา่งการขนส่งท่ีนาํเขา้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศท่ีเกิด

ความเสียหายจากภยัทางทะเล ความเสียหายจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ และยงัให้ความคุม้ครองพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น การลกัขโมย 

ภยัสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน เปง นตน้    

 3. การประกนัภัยเบ็ดเตลด็          

 เปง นการประกนัภยัประเภทหน่ึงของการประกนัวนิาศภยั ซ่ึงให้ความคุม้ครองต่อความสูญเสีย และความเสียหายอนั

เน่ืองมาจากภยัอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากความคุม้ครองของการประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัทางทะเล

และขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกนัภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

-  ประกนัภยัความเสียงภยัทรัพยสิ์น -  ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (เน่ืองจากภยักรมธรรมค์วามเส่ียงภยัฯ) 

-  ประกนัภยัอุปัทวเหตุ คุม้ครองสิทธิการเช่า -  ประกนัภยัสรรพภยัธุรกิจขนาดยอ่ม  

-  ประกนัการก่อสร้างทุกชนิด -  ประกนัภยัเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูรั้บเหมา 

-  ประกนัภยัเคร่ืองจกัรหยดุชะงกั -  ประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้าและถงัอดัความดนั 

-  ประกนัภยัเคร่ืองอุปกรณ์อิเลงกทรอนิกส์ -  ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล/กลุ่ม 

-  ประกนัภยั PA 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) -  ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง 

-  ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม -  ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางสาํหรับธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์

-  ประกนัภยัโรคมะเรงง -  ประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

-  ประกนัภยัสาํหรับเงิน -  ประกนัภยัโจรกรรม 

 



บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

5 

-  ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก 

สินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

-  ประกนัภยัสาํหรับกระจก 

-  ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี 3  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคุม 

-  ประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก  -  ประกนัภยัคุม้ครองผูพ้กัในหอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 

-  ประกนัภยัซ่ือสัตย ์ -  ประกนัภยัขา้วนาปี, ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 

-  ประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด  -  ประกนัภยัร้านทอง 

-  ประกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย -  ประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 

-  ประกนัภยัอิสรภาพก่อนกระทาํความผดิ -  ประกนัภยัอิสรภาพหลงักระทาํความผดิ  

-  ประกนัภยัป้ายโฆษณา -  ประกนัภยัสาํหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง 

-  ประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน -  ประกนัภยัคุม้ครองการวา่งงาน 

-  ประกนัภยัเพ่ือการใชเ้รือกลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใชใ้นกิจการพอ

เศษประเภทเจงตสกีเพ่ือเช่า 

-  ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารและการใช้คืน

ใหแ้ก่บริษทั 

-  ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายท่ีเกิดจากความบกพร่องใน

การปฏิบติังานไม่เปง นไปตามเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบตาม

กฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 

-  ประกนัภยัอุบติัเหตุประเภทผูข้บัข่ีหรือผูโ้ดยสารไม่ระบุช่ือ 

-  ประกนัภยัการดูแลระยะยาวสาํหรับผูสู้งอาย ุ

  4. การประกนัภัยรถยนต์  

  เปง นการรับประกนัความเส่ียงภยัของการใชร้ถยนต์ โดยให้ความคุม้ครอง การสูญหาย และความเสียหายของตวัรถ 

อุปกรณ์ประจาํรถถูกลกัขโมย ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น

ของบุคคลภายนอก รวมทั้ งความคุ้มครองพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประกันตวัผูข้บัข่ีในคดีอาญา เปง นตน้ โดยสามารถแบ่งการรับ

ประกนัภยัไดเ้ปง น 2 แบบ ดงัน้ี 

  - การรับประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตอ้งจดัให้มีประกนัภยั

ตามความคุม้ครองท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ การประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ หรือเรียกสั้น ๆ วา่ “การประกนัภยั พ.ร.บ.” เปง นการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ี

กาํหนดใหเ้จา้ของรถซ่ึงใชร้ถหรือมีรถไวเ้พ่ือใชต้อ้งจดัใหมี้การประกนัภยั พ.ร.บ. (เวน้แต่ รถท่ี พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเวน้ไว ้เช่น รถของ

สาํนกัพระราชวงั รถสาํหรับเฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์รถของกระทรวง ทบวง กรม เปง นตน้) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 

บาท 

   - การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การรับประกันภัยท่ีเจ้าของรถแต่ละคันตัดสินใจทํา

ประกนัภยัรถยนตข์องตนดว้ยความสมคัรใจ เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตวัรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมาย

ของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ครองออกเปง น 5 ประเภท ดงัน้ี 

   ประเภท ที ่1: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนตท่ี์

เอาประกนัภยั จากอุบติัเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรือไฟไหม ้ไม่วา่จะเปง นการเสียหายทั้งคนัหรือบางส่วน  

   ประเภท ที ่2: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองต่อตวัรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั

จากการสูญหายหรือไฟไหม ้
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   ประเภทที ่3: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

   ประเภทที ่4: ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกเท่านั้น 

   ประเภทที ่5: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ท่ีเอาประกนัภยั อุปกรณ์เคร่ือง

ตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจาํอยูก่บัตวัรถยนตต์ามท่ีระบุไวใ้นตาราง อนัมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบกและตอ้งมีคู่กรณี

เท่านั้น 

 กาประกนัภัยต่อ    
 การดาํเนินธุรกิจดา้นการรับประกนัภยัของบริษทัฯ นั้น นอกจากการรับประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัโดยตรงแลว้ 

บริษทัฯ ยงัมีการรับประกนัภยัต่อและเอาประกนัภยัต่อทั้งจากบริษทัประกนัภยัในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปง นการรองรับการ

ขยายตวัของธุรกิจประกนัภยัแต่ละประเภท ทางบริษทัฯ จึงไดมี้การจดัทาํกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ เพื่อใชเ้ปง นแนวทาง  

ในการกาํหนดกรอบการบริหารการประกนัภยัต่อและการจดัการกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม โดยกลยทุธ์การบริหารการ

ประกนัภยัต่อจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ เปง นประจาํทุกปี เพื่อติดตามและ

ควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) ซ่ึงการบริหารการประกนัภยัต่อจะประกอบดว้ยกระบวนการคดัเลือก (Selection) การนาํไปปฏิบติัใช ้(Implementation) การ

ตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อของ

บริษทัฯ (Documentation) โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ ตน้ทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพ

คล่อง ทรรศนะท่ีมีต่อแนวโนม้ของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการรับประกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต โดยกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจาํเปง นตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ กรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการ

บริหารความเส่ียง และการบริหารเงินกองทุน ซ่ึงจะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจประกนัภยัของ

บริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและสร้างความเช่ือมัน่วา่กลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อท่ีไดรั้บความ

เหงนชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การนาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งจดัทาํเปง นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกาํหนด

กระบวนการปฏิบติังานสาํหรับการนาํกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อไปปฏิบติัใชอ้ย่างชดัเจน รวมทั้งกาํหนดแนวทางการ

รับประกนัภยั กาํหนดหลกัเกณฑ ์และขีดจาํกดัของจาํนวนและประเภทการประกนัภยัท่ีจะทาํประกนัภยัต่อแต่ละประเภทของสัญญา 

เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการทาํประกนัภยัต่อมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจท่ีรับประกนัภยั รวมถึงหลีกเล่ียงความ

เส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากการประกนัภยัต่อ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

รายงานผล เพื่อติดตาม และประเมินผลกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ รวมถึงไดจ้ดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอต่อ

การปฏิบติังาน และสามารถตอบสนองต่อขอ้กาํหนดของคณะกรรมการบริษทัฯ ไดทุ้กประการ  

 นโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเส่ียงด้านการประกันภัยต่อของบริษัทฯ จากการท่ีบริษัทฯ                  

มี “ ส่วนของผูถื้อหุน้ ” ประมาณ  576.51 ลา้นบาท จึงไดก้าํหนดกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบั

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยการทาํสญัญาประกนัภยัต่อคุม้ครองความเสียหายส่วนเกินท่ี 2.5 ลา้นบาทต่อวนิาศภยัแต่ละคร้ัง ส่วนการ

กาํหนดขีดจาํกดัในการรับความเส่ียงภยัไวเ้อง (Retention Limits) จะพิจารณาจากค่าสินไหมโดยเฉล่ียของเหตุการณ์แต่ละราย

ยอ้นหลงัประมาณ 4-5 ปี และพิจารณาจากตน้ทุนของการประกนัภยัต่อ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใชส้ัญญาประกนัภยัต่อแบบสัดส่วน

และการเอาประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย เพ่ือเปง นการช่วยกระจายความเส่ียงใหก้บับริษทัฯ 
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 กระบวนการในการคดัเลือกแผนการประกนัภยัต่อ ผูรั้บประกนัภยัต่อ การกาํหนดสัดส่วนในการรับเส่ียงภยัไวเ้อง

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

เองสูงสุดต่อเหตุการณ์ (Maximum Event Retention - MER) และสดัส่วนรับเส่ียงภยัไวเ้องสูงสุดต่อความเส่ียง (Maximum Retention 

per Risk - MRR) บริษทัฯ จะรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนของบริษทัฯ หรือตามขอ้กาํหนดและระเบียบของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และใชส้ญัญาประกนัภยัต่อแบบกาํหนดสัดส่วนและแบบไม่

กาํหนดสัดส่วน โดยเฉพาะการประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) และมหันตภยั (Catastrophe) และการ

ประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative) มากระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยัและประกนัภยัต่อ รวมถึงใหมี้การติดตามการสะสม

ของภัยและทบทวนความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่ออย่างสมํ่าเสมอ ในส่วนการพิจารณารับประกันภัยต่อ (Inward 

Reinsurance) จะใชห้ลกัการเดียวกบัการรับประกนัภยัโดยตรง และพิจารณามาตรฐานการรับประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัต่อเปง น

สาํคญั  การกาํหนดขีดจาํกดัการกระจุกตวัสาํหรับภาวะความเส่ียงต่อคู่สัญญาประกนัภยัต่อรายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มผูรั้บประกนัภยั

ต่อ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความมั่นคง ขนาดเงินกองทุนของผูรั้บประกันภัยต่อ ข้อกําหนด และกฎระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยกาํหนดผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ 

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

 การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน        

 บริษทัฯ บนัทึกค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงจะบนัทึก

ตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ แลว้แต่กรณี โดยสุทธิจากส่วนท่ี

สามารถเรียกคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ั้งสาํรองเพ่ิมเติมสาํหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานให้บริษทัทราบ (IBNR)  

เพื่อให้เปง นไปตามประกาศของสาํนกังาน คปภ. วา่ดว้ยเร่ืองการจดัสรรเงินสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเปง นรายไดข้อง

บริษทัประกนัวนิาศภยั ซ่ึงการคาํนวณสาํรองดงักล่าวให้จดัสรรไวต้ามประสบการณ์จริงดว้ยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรองการคาํนวณดงักล่าว ส่วนผลต่างระหวา่งมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกบัค่าสินไหมทดแทน

ท่ีจ่ายจริงจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของปีท่ีจ่าย 

 นโยบายการตั้งราคา         

 การกาํหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภทแบ่งได ้ดงัน้ี 

 -  กาํหนดตามพิกดัอตัราเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงกาํหนดโดยเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัเบงดเตลงดบางประเภท     

 -   พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือประกอบการกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั เช่น ลกัษณะ ประเภทประวติัต่าง ๆ 

ของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ประวติัของผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงเง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท ไดแ้ก่ การ

ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบงดเตลงดบางประเภท        

 สิทธิและข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัภายใตพ้ระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 โดยมีเลขาธิการสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายใหเ้ปง นนายทะเบียนตามพระราชบญัญติั

น้ี ซ่ึงจะมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัทั้งในดา้นการรับประกนัภยั การกาํหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั การลงทุน และการท่ีบริษทั
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ประกันภยัต้องดํารงเงินกองทุนตามหลกั Risk Based Capital ตามขอ้บังคับของสํานักงาน คปภ. ทําให้บริษัทประกันภัยต้อง

ระมดัระวงัเร่ืองความเส่ียงในการรับประกนัภยัและการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเ้งินกองทุนเพียงพอกบัระดบัความเส่ียง  

 2.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน          
  (ก)  นโยบายและลกัษณะตลาด 

   กลยุทธและการแข่งขัน 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ใน

ธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการตอ้งเผชิญกับกฎเกณฑ์การกํากับดูแลของสากล บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับการบริหาร                     

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความ เส่ียง แล้วนํามาวางแผน 

กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของบริษทัฯ ในระยะ 3-5 ปี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนได้เสีย               

ของบริษทัฯ ซ่ึงเป้าหมายการขยายงานของบริษทัฯ จะไม่คาํนึงถึงเฉพาะผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่จะประเมิน

ความคุม้ค่าของผลตอบแทนกบัความเส่ียงในแต่ละดา้น รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุน และผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จึงเน้นสร้างประกนัภยันวตักรรมใหม่และขยายงานดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสามารถตอบโจทย ์               

ความตอ้งการของลูกคา้แต่ะละรายได ้เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจและเพ่ือรองรับการขยายตวัของตลาดในอนาคต รวมถึงหลีกเล่ียง

การแข่งขนัทางดา้นราคา โดยการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะทาํภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือให้เกิดการ 

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงทางบริษทัฯ มีการพฒันาและขยายช่องทางการจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลาย พฒันาการบริการและเสริมสร้าง 

คุณภาพบุคลากร รวมทั้งพฒันาและปรับปรุงระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และมีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในกระบวนการ

ดาํเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน และเพื่อรองรับงานดา้นการรับประกนัภยัท่ีจะ

ขยายตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริการมีคุณภาพ สะดวก รวดเรงว สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเปง นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มความตอ้งการไดม้ากยิง่ข้ึน   

 ลกัษณะลูกค้า          

 ลูกค้ารายบุคคล   ส่วนใหญ่จะใช้บริการการประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยู่อาศัย ประกันภัยรถยนต์ ส่วนบุคคล 

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล เปง นตน้ 

 ลูกค้าองค์กร    ประกอบด้วยธุรกิจตั้ งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ                           

สามารถให้บริการด้านการประกันวินาศภัยได้ทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัย หรือการประกันการเส่ียงภัยทุกชนิด                    

สําหรับกลุ่มสํานักงาน ท่ีพกัอาศัย คอนโดมิเนียม ศูนย์การคา้ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประกันภยัรถยนต ์             

การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ และการรับประกันภัยการก่อสร้าง สําหรับลูกค้าท่ี มี 

การดาํเนินงานเปง นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
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 กลุ่มลูกค้าและเป้าหมาย 

ปีที ่1 (พ.ศ. 2563) ปีที ่2 (พ.ศ. 2564) ปีที ่3 (พ.ศ. 2565) 

บริษัทคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ชะลอตัว บริษัทพยายามท่ีจะรักษาฐาน
ลูกคา้เดิมและขยายฐานของลูกคา้ใหม่ผา่น
ช่ อ ง ท า ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ผ่ า น ส่ื อ
อิเลงกทรอนิกส์ โดยพฒันาระบบ IT และ
บุคลากรควบคู่ไปกบัการบริหารทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ธุรกิจหรือผู ้บ ริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 
รวมถึงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงการ
ประกนัภยัผา่นส่ืออิเลงกทรอนิกส์ โดยพฒันา
ระบบ IT และบุคลากรควบคู่ควบคู่ไปกับ
การบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
ธุรกิจหรือผู ้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 
รวมถึงการพฒันาช่องทางการเข้าถึงการ
ประกันภัยผ่านส่ืออิเลงกทรอนิกส์ โดย
พฒันาระบบ IT และบุคลากรควบคู่ควบคู่
ไปกับการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย        

 ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงขยายงานในช่องทางการจาํหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้ง

ดาํเนินการปรับระบบงาน / วิธีการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารช่องทางการจาํหน่าย ตามวตัถุประสงค ์ของบริษทัฯ 

โดยช่องทางการจาํหน่ายของบริษทัฯ แบ่งออกเปง น 4 ช่องทาง ไดแ้ก่       

 1.   การขายผ่านตวัแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา บริษทัฯ มีตวัแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปง นผูใ้ห้

คาํแนะนาํดา้นประกนัวินาศภยัต่อผูเ้อาประกนัภยั ดงันั้นบริษทัฯ จึงให้ความสําคญัอย่างยิ่งในการคดัเลือกตวัแทนและนายหน้า

บุคคลธรรมดา โดยกาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้มคัรท่ีเปง นตวัแทนของบริษทั

ฯ จะตอ้งเปง นผูมี้ใบอนุญาตตวัแทนประกนัวนิาศภยั และมีคุณสมบติัตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งครบถว้น  

 2.   การขายผ่านนายหนา้นิติบุคคล บริษทัฯ มีนายหน้านิติบุคคล ซ่ึงทาํหนา้ท่ีให้บริการโดยตรงแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ตั้งแต่การแนะนาํประเภทการประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจดัเกงบเบ้ียประกนัภยั   

 3.   การขายผา่นสถาบนัการเงิน บริษทัฯ มีช่องทางการขายผา่นสถาบนัการเงินต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากจะเปง นลูกคา้สินเช่ือ

ของสถาบนัการเงิน              

 4.   ลูกคา้โดยตรง ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีติดต่อกบับริษทัฯ โดยตรง และลูกคา้ท่ีฝ่ายการตลาดของบริษทัฯ ให้บริการ

และดูแลโดยตรง  

 แหล่งทีม่าของเงนิทุนและการบริหารเงนิ        

 แหล่งท่ีมาของเงินทุนหลกั ๆ ไดแ้ก่            

 1. เงินกองทุน ซ่ึงเปง นเงินทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จากผูถื้อหุ้น รวมถึงส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนสํารองตาม

กฎหมายและเงินสํารองท่ีจัดสรรจากกาํไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการนําเงินกองทุนน้ีไปบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิด

ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน      

 2. เงินสดรับจากการดําเนินงาน ประกอบด้วยเบ้ียประกันภัยท่ีเรียกเกงบจากลูกค้า ตัวแทน บริษัทนายหน้า                  

ตลอดจนบริษทัประกนัภยัต่อต่าง ๆ ท่ีเปง นคู่คา้ของบริษทัฯ ซ่ึงเปง นกระแสเงินสดรับเขา้ทุกวนัและเปง นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีสําคญั   

 3. เงินสดรับจากการลงทุน บริษทัฯ นําเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงานไปลงทุน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์                

สูงสุดภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้โดยบริษทัฯ จะคาํนึงถึงขอ้กาํหนดของกฎหมายเปง นสาํคญั เงินสดรับจากการ

ลงทุนประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับ เงินปันผล รายไดจ้ากการลงทุนในตลาดทุน เปง นตน้     

 4. เงินสดรับอ่ืน ๆ ไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีสาํนกังานในอาคารสาํนกังานของบริษทัฯ    
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   (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

   เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโนม้ชะลอตวั โดยขยายตวัตํ่ากวา่ประมาณการเดิมและตํ่ากวา่ระดบัศกัยภาพมากข้ึน

มาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าชา้ของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และภยัแลง้ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจและการจา้งงานท่ีเก่ียวเน่ืองจาํนวนมาก โดยการท่องเท่ียวมีแนวโนม้ลดลงจากท่ีประมาณการไวเ้ดิมมาก และการส่งออกสินคา้

มีแนวโนม้ลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคดว้ย สาํหรับดา้นอุปสงค์

ในประเทศ การใชจ่้ายภาครัฐมีแนวโนม้ขยายตวัตํ่าลงจากการประกาศใช ้พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีท่ีล่าชา้และยงัมีความ

ไม่แน่นอนสูง นอกจากน้ี การบริโภคภาคเอกชนยงัไดรั้บแรงกดดนัจากรายไดค้รัวเรือนท่ีมีแนวโนม้ชะลอลงมากข้ึนทั้งครัวเรือนใน

ภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง ซ่ึงภาครัฐและ ธปท. ได้ออกมาตรการทางการเงิน                 

การคลงัต่างๆ ถือเปง นการช่วยเหลือท่ีตรงจุด 

  ภาวะการเงินท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัผ่อนคลาย โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงทรงตวัอยู่ในระดบัตํ่า อตัราผลตอบแทน

พนัธบัตรรัฐบาลปรับลดลง สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง แต่สินเช่ือภาคธุรกิจมีแนวโน้มชะลอลงตามแนวโน้ม

เศรษฐกิจ ดา้นอตัราแลกเปล่ียน แมว้า่เงินบาทอ่อนค่าลงบา้งเม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้ คู่แข่ง แต่ยงัอาจไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัพ้ืนฐาน

ของเศรษฐกิจไทยและมีแนวโนม้ผนัผวน 

  แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ใกลเ้คียงกบัปี 2562 โดยมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันา (R&D) เพื่อพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึงลงทุนในส่วนของอุปกรณ์และเคร่ืองจักรระบบอตัโนมติั (Automation 

System) เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในระยะยาวเปง นหลกั 

  ภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัหลายๆ ค่ายประเมินวา่เบ้ียประกนัภยัน่าจะเติบโตไดต้ั้งแต่ระดบั 1.5-3% เปง นไปในทิศ

ทางการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย ส่วนการปรับเพ่ิมความคุม้ครองประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบัท่ีจะเร่ิมมีผลบังคบัใชใ้นเดือน

เมษายนปี 2563 นั้น “นายอานนท ์วงัวสุ” นายกสมาคมประกนัวนิาศภยั คาดวา่มีผลกระทบไม่มาก เพราะอตัราการชดใชค้่าสินไหม

ทดแทนกรณีเสียชีวตินั้น ถือวา่นอ้ยเม่ือเทียบกบัค่าซ่อม ค่าอะไหล่ โดยเฉพาะรถยนตใ์หม่ป้ายแดง ท่ีเปง นเบ้ียอู่หา้งซ่ึงขาดทุนกนัมาก 

คาดว่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ท่ีซ่อมอู่ห้าง จาํเปง นตอ้งถูกปรับเบ้ียเพ่ิมข้ึนอยา่งน้อย 10% ทางดา้นปัจจยัทา้ทายจากภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวม หวงัวา่คร่ึงหลงัของปี 2563 สงครามการคา้จะดีข้ึน หรือมีความชดัเจนข้ึน การส่งออกไทยอาจจะดีข้ึน ส่วนโครงการลงทุน

ภาครัฐท่ีจะดาํเนินการต่อเน่ือง ในทางออ้มจะช่วยทาํใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชนตามมา เช่น การสร้างอสังหาริมทรัพยบ์นแนว

รถไฟฟ้า กบัแนวถนน หรือแมแ้ต่รถไฟความเรงวสูง  คือการเช่ือมโยงของธุรกิจแต่ละภาคเปง นหน่ึงเดียวกนั ทุกอยา่งกงจะดีข้ึน และ

การท่องเท่ียวยงัเติบโตต่อเน่ือง ย่อมส่งผลดีต่อประกนัอ่ืนๆ เช่น ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัอคัคีภยับา้นท่ีอยู่อาศยั ประกนัภยั

ขนส่งทางทะเล และประกนัภยัการเดินทาง เปง นตน้ 

  สถานการณ์การแข่งขนัดา้นราคาในปี 2563 “ยังคงรุนแรง” โดย “นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล” มีมุมมองวา่ทุกบริษทั

พยายามให้อตัราการต่ออายุสาํหรับลูกคา้เดิมผ่านการติดต่อบริษทัโดยตรงเพ่ิมข้ึน การส่งงานต่ออายลูุกคา้ดีลเลอร์หรือไฟแนนซ์ 

อาจหลุดค่อนขา้งมาก  ส่วนลูกคา้ประวติัขบัข่ีดีนั้น ยงัลดเบ้ียได ้1-2% แมค้วามคุม้ครองประกนัภยัจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนกงตาม 

  ทั้งน้ีจะเหงนไดว้า่ในปี 2563 เบ้ียประกนัภยัใหม่ๆ อาจจะไม่ไดโ้ตมาก แต่จะมีการปรับเบ้ียประกนัภยัรถยนตใ์นส่วนท่ี

ขาดทุน ส่วนการประกนัภยัสุขภาพพว่งบตัรสวสัดิการผูมี้รายไดน้อ้ยนั้น ยงัตอ้งรอในปี 2563 วา่รัฐบาลจะออกมาอยา่งไรในการเพ่ิม

สวสัดิการ 
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  ในปี 2562 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีบริษทัประกนัวนิาศภยั จาํนวนทั้งส้ิน 62 บริษทั โดยเปง นบริษทัท่ีทาํธุรกิจประกนั

เปง นบริษทักลางฯ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 จาํนวน 1 บริษทั โดยภาพรวมคาดวา่ธุรกิจประกนั

วนิาศภยัมีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงโดยประมาณ 177,499 ลา้นบาท   

   ตารางเปรียบเทยีบเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ประเภทการรับประกนัภัย 
เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง 

ปี 2562 ปี 2561 เพิม่(ลด)% 

อคัคภีัย 7,753 7,850 (1.24) 
ภยัทางทะเลและขนส่ง                                                           4,135 4,192 (1.36) 
          ตวัเรือ 322 281 14.60 
          สินคา้ 3,813 3,910 (2.02) 
ภัยรถยนต์ 105,197 99,803 5.40 
          ภาคสมคัรใจ 91,201 86,204 5.80 
          ภาคบงัคบั 13,996 13,599 2.92 
ภัยเบ็ดเตลด็                                                                                           60,414 57,680 4.74 
          ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 16,722 16,128 4.00 
          ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                             2,065 1,993 3.61 
          อุบติัเหตุส่วนบุคคล                                      22,328 21,392 4.38 
          สุขภาพ 7,994 7,008 14.07 
          อ่ืน ๆ 9,513 9,458 0.58 

รวม 177,499 169,525 4.70 

  ท่ีมาของขอ้มูลเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยั ประจาํไตรมาส 3 เปง นขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 :    

  https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2

https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงเปง นอย่างยิ่ง เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บผลประโยชน์ และผูมี้สิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่ผู ้

ถือหุ้นไดใ้นระยะยาว เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบัการรับความเส่ียงภยัและการบริหารความเส่ียงโดยตรง 

บริษทัฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการ

ความเส่ียง ติดตามและกาํกบัดูแลความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดย

อาศยักรอบการบริหารความเส่ียง และนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตพ้ื้นฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงช่วยลด

ผลกระทบจากความผนัผวนของความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีกระบวนการติดตามและทบทวนการ

บริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้อยา่งไรกงดี บริษทัฯ ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบโดยต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเปง นผูดู้แลและติดตามความ

เส่ียงในแต่ละดา้น และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ไดก้าํหนดปัจจยัความ

เส่ียงไว ้11 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  

 1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการกาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและการนาํไป

ปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เทคโนโลยี และความคาดหวงัของสาธารณชน อนัอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผล

ประกอบการของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยทุธ์และวางแผนดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบั

วสิยัทศัน์ของบริษทัฯ อีกทั้งยงัทาํการติดตามและควบคุมการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ พร้อมทั้งกาํหนดสัญญาณเตือนในกรณีท่ี

ผลการดาํเนินงานมีแนวโน้มไม่เปง นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขนั กฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมถึงการ

ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในบริษทั เพ่ือเปง นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ประสบผลสําเรงจ 

 ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจประกนัภยัรุนแรงมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้รายไดจ้ากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ 

อาจลดลงหรือไม่เปง นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้บริษทัฯ มีแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงน้ี โดยเนน้ท่ีการนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโต สามารถทาํกาํไรได ้รวมถึงการขยายงานทางดา้นออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายมากยิง่ข้ึน   

 2.  ความเส่ียงด้านประกนัภัย (Insurance Risk)       

 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการกาํหนดเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณสาํรองประกนัภยั และการพิจารณารับประกนัภยั 

 ความเส่ียงดา้นประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่า
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สินไหมทดแทนเปง นค่าใชจ่้ายสาํคญัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  รวมถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของ

ผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั  

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นประกนัภยั โดยกาํหนดให้มีนโยบายการรับประกนัภยัและกลยุทธ์การ

บริหารการประกนัภยัภยัต่อท่ีมีการทบทวนเปง นประจาํทุกๆ ปี มีขั้นตอนการรับประกนัภยัท่ีเปง นระบบ เลือกรับประกนัภยัท่ีมีความ

เส่ียงตํ่า และมีการพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ี

ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณ

อตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น และสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ของตลาดประกนัภยัทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ รวมทั้งทบทวนหลกัเกณฑก์ารรับประกนัภยัให้เหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี

การบริหารจดัการความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัให้มีการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย 

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

ประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนและการตั้งสาํรองประกนัภยัของบริษทัฯ 

อยา่งเพียงพอ รัดกมุ และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 3.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)        

 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ราคาของสินทรัพยท่ี์ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์  

 ความเส่ียงด้านตลาดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยซ่ึ์งเปง นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เพราะนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยัแลว้ รายไดห้ลกัของบริษทัฯ อีก

ส่วนหน่ึงมาจากการลงทุน จึงทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอนัเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ โดยกาํหนดนโยบายการลงทุนท่ีระบุสัดส่วนการลงทุนไวอ้ยา่ง

ชดัเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงเปง นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกันวินาศภยั พ.ศ. 2556 ท่ีได้กาํหนดชนิดของ

หลกัทรัพยท่ี์อนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยไ์วด้ว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ มีคณะกรรมการลงทุนเปง นผู ้

กาํหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน รวมถึงมีการวางแผนสาํหรับรองรับความเส่ียงจากการลงทุนอยา่งรอบคอบ โดย

บริษทัฯ เน้นลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม แน่นอน ตลอดจน

หลีกเล่ียงการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงประเภทหลกัทรัพยเ์กงงกาํไร โดยบริษทัฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่นรูปของ

เงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้สามญั เพราะนอกจากจะไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเพ่ิมเติม และบริษทัฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารดา้นตลาดเงิน

และตลาดทุนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใชใ้นการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุน รวมถึงดาํเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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 4.  ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)        

 ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทั รวมถึง

โอกาสท่ีคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   

 ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่า

สินไหมทดแทนให้กบับริษทัฯ ได ้เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพนัในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีมีกบับริษทัฯ 

เน่ืองจากในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูง บริษทัฯ มีนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํการประกนัภยัต่อ

กบับริษทัประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้

รวมทั้งยงัมีโอกาสท่ีคู่สญัญาอาจถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเครดิต โดยการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทั

ท่ีรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ โดยบริษทัฯ จะเลือกพิจารณาทาํสัญญาประกนัภยัต่อจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบั

ความน่าเช่ือถือในระดบั A- ข้ึนไปเท่านั้น และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้มีความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วน

บริษทัรับประกนัภยัต่อในประเทศ บริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนจากรายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบัขั้นตํ่าตั้งแต่ 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น 

บริษทัฯ ยงัได้มีการจัดการความเส่ียงในส่วนน้ี โดยการจัดตั้งเงินสํารองความเสียหายทั้ งก่อนการประกันภยัต่อและหลงัการ

ประกันภัยต่อไวใ้ห้เพียงพอกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่ได้เกิดข้ึนด้วย ซ่ึงบริษัทฯ ได้ทําการซ้ือความคุ้มครองแบบ                     

Excess of Loss หรือความคุม้ครองเสียหายส่วนเกินกว่าจาํนวนท่ีกาํหนดไวอี้กชั้นหน่ึง รวมถึงมีการใชบ้ริการของตวัแทนหรือ

นายหน้าประกนัภยัต่อในการจดัหาบริษทัประกนัภยัต่อทั้ งในและต่างประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ตอ้งการอีก

ทางหน่ึงดว้ย และบริษทัฯ มีการติดตามและดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทั

ประกนัภยัต่อในประเทศ และอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศ เปง นประจาํทุกไตรมาส 

 5.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึง

กาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ปง นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินมาชาํระ

ไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเกิดความเสียหายขนาดใหญ่

โดยท่ีไม่ได้คาดคิดจากมหันตภยัท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถชาํระหน้ีสินหรือภาระผูกพนัเม่ือถึงกาํหนดได ้

  บริษทัฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยบริษทัฯ ได้จดัสรรเงินลงทุนบางส่วนเปง นเงินฝาก

ธนาคาร ตัว๋แลกเงินและพนัธบตัรระยะสั้น ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพนั

ต่างๆ ท่ีมีอยู่  และอีกส่วนหน่ึงบริษทัฯ จดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเปง นท่ีตอ้งการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถ

เปล่ียนเปง นเงินสดได้สะดวกท่ีมูลค่าใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้นบริษทัฯ มีการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดข้ึน โดยบริษทัฯ ดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความ

เส่ียง (Risk Based Capital : RBC) ท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ระดบั 180% ข้ึนไป ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีสาํนกังาน คปภ. กาํหนดไว้

ท่ี 140% เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่เงินกองทุนท่ีบริษทัฯ จะตอ้งดาํรงไวมี้ความเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงในทุกดา้นและเหมาะสมกบั

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือเปง นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัสากลท่ีจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของธุรกิจประกนัภยัให้

สูงข้ึน  
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 6.  ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)       

 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร หรือขาดการควบคุมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอก   

 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ 

ขอ้กาํหนด หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีเปง นจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ไม่ไดรั้บรู้ หรือไม่ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี จดัสรรบุคลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการทาํงานแต่ละดา้น เพ่ือใหร้ะบบงาน

มีประสิทธิภาพ พนกังานสามารถทาํงานแทนกนัได ้ทาํให้การดาํเนินงานเปง นไปอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการเขา้รับการฝึกอบรมให้

พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพฒันาปรับปรุงระบบงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

นอกจากน้ี รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีคอยกาํกบัดูแล และติดตาม ส่ือสารกฎระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล ให้กบัพนักงานทุกท่านทราบ เพ่ือถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีการ

กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเขา้ใจ 

ทศันคติท่ีดีเก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงในทุกๆ ด้านให้แก่พนักงาน ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ

ปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้น

สารสนเทศข้ึน รวมถึงมีการจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ 

สามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยบริษทัฯ ยงัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้แมเ้กิดภาวะฉุกเฉินกงตาม 

 7.  ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk)  

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายต่อบริษทัอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมเสียช่ือเสียง

เน่ืองจากลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ   

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การชาํระค่าสินไหมทดแทนเกินกวา่

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลใหลู้กคา้ คู่คา้มีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบได้

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเสียง โดยบริษทัฯ ยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมุ่งเนน้ท่ีจะ

รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หน่วยงานกาํกบั ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ถูก

ลงโทษหรือถูกปรับเปง นตวัเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง ฐานะการเงิน และช่ือเสียงของบริษทัฯ  

 8.  ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึง

จะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ภยัคุกคามทางไซเบอร์จากการใช้

งานอินเทอร์เนงตในการติดต่อส่ือสารของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสารสนเทศ โดยบริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด พร้อมกบัมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall) ท่ี

ช่วยตรวจสอบและป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลหรือการตรวจจบัผูบุ้กรุกในระบบเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรไดอ้ยา่ง
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สะดวก และปลอดภยัจากภยัคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เนงต อีกทั้งยงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยูภ่ายในบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัการโจมตี หรือทาํลายขอ้มูลอนัเปง นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 9.  ความเส่ียงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเหตุการณ์หน่ึง หรือเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงก่อให้เกิดการ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีไดมี้การคาดการณ์ไวอ้ยา่งมาก 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การรับประกนัภยัเกินกวา่ขีดจาํกดั

ท่ีสามารรับเส่ียงภยัไดใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นมหันตภยั โดยบริษทัฯ มีการจดัทาํสัญญาประกนัภยัต่อท่ีคดัสรรผูรั้บ

ประกนัภยัต่อท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) อยูใ่นระดบัตั้งแต่ A- ข้ึนไป เพ่ือรองรับความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากมหันตภยัไว้

ล่วงหนา้ พร้อมกบัมีนโยบายการรับประกนัภยัท่ีเน้นพ้ืนท่ีรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต่อมหันตภยัในระดบัตํ่า อีกทั้งยงัมีการใช้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการกาํกบัดูแล และควบคุมการรับประกนัภยัไม่ให้เกินขีดจาํกดัความเส่ียงภยัท่ีสามารถรับไดใ้นแต่

ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 10.  ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกจิ (Group Risk) 

 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งท่ีเปง นทาง

การเงินและท่ีมิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจากน้ียงัรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางการเงินของกลุ่ม

ธุรกิจทั้งหมดหรือบริษทัภายในกลุ่มธุรกิจซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเปง นทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ภายในกลุ่มธุรกิจเองหรือเหตุการณ์ภายนอกท่ีกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ 

 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมใดๆ จึง

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนั 

 11.  ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดใหม่เปง นความสูญเสียท่ีอาจไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน และเปง นความเส่ียงท่ียากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้ม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 

 บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทั้งท่ีเปง นแบบไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่

เคยมีประสบการณ์มาก่อน ซ่ึงยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได ้

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยบริษทัฯ มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงท่ีพร้อมรับมือกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดว้ยการกาํหนดให้มีการรายงานการแจง้เหตุการณ์ผิดปกติ 

(Incident Report) เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์ผิดปกติและแกไ้ขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลบัสู่ภาวะปกติอยา่งทนัท่วงที พร้อม

ทั้งยงัสามารถบนัทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้องกนั แกไ้ข เพ่ือใหทุ้กหน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล ปรับปรุงการ

ปฏิบติังานใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งปกติ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ        

 4.1 ลกัษณะส าคญัของทรัพย์สิน 

 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ คือ สถานท่ีประกอบการ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ สินทรัพย์

ถาวร เงินใหกู้ย้มื และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  

 สินทรัพย์ถาวร : ทีด่นิและอาคาร 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ณ 31 ธนัวาคม 2562 

   ท่ีดิน     41.55 ลา้นบาท 

   อาคาร และอาคารชุด     0.40 ลา้นบาท 

   เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์    0.77 ลา้นบาท 

   ยานพาหนะ       0.15 ลา้นบาท    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ 

 เงนิให้กู้ยมื 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการให้กูย้ืมไวส้ําหรับการให้กูย้ืมแก่พนักงานของบริษทัฯ เพ่ือเปง นสวสัดิการโดยการ

ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะนาํมาจาํนองเปง นประกนันั้น บริษทัฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั กล่าวคือ ใช้ราคาประเมินของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือราคา

ประเมินของนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใหค้วามเหงนชอบใหเ้ปง นผูป้ระเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

นายทะเบียนประกาศกาํหนด 

 - การบริหารความเส่ียงจากการใหกู้ย้มื       

 บริษทัฯ คาํนึงถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง “การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั”           

 -  นโยบายการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ      

 บริษทัฯ ไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 0.97 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 

จาํนวน 0.21  ลา้นบาท หรือคิดเปง นอตัราร้อยละ 27.63 
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 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ เปง นไปตามประกาศ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ดว้ย เร่ือง “การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั” ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน เนน้

การลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และใหผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมแน่นอน โดยบริษทัฯ จะกระจายการลงทุนและ

เลือกลงทุนใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้

การลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 มดีงันี ้ 

ประเภทของหลกัทรัพย์ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์       

    พนัธบตัร 15,000 2.06 15,000 2.24 15,000 2.18 

    ตัว๋แลกเงิน -  -  -  

    หุน้ทุน 211,123 28.96 230,177 34.35 255,558 37.21 

    หุน้กู ้                                                                                         306,000 41.98 233,000 34.77 200,000 29.12 

    หลกัทรัพยอ่ื์น 1,600 0.22 1,600 0.24 1,600 0.23 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 533,723 73.22 479,777 71.60 472,158 68.74 

เงนิให้กู้ยมื       

    โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเปง นประกนั 7,026 0.96 8,174 1.22 9,510 1.38 

    อ่ืน ๆ 255 0.04 374 0.05  668 0.10 

รวมเงินใหกู้ย้มื 7,281 1.00 8,548 1.27 10,178 1.48 

เงนิลงทุนอืน่       

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 187,952 25.78 181,805 27.13 204,480 29.78 

รวม 728,956 100.00 670,130 100.00 686,816 100.00 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือคดีฟ้องร้องในลกัษณะใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ

ทางดา้นลบต่อทรัพยสิ์น ฐานะทางการเงิน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ หรือร้อยละ 10 ของ

สินทรัพยห์มุนเวยีน  
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6. ข้อมูลทัว่ไป  

ช่ือบริษทั   :  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่   :  CHARAN 

เลขทะเบียนบริษทั  :  0107537000807 (บมจ. 327) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  รับประกนัวนิาศภยั 

สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ :  อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์  :  0-2276-1024 

โทรสาร   :  0-2275-4919 

E-mail   :  charanins@charaninsurance.co.th  
URL   :  www.charaninsurance.co.th 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  :  120,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั :  12,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ  :  10 บาท 

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

   โทรศพัท ์ 0-4347-2295-6 

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

                                  โทรศพัท ์0-5380-6616-8 

สาขากระบ่ี  :  เลขท่ี 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  

   โทรศพัท ์0-7562-4083-4 

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ   

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

        93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

สาํนกังานผูต้รวจบญัชี :  บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

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

   โดย นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982    

และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

    และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 

    และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  ไม่มี 

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

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 120 ลา้นบาท (หน่ึงร้อยยี่สิบลา้น

บาท) เปง นหุน้สามญัทั้งหมดจาํนวน 12,000,000 หุน้ (สิบสองลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สิบบาท)       

 7.2 ผู้ถือหุ้น             

   รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทัฯ พร้อมทั้งจาํนวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนักาํหนดรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1.  นายสุกิจ จรัญวาศน์ 2,167 944 18.07 

2.  นายวเิชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 1,089,700 9.08 

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 718,100 5.98 

4.  นายกิตติ จรัญวาศน์ 692,000 5.77 

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

6.  นายสิทธิชยั    เก้ือเกียรติงาม 568,200 4.74 

7.  นางเอลิซาเบธ์  จรัญวาศน์ 467,200 3.89 

8.  นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ 412,800 3.44 

9.  นางสาววรีดา เก้ือเกียรติงาม 400,000 3.33 

10. บริษทั ไทยเองนวดีีอาร์ จาํกดั  239,200 1.99 

หมายเหตุ    บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้น (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอยา่งนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ หรือผูถื้อ
หุน้รายอ่ืน 

 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน  

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

อนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.50 บาท เปง นจาํนวนทั้งส้ิน 75 ลา้นบาท มีรายละเอียดคือ 1.) มีมติจ่ายเปง นหุ้นสามญัจาํนวน           

6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท 

หรือคิดเปง นการจ่ายปันผลในอตัรา 10 บาทต่อหุ้น 2.) มีมติจ่ายปันผลเปง นเงินสดในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท จาํนวน 6 ลา้นหุ้น                 

รวมเปง นเงิน 15 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ทั้ งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                     

ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2559 อตัราหุ้นละ 1.50 บาท 

จาํนวน 12 ลา้นหุ้น รวมเปง นเงินทั้งส้ิน 18 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560                     
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํ เนินงานสําหรับปี 2560               

ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุ้น เปง นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 12 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561                    

ท่ีประชุมสามญัผูถิ้อหุน้ ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 

ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จํานวน 12 ล้านหุ้น รวมเปง นเ งิน  6 ล้านบาทโดยกําหนดจ่ายในวันท่ี  24 พฤษภาคม 2562                                    

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรสะสม 

ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเปง นเงิน 6 ลา้นบาท 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 5 ปี 

ปี 2562 2561 2560 2559 2558 

กาํไร(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 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 119.31 96.15 90.09 70.75 66.67 

* เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี บมจ.27 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ก่อน และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 
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8.  โครงสร้างการจัดการ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริษทั 
BOARD OF DIRECTORS 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
AUDIT COMMITTEE 

คณะกรรมการลงทุน 
INVESTMENT COMMITTEE 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
RISK MANAGEMENT COMMITTEE 
 คณะกรรมการบริษทั 

EXECUTIVE BOARD 
 สาํนกัตรวจสอบภายใน 

OFFICE OF INTERNAL AUDIT 

กรรมการผูจ้ดัการ 
MANAGING DIRECTOR 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 
RISK MANAGEMENT WORKING GROUP 
 

ฝ่ายการตลาด 
MARKETING DEPARTMENT 

 

ฝ่ายการเงินและการลงทุน 
FINANCE DEPARTMENT 

ฝ่ายบญัชี 
ACCOUNTING DEPARTMENT 

ฝ่ายธุรการ 
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT 

ฝ่ายประกนัอคัคีภยั 
FIRE DEPARTMENT 

ฝ่ายประกนัภยัทางทะเล และลอจิสติกส์ 
MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT 
 

ฝ่ายประกนัภยัเบงดเตลงด 
MISCELLANEOUS DEPARTMENT 

 

ฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์
MOTOR DEPARTMENT 

ส่วนกฎหมาย 
LEGAL DIVISION 
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 ประวติัและประสบการณ์การทาํงานของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1       

 8.1  คณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 7 ท่าน เปง นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีว่าด้วย 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมี

ถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ปง นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือให้มีการแบ่งแยก

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน  ในการดาํเนินกิจการนั้น กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เปง นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

 โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ โดย 

 ก. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน คิดเปง นสัดส่วนร้อยละ 42.9 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกบักรรมการท่ีเปง นผูบ้ริหาร 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ปง นผูบ้ริหาร 1 ท่าน คิดเปง นสัดส่วนร้อย

ละ 14.3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 ข. คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่ีมีความเปง นอิสระ โดยมีหน้าท่ี

เช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค. มีการมอบอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน  

  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน เปง นกรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการท่ีไม่เปง นผูบ้ริหาร 1 ท่าน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีรายช่ือ และจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 

2. นายสมพล ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

3. นางผดุผอ่ง อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

4. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

5. นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 

6. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายสุกิจ จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 
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 การลงนามแทนบริษัท 
 ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกาํหนดเง่ือนไขให้กรรมการท่ีมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายสุกิจ จรัญวาศน์                         

นายพนธ์ ฐิตพิานิชยางกูร นายกติตพิงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ในการ

ดาํเนินงาน แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง และแผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี การกาํหนดเป้าหมายท่ี

ตอ้งการของผลการดาํเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานให้เปง นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้การดูรายจ่ายลงทุน และ

รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 1. กาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลให้ฝ่าย

บริหารดาํเนินการใหเ้ปง นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  2. กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ละความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่และจดัใหมี้การปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ    

  3. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อาํนาจ

การบริหาร การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และรายการอ่ืน

ใดท่ีกฎหมายกาํหนด   

  4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ

ชุดยอ่ยอ่ืนใด โดยพิจารณาจากคุณสมบติั และลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

  5. พิจารณาและให้ความเหงนชอบในการสรรหาและแต่งตั้ งคณะผู ้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเปง นประโยชน์ต่อองคก์ร 

  6.  พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัเปง นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง    

  7. กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ปง นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี        

  8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจดัการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุกลยุทธ์และ

เปง นไปตามแผนงาน 

  9. พิจารณาค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้    

  10. กาํหนดกรอบและนโยบายสาํหรับการกาํหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกาํหนดโบนสั ค่าตอบแทนของ

พนกังานและผูบ้ริหาร 
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  11. กาํกบัดูแลให้มีการส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการเพ่ิมโอกาส

ทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษาความลบั ความ

น่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  

  12. เรียกประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี โดยกาํหนดวนั เวลา สถานท่ี และ

ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเหงนของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั

เร่ืองเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

  13. ดูแลรับผิดชอบใหร้ะบบงานบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั

ต่าง ๆ มติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเปง นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี 

แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดาํเนินงานให้ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เปง นไปตาม

กฎเกณฑ ์และควบคุมระบบจดัเกงบเอกสารใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดใ้นภายหลงั 

  บทบาท หน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัทฯ มดีงันี ้

 1. กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้เปง นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 2. เปง นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เปง นไปตามขอ้บงัคบั

บริษทั และตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมในส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี

จริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 3. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และกาํหนดมาตรการดูแลให้เร่ืองสาํคญั

ไดถู้กบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเปง นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

 4. มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเร่ืองท่ีต้องการให้กรรมการอภิปรายประเดงนสําคญัอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้

กรรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเหงนไดอ้ยา่งอิสระ 

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเปง นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เปง นผูบ้ริหาร ระหว่าง

คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ 

 กรรมการผู้จดัการ  

 ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  ดาํเนินงานแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

                 1.   บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ปง นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจดาํเนินการ และมติ

ท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนักงานและลูกจา้งของบริษทัฯ และในการบริหารกิจการ 

กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ        

  2.   กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง ออกคาํสัง่หรือประกาศกาํหนดวิธีการบริหารงานและการ

เนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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 3.   กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหก้รรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํการแทนและ

ผกูพนับริษทัฯ ไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับมติท่ีประชุม

คณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการมีอาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจให้

บุคคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนกงได ้

                  4. การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 5. การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และใหพ้นกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมถึง

การเล่ือนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บังคบักาํหนดให้

คณะกรรมการเปง นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั  

 6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมถึง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ยติุธรรม และมีคุณธรรม โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เปง นไปตามวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ อยา่งเตงมท่ี  

 8.2  ผู้บริหาร  

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเปง นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทัฯ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 9 ท่าน มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.    นายกิตติ  จรัญวาศน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

2.    นายโฆษิต องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

3.    นายวสิิทธ์  ลิ้มเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเล และลอจิสติกส์ 

4.    นางสาวสุดารัตน ์ ววิรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5.    นางสาวกญัญวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

6.    นางสมใจ บณัฑิตกฤษดา ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั 

7.    นางสาวปุณรดา อายเุจริญกุล ผูจ้ดัการฝ่ายเบงดเตลงด 

8.    นายนพดล สุวรรณการียก์ุล ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9.    นางพรหมพร ลาํดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 
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 8.3   เลขานุการบริษัท      

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทาํหนา้ท่ีเปง นเลขานุการบริษทั มี

ขอบเขตและภาระหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

- ใหค้าํแนะนาํ และสนบัสนุนงานของบริษทั เก่ียวกบักฎหมาย และขอ้ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

- ดูแลให้มีการบริหารงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งติดตามนโยบายและขอ้แนะนําของ

คณะกรรมการ ใหมี้ผลในทางปฏิบติั  

  - รับผิดชอบในการจดัทาํและจดัเกงบเอกสารต่างๆ  

  - กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ

  ต่างๆ  

  - ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

  - ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

      (ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

  -   ค่าตอบแทนกรรมการ  

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกาํหนดค่าตอบแทนไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั จะเปง นผูร่้วมกนัพิจารณาจากความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณา

จากขนาด การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั และค่าตอบแทนของบริษทัจะอยูใ่นระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการไดผ้า่นการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในแบบท่ีเปง นตวัเงิน

ในส่วนของเบ้ียประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัต่อไปน้ี  

                 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
ทีเ่ข้าประชุม 

เบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ 

1. นายโสภณ   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 5/5 100,000 60,000 
2. นายสมพล   ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 75,000 40,000  
  กรรมการอิสระ     
3. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  5/5 75,000 40,000  
  กรรมการอิสระ     
4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 5/5 75,000 40,000 
  กรรมการอิสระ    
5. นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ  5/5 75,000 40,000 
6. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการ 5/5 75,000 40,000 
7. นายสุกิจ   จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ และ 5/5 75,000 40,000 
  เลขานุการคณะกรรมการ    

รวม 550,000 300,000 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มค่ีาตอบแทน 
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 - ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
  ในปี 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั และเงินสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพท่ีบริษทัสมทบให ้ประมาณ 5 ลา้นบาท 

 (ข) ค่าตอบแทนอืน่ 

-   ไม่มี  - 

 8.5  บุคลากร (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562)  
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และตระหนักว่าพนักงานเปง นปัจจัยแห่ง

ความสําเรงจของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั โดยมีการกาํหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงานอย่าง

เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว ซ่ึงจะพิจารณาจากอัตราการจ่าย

ค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั ความรู้ความสามารถ ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ และ

ทกัษะท่ีใชใ้นการทาํงานต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั และในแต่ละปีบริษทัฯ จะมีการปรับเงินเดือนใหแ้ก่พนกังาน โดยจะพิจารณาจากขอ้มูล

เงินเฟ้อ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั 

  ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสําคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใด ๆ 
เกิดข้ึนตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ 

 จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั 65 คน 

  แบ่งเปง นจาํนวนพนกังานในแต่ละสายงาน 
    - สายบริหาร   6 คน 
    - สายปฏิบติังาน 41 คน 
    - สายสนบัสนุน 18 คน 

 ผลตอบแทนรวม และลกัษณะผลตอบแทนท่ีใหก้บัพนกังาน 

     - เงินเดือน โบนสั เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และผลตอบแทนอ่ืนในปี 2562 จาํนวนทั้งส้ิน 35.06 ลา้นบาท 
     - จดัใหมี้สวสัดิการดา้นสุขภาพ, ดา้นสนัทนาการ, ดา้นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และสิทธิในการซ้ือ 
     ผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีไดรั้บส่วนลด 

 นโยบายในการพฒันาพนักงาน        

 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมการพฒันาพนกังานในทุกระดบัและทุกสายงานอยา่งต่อเน่ือง โดย

การพฒันาทั้งดา้นความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการทาํงาน เพื่อเปง นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานให้สามารถรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจไดอ้ยา่งเปง นระบบ ทางคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ในหลกัสูตรต่าง 

ๆ ทั้งทางดา้นธุรกิจ ดา้นความรู้เฉพาะทาง ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอ่ืน ๆ อาทิเช่น หลกัสูตรการอบรมดา้น

การประกนัภยั หลกัสูตรการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐานทางบญัชี หลกัสูตรการอบรมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัสูตรการอบรม

เก่ียวกบั Anti-Corruption เปง นตน้ เพ่ือช่วยเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติังาน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะการแข่งขนัทาง

ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเปง นการสร้างจิตสาํนึกใหก้บัพนกังาน โดยใหเ้คารพกฎระเบียบวนิยัของบริษทัฯ เพื่อมุ่งเนน้สู่ความ

เปง นเลิศในดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

 โดยปี 2562 บริษทัฯ มีการสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รับการอบรม / สมัมนา จาํนวนทั้งหมด 97 หลกัสูตร มีพนกังาน

เขา้รับการอบรม / สมัมนา จาํนวน 24 คน ซ่ึงคิดเปง นจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ียคนละ 17.5 ชัว่โมงต่อปี 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 การกาํกับดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพ่ือเปง นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการท่ีดี โดยคาํนึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว   ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์  และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เปง นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ  

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีในการกาํหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี  ดูแลความ

เหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของ

ฝ่ายจดัการ  จดัสรรทรัพยากร  การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินใหเ้ปง นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเปง นกลไกสาํคญัใน

การลดความเส่ียงทางธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติ

มิชอบในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้

การดาํเนินงานเปง นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยูใ่นกรอบ กฎเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีบริษทั

ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เปง นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือทาํให้เกิดความคล่องตวัต่อการจดัการ สาํหรับการให้ความเหงนอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน

และระบบการควบคุมภายในของบริษทั บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ภายใตห้ลกัปฏิบติัและแนว

ปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

และกาํหนดเปง นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผูล้งทุน และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายใหป้ฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเปง นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และพนักงานโดยสรุป

สาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

 ยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ1.1 บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารงานท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเปง นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ                

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเปง นผูก้าํหนดนโยบายและกาํกบัดูและให้ระบบงานต่างๆ ของบริษทัฯ ดาํเนินไปตาม

นโยบายท่ีถูกตอ้ง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์จริยธรรม ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายจดัการทาํหน้าท่ีบริหารงานดา้นต่างๆ ให้

เปง นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด โดยพิจารณาถึง  
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 1.1.1 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้องคก์รมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเปง นสาํคญั สามารถปรับตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวา่         

 - สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 

 - พฒันา และปรับปรุงระบบการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน เพ่ือเปง นการเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บับริษทั 

 - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเปง นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้และปรับปรุงการ
ดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 - เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูค้นรอบขา้ง เพ่ือสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

 - เพื่อใหบ้ริษทัสามารถเติบโต และอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 

 1.1.2 ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหมี้นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การสนบัสนุนการต่อตา้น
คอรัปชัน่ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เปง นตน้ สาํหรับ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการ
และแนวทางในการดาํเนินงานเปง นลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ รับทราบและมี
กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน เช่น เวงบไซตข์องบริษทัฯ บอร์ดประกาศ 
หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม 

 1.1.3 การตดิตามผลและประเมนิผล 

 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั
ของบริษทั และหน่วยงานท่ีกาํกบับริษทัฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนการปฏิบติัใหเ้ปง นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด 

หลกัปฏิบัต ิ1.2  การกาํกบัดูแลกิจการใหน้าํไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  

 1.2.1 ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริษทัจะใหค้วามสาํคญัต่อผลประกอบการทา

งกการเงินแลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัยดึมัน่ในกรอบการแข่งขนัท่ีเปง นไปตามกฏิกา และจริยธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย ในหลกัของความโปร่งใส และเปง นธรรม 

 1.2.2 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลให้กรรมการดาํรงตนเปง นแบบอยา่งท่ีดี ในฐานะ

ผูน้าํ และเปง นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการสร้าง และขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองคก์ร โดยยดึหลกัการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ให้

ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 1.2.3 เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจเปง นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใชเ้ปง นหลกัปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยแจง้ใหรั้บทราบอยา่งเปง นลาย

ลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยไวบ้นเวงบไซตข์องบริษทั   



บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

31 

 1.2.4 เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีการ

กาํกบัดูแลส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ และเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมี

การติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ1.3 หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์ตจริต ดูแลให้มีการปฏิบติังานเปง นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ ์วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัต ิ1.4  การกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

 ไดรั้บมอบหมาย  

 คณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน กาํหนดอาํนาจดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ จดัสรร

ทรัพยากร การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เปง นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนด โดยบริษทัใหค้วามสาํคญักบัระบบควบคุมภายในเปง นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเปง นกลไกสาํคญัในการลดความเส่ียงธุรกิจ 

และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิให้สูญหายหรือถูกนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การดาํเนินงาน

เปง นไปตามกฎหมาย และอยูใ่นกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงถือวา่เปง นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทาํ

ให้เกิดความคล่องตวัต่อการดาํเนินงาน สําหรับการให้ความเหงนอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ2  ก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ2.1  การดูแลกิจการให้มีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจน (Objectives) เพ่ือสร้างคุณค่าให้ทั้ งกิจการ ลูกคา้ 

  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 

  คณะกรรมการบริษทั บริหารงานควบคู่ไปกบัการตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรในการดาํเนินกิจการให้มี

ความน่าเช่ือถือ และเปง นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของ

บริษทั และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานใหเ้ปง นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้

การทาํงานเพ่ือใหเ้ปง นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีน่าเช่ือถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซ่ึง

มีนโยบายในดา้นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง และพฒันาการทาํงานให้รวดเรงว ถูกตอ้ง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ

บริการอยา่งต่อเน่ือง กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรับได ้เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีการปฏิบติัให้เปง นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุตจริต อยา่งมีเหตุผล และระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี 
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หลกัปฏิบัต ิ2.2  กาํกบัดูแลให้มัน่ใจวา่ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ของกิจการให้สอดคลอ้งไปตามเป้าหมายหลกั

  ของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสมปลอดภยั 

  คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง

ความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และพฒันาการดาํเนินงาน ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานต่างๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลในการรักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ 

หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คง และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบัต ิ3.1  การกําหนด และทบทวนโครงสร้างกรรมการ ทั้ งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ                         

  ท่ีเหมาะสม และจาํเปง นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 3.1.1  คุณสมบัตขิองกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาคุณสมบติับุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจากคุณสมบติัท่ียงัขาดอยู ่

โดยคาํนึงประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามารถ คุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ

โครงสร้างกรรมการ และมีความเขม้แขงงยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเปง นกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระนั้น ทาง

คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการรับรอง และอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 3.1.2 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระของบริษทั มีจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเปง นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบั

คณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเหงนไดอ้ยา่งอิสระ โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ 

มีดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ 

ควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(ข)   ไม่เปง นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ

การแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ค)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเปง น บิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่                

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เปง นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ            

(ง)   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีเปง น

การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เปง นหรือเคยเปง นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ
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ควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้ง

ในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(จ)   ไม่เปง นหรือเคยเปง นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เปง นผู ้

ถือหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนบัรวมผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้มีอาํนาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ทั้ งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ งเปง น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ฉ)    ไม่เปง นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเปง นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

และไม่เปง นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย ทั้ งใน

ปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ช)   ไม่เปง นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเปง นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเปง นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเปง นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือไม่เปง น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเปง นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน

ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเปง นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

(ฌ)   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหงนไดอ้ยา่งเปง นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

  3.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างท่ีเปง นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กล่าวคือ ตอ้งมีจาํนวนกรรมการไม่

น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย บริษทัฯ มีสัดส่วนระหวา่งกรรมการท่ีเปง นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ปง นผูบ้ริหาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรือ

กลุ่มใดมีอาํนาจในการตดัสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือคนเดียว เพ่ือช่วยให้บริษทัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปง นการ

สร้างกลไกการถ่วงดุลท่ีดี ประกอบไปดว้ย กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ทกัษะท่ีหลากหลาย

เปง นประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ รวมไปถึงความเขา้ใจเปง นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเหงนในการพิจารณาการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษทั และเปง นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบับริษทัไดอ้ยา่ง

เตงมท่ี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  - กรรมการท่ีเปง นผูบ้ริหาร 3 ท่าน  

  - กรรมการท่ีไม่ไดเ้ปง นผูบ้ริหาร 1 ท่าน   

  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมกดารอิสระ 3 ท่าน (คิดเปง นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)  

 คณะกรรมการทั้ ง  7 ท่าน มีคุณสมบัติความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย                         

การประกนัวนิาศภยั กล่าวคือ  
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(ก)  กรรมการท่ีเปง นผูบ้ริหารมีจาํนวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริษทั 

(ข)    ประธานกรรมการ เปง นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ปง นผูบ้ริหาร มีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบายของบริษทั

อนัเปง นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจกบัฝ่าย

จดัการ มีการติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการอยา่งใกลชิ้ด ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์ และนโยบาย 

และใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้ปง นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ดาํเนินไปยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะสนบัสนุน

กรรมการทุกท่านใหมี้ส่วนร่วมในการประชุม แบะแสดงความเหงนอยา่งมีอิสระ 

(ค) กรรมการอิสระ มีจํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเปง นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง

สามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแดงความคิดเหงนได้

อยา่งอิสระ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหากหลาย 

และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสอบการณ์ สดัส่วนการถือหุน้ จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจาํปี และบนเวงบไซตข์องบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ3.2 การพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปง นประธานกรรมการ และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ องคป์ระกอบ และการดาํเนินงาน

 ของคณะกรรมการเอ้ือต่อการดุลยพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีอิสระ 

 3.2.1 ความเป็นอสิระของกรรมการ 

   คณะกรรมการมีการคดัเลือกบุคคลเขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการตอ้งเปง น

กรรมการอิสระ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพ่ือเปง นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการดูแลบริหารงานเปง นประจาํ 

 3.2.2   บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 คณะกรรมการบริษทั มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการ

บริหารงานประจาํออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่างกนั โดยประธาน

กรรมการมิไดเ้ปง นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานประจาํ แต่จะให้การ

สนบัสนุน และให้คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการ รับผิดชอบ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัฯ ภายใตก้รอบอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 (1) บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการในฐานะผู้น าของบริษัท 

 (ก)   กาํกบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหเ้ปง นไปอยา่งมีประสิทธิภาพให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร        

(ข)   เปง นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมใหเ้ปง นไปตาม

ขอ้บงัคบับริษทั และตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมใน

ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   

(ค)   กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และกาํหนดมาตรการดูแล

ให้เร่ืองสําคญัได้ถูกบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเปง นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั    
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(ง)   มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการให้กรรมการอภิปรายประเดงนสําคญัอย่างรอบคอบ  

ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเหงนไดอ้ยา่งอิสระ    

(จ)   เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเปง นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เปง นผูบ้ริหาร  

ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ   

(2) บทบาทหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

(ก)   บริหารกิจการของบริษัทให้เปง นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บังคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจ

ดาํเนินการ และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและ

ลูกจา้งของบริษทั ในการบริหารกิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั   

(ข)   กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคาํสั่งหรือประกาศกาํหนดวิธีการ

บริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการ 

หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง        

(ค)   กิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจ

กระทาํการแทนและผูกพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ ก. เวน้แต่รายการท่ี

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั จะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   จะมอบอาํนาจให้บุคคล

ใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนกงได ้         

(ง)   การอนุมัติรายการท่ีเ กินวงเ งินท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนด                

(จ)   การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้

สภาพ รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการ

หรือระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดใหค้ณะกรรมการเปง นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั   

(ฉ)   บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ี

ใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะตอ้งใช้

ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เปง นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่ง

เตงมท่ี   

3.2.3 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือให้เร่ืองท่ีสาํคญัไดรั้บการพิจารณารายละเอียดอยา่งรอบ

ครอบ พิจารณาประเดงนเฉพาะเร่ือง และกลัน่กรองขอ้มูล โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมาย และจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ และคณะกรรมการบริษทัจะเปง นผูอ้นุมัติกฎบัตรของ
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คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจดัประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยบทบาท

หนา้ท่ีและองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดจะถูกระบุไวใ้นรายงานประจาํปี  

 ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 

  1) คณะกรรมการบริหาร 

  2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  3) คณะกรรมการลงทุน 

  4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

หลกัปฏิบัต ิ3.3 กาํกบัดูแลใหก้ารสรรหาและการคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ไดค้ณะกรรมการ

 ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

 บริษทัฯ มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ี

มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภยั โดยขั้นตอนการคดัเลือกจะเปง นไปอย่าง

โปร่งใส ชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี และบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้

โดยดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  

หลกัปฏิบัต ิ3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

 บริษทัฯ มิได้มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการเพ่ือพิจารณากาํหนดก่อนนาํเสนอความเหงนต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจ และขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจาณาอนุมติั 

หลกัปฏิบัต ิ3.5 การกาํกบัดูแลความรับผิดชอบและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกท่าน 

  3.5.1 คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  

 3.5.2 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั           

แต่ละท่านจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ดงัน้ี          

 -  กรรมการบริษทั แต่ละท่านจะสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด        

 -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง แต่ตอ้งไม่เปง น

อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และกิจการนั้นตอ้งไม่เปง นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเปง นการแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเหงนชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

 3.5.3 คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํ

ขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้อบบญัชี  มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางอิเลงกทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน พร้อมทั้ ง

เผยแพร่บนเวงบไซต ์ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเปง นการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือความ

โปร่งใสตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย
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ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งน้ีเพ่ือเปง นการ

ป้องกนัมิใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ              

 3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.6 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเปง นหน้าท่ีประจาํของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ

 กรรมการรายบุคคล เพ่ือนาํผลประเมินไปใชส้าํหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังต่อไป 

 3.6.1 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั 

ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดงนอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีผ่านมา และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน 

สะทอ้นถึงการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรูปแบบ และหลกัเกณฑใ์นการเมิน มีดงัน้ี 

   1)  การประเมินผลการปฏิบติังานของคระกรรมการทั้งคณะ 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ, ความสัมพนัธ์ของฝ่ายจดัการ และการพฒันา

ตนเองของคณะกรรมการ และการพฒันาผูบ้ริหาร 

   2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความพร้อมของกรรมการ, การกาํหนดกลยทุธ์และวางแผนธุรกิจ, การ

จดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน, การดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์, การติดตามรายงานทางการเงินและการ

ดาํเนินงาน และการประชุมคณะกรรมการ 

   3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

   มีหวัขอ้การประเมินเช่นเดียวกบัการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ  

   ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเปง นผูร้วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํผลการ

ประเมินมาวเิคราะห์ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาต่อไป ซ่ึงขั้นตอนและผลการ

ประเมินไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.7 กาํกบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีลกัษณะการ

 ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านไดรั้บการ

 เสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ    

 ในดา้นการส่งเสริมการพฒันาความรู้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อการเขา้ร่วม

การสมัมนา / อบรมหลกัสูตรท่ีเปง นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมพนูความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการเปง นกรรมการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 

หลกัสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจดัการอบรมภายในบริษทัเพื่อให้เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง รวมไปถึง เขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใหป้รับปรุงการปฏิบติังาน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการอบรม และ

สมัมนาของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี 
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หลกัปฏิบัต ิ3.8  กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของคณะกรรมการให้เปง นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเปง น และ

 แต่งตั้งเลขานุการท่ีมีความรู้เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

 3.8.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

- บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่ าเสมอ โดยกําหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจาํเปง น เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการ

บริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

- มีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้าํหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี 

นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมเปง นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจาํเปง น เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด 

- คณะกรรมการบริษทั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีสาํคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ 

เพ่ือใหส้ารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือเปง นการทาํความ

รู้จกักบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

- ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการนาํเสนอวาระการประชุม และจดัสรร

เวลาในการอภิปรายซกัถาม และสรุปประเดงน เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้

กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเหงน และประมวลความเหงนเพ่ือสรุปการประชุม 

 3.8.2 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

- ใหค้าํแนะนาํ และสนบัสนุนงานของบริษทั เก่ียวกบักฎหมาย และขอ้ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

- ดูแลให้มีการบริหารงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งติดตามนโยบายและขอ้แนะนําของ

คณะกรรมการ ใหมี้ผลในทางปฏิบติั  

  - รับผิดชอบในการจดัทาํและจดัเกงบเอกสารต่างๆ  

  - กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ

  ต่างๆ  

  - ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

  - ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล 
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หลกัปฏิบัต ิ4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและพฒันาบุคลากร 

หลกัปฏิบัต ิ4.1  ดาํเนินการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ ัดการ และบริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ

 คุณลกัษณะท่ีจาํเปง นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย  

 4.1.1  คณะกรรมการบริษัท มิได้มีคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาดํารงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ แต่จะกาํหนดกรอบการคดัเลือกบุคคล จากคุณสมบติัท่ีทางบริษทักาํหนดไว ้อาทิเช่น วยัวฒิุ คุณวุฒิ จริยธรรม 

ต่างๆ ในการประกอบวชิาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทาํงาน โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมพิจารณากบักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ โดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการสรรหา และตอ้งผา่นความเหงนชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 4.1.2  คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการเตรียมพร้อม สําหรับบุคคลกรท่ีจะมาเปง น               

ผูสื้บทอดตาํแหน่ง โดยจดัให้มีกระบวนการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงกระบวนการ 

สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทกัษะความเปง นผูน้าํ และความมีจริยธรรมเปง นหลกั ทั้งน้ี เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัไดด้าํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง 

 4.1.3   คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการอบรม

พฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และประสบการณ์ท่ีเปง นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

หลกัปฏิบัต ิ4.2 กาํกบัดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

 4.2.1  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเปง นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 

- การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเปง นเงินเดือน เช่น โบนัส และผลการดาํเนินงาน             

ระยะยาว  

- การกําหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน โดยคาํนึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ควบคู่ไปกบัผลของการดาํเนินกิจการของบริษทั 

- การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และประกาศใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

 4.2.2 คณะกรรมการบริษทั เปง นผูมี้บทบาทเก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ือง ดงัน้ี 

- เหงนชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเปง นตาม

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

- ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการทุกปี  

- การอนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบติังาน และปัจจยั

อ่ืนๆ ควบคู่กนัไป 

 4.2.3 คณะกรรมการบริษทั เปง นผูใ้หค้วามเหงนชอบหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน รวมไปถึงการ

อนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูง ให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการประเมิน ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงานทั้งองคก์ร 
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หลกัปฏิบัต ิ4.3  เขา้ใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจในโครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่จะเปง นลากลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของบริษทั ซ่ึงมีผลต่ออาํนาจใน

การควบคุมการบริหารจดัการกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัคอยดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงดงักล่าวเปง นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั และดูแลไม่ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ4.4  ติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษทั ดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เปง นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้ให้

พนกังานทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเปง นธรรม เพื่อรักษาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ

ขององค์กรไว ้ทั้ งน้ี คณะกรรมการยงัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพ่ือเปง นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ

สาํหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนท่ี

สอดคลอ้งกบัช่วงความเส่ียงต่างๆ  

หลกัปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบัต ิ5.1 ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์

 ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้เปง นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ซ่ึงมีการทบทวนกลยทุธ์ 

แบบแผนต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริษทั ไดเ้น้นย ํ้าให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พฒันา

นวตักรรมต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการพฒันาสาขาธุรกิจเพ่ือรองรับการให้บริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 

และรวดเรงว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั มุ่งเนน้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเปง นหลกั และไม่สนบัสนุนให้มีการ

กระทาํท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขดัต่อหลกัจริยธรรม เพ่ือใหเ้ปง นท่ีไวว้างใจ และน่าเช่ือถือต่อลูกคา้และสงัคม  

หลกัปฏิบัต ิ5.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ใน

 แผนการดาํเนินงาน (Operation plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

 เป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั เพ่ือให้ธุรกิจ

ดาํเนินไปดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเปง นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเปง นไปดว้ยความยัง่ยนื คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดงัน้ี 

 5.2.1 ความรับผดิชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 

 บริษทัฯ มีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเปง นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและ         

สวสัดิภาพพนกังานเปง นสาํคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการกูย้ืมเงินทัว่ไป / ท่ี

อยู่อาศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้ งมีการกาํหนดขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู้พฒันาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสพฒันาทกัษะการงานในดา้นอ่ืนๆ  
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 5.2.2 ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

 บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เปง นไปตามกฎหมายและมาตรฐานดว้ยการเสนอกรมธรรม์

ท่ีมีความเหมาะสม และการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการเกงบรักษาขอ้มูลขอลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมในราคายติุธรรม และการชดใชค้่าสินไหมทดแทนอยา่งเปง นธรรม รวดเรงว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์

 5.2.3 ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า 

 บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เปง นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต และโปร่งใส โดยยึดถือ

การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเปง นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้งแจง้

ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดระเบียบในการจดัหา และดาํเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียก หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก  

คู่คา้ และไม่ทําธุรกิจกับคู่ค้าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย              

รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 5.2.4 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ป้องกัน ดูแล ลด และจัดการให้มั่นใจว่าในการดาํเนินงานของบริษทั จะไม่สร้าง หรือก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า การใชน้ํ้ า หรือทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ 

โดยคณะกรรมการบริษทั มีการติตามดูแล และควบคุมการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอใหมี้การฟ้ืนฟ ูและดาํรงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 5.2.5 ความรับผดิชอบต่อคู่แข่ง 

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส และเปง นธรรม ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่

เปง นธรรม และมุ่งเน้นการดาํเนินกิจการท่ีแข่งขนัด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริหาร เพ่ือให้เปง นท่ีพอใจ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ 

 5.2.6 ความรับผดิชอบต่อภาครัฐ        

 บริษทัฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย และดาํรงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล

บริษทัฯ โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือ

แสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  

 5.2.7 การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเปง นธรรมและโปร่งใส และตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่

เปง นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม เน่ืองจากเปง นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เปง นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสีย

ต่อช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่เปง นท่ียอมรับของสังคม บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอรัปชัน่ โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือ และนําไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด 
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หลกัปฏิบัต ิ5.3  การติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรทรัพยากรให้เปง นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึง

 ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5.3.1 คณะกรรมการบริษทั คาํนึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ

ธรรมชาติ ไดต้ระหนกัถึงว่า ในการดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความจาํเปง นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหลากหลาย จึงมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการ จดัสรรทรัพยากรแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 5.3.2  คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจทาํให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัไป ดงันั้น จึง

เลงงเหงนถึงผลกระทบ และจดัสรรทรัพยากรเปง นอย่างดี โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 5.3.3  คณะกรรมการบริษทั ดูแล และพฒันาการจดัสรรทรัพยากรให้เปง นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการทบทวน 

และคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจการเปง นหลกั 

หลกัปฏิบัต ิ5.4 การกาํกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ

 กิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน 

 การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

 5.41 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเปง นผูว้างกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดแนวทางแกไ้ขในการ

รองรับหากไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริษทัให้

ทนัสมยั เท่าทนักบัอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ 

 5.4.2 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารความเส่ียง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหผู้จ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัทาํรายงานความเส่ียงเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

 5.4.3 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการรักษามัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั 

เพื่อใชเ้ปง นกรอบในการดาํเนินงาน และรักษาความมัน่คงระบบสารสนเทศในบริษทั และป้องกนัไม่ใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิ

ชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

หลกัปฏิบัต ิ6  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบัต ิ6.1  กาํกบัดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบริษทั ท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล 

 และมีการปฏิบติัใหเ้ปง นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6.1.1 ระบบการบริหารความเส่ียง       

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการทาํหนา้ท่ีพิจารณา และกาํกบัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบ

การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค ์และมีการปฏิบติัให้เปง นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งเปง นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการจัดประชุมอย่างน้อย                    

ไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการนาํเสนอผลการปฏิบติังานตามแผนบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยนโยบายบริหารความ

เส่ียงสาํคญัของบริษทัฯ มี 11 ดา้น ดงัน้ี 
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  - ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

  - ความเส่ียงดา้นประกนัภยั 

  - ความเส่ียงดา้นตลาด 

  - ความเส่ียงดา้นเครดิต 

  - ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  - ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

  - ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 

  - ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 

  - ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั 

  - ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ 

  - ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเส่ียงจากระบบ

สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัในทุกๆ ไตรมาส  

 6.1.2 การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เปง นไปไปตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั จดัให้มีกลไกในการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

หลกัปฏิบัต ิ6.2 จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเปง นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพ่ือให้เปง นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทั กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัน้ี  

   6.2.1 สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and 

completeness)           

 6.2.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเปง นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเหงนชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน      

  6.2.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั      

  6.2.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปง นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเปง นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ   

1 คร้ัง   
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  6.2.5  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เปง นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเปง นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

    6.2.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ความเหงนเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

  (ข) ความเหงนเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั   

  (ค) ความเหงนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

  ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  (ง)  ความเหงนเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

  (จ) ความเหงนเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

  ท่าน 

  (ช) ความเหงนหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม             

  กฎบตัร (Charter) 

  (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเหงนวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ

  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  6.2.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหงนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันา และสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัให้อาํนาจคณะกรรมการตรวจสอบใน

การแสดงความเหงนต่อระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเปง นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เช่น เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม และการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และจดัทาํรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี    

หลกัปฏิบัต ิ6.3  ติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

 หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และทาํ

 ธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

  บริษทัมีนโยบายการกาํกบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงบริษทัยงัไม่ได้

เปิดเผยเพ่ือทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัก่อนขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเปง นการปฏิบติั

ตามบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจหลกัทรัพย ์และกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจัดทํารายงานการถือ

หลกัทรัพยใ์นบริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร 

ภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงักาํหนดขอ้พึงปฏิบัติของพนักงานบริษทัไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัเร่ืองการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เปง นความลบั ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัหรือ นาํขอ้มูลภายในหรือ
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สารสนเทศท่ีมีสาระสาํคญัท่ีไดรั้บระหวา่งปฏิบติังานในบริษทั  ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือทาํใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง หรือ กระทาํการอนั

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  

หรือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจากบุคคลภายนอก  และกาํหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ

ของพนกังานในระดบัต่าง ๆ และหากพบวา่มีบุคคลใดใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความ

เส่ือมเสียหรือเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจดัทาํรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเปง นประจาํทุกปี 

หลกัปฏิบัต ิ6.4  กาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอรัปชัน่ท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุกระดบั

 ขององคก์ร และต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

  คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัให้เปง นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ดาํเนินการ ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน หรือยอมรับการ

ทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหา้มเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัใหมี้การติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่เปง นประจาํ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใด ๆ อนัเปง นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือ

ให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทางบริษทัได้จดัให้มีช่องทางสําหรับ

พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํท่ีน่าสงสัย ซ่ึงบริษทัจะเกงบขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้

ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเปง นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเปง น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเปง นสาํคญั 

หลกัปฏิบัต ิ6.5  กาํกบัดูแลใหกิ้จการมีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการในกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริตคอรัปชัน่ 

  คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการดาํเนินการ กรณีมีการช้ีเบาะแส             

ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดาํเนินงาน คณะกรรมการ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนท่ี

เหมาะสม และปลอดภยัไวส้าํหรับผูร้้องเรียน ซ่ึงหากพบความผิดปกติท่ีอาจเกิดความอ่อนแอของการกาํกบัดูแลกิจการ การรายงาน

ทางการเงินท่ีปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีขอ้สงสัยอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้ และประชาชนทัว่ไป หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้ขอ้มูลไดท่ี้ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
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หลกัปฏิบัต ิ7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัต ิ7.1  จดัการระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เปง นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

  และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7.1.1 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเปง นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 

รับผิดชอบจดัทาํการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งตามความเปง นจริง ครบถว้น และโปร่งใส เปง นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทั คาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการใหค้วามเหงนชอบการเปิดเผยขอ้มูล กรณีท่ีเปง น

รายงานทางการเงิน ดงัน้ี 

   1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

   2)  ความเหงนของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ   

     ควบคุมภายใน 

   3)  ความเหงนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   4)  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 

  7.1.2 คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจาํปี 

แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมถึงจดัทาํคาํอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อใหน้กัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนกบัฐานะทางการดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาสไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่ง

เดียว 

หลกัปฏิบัต ิ7.2  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

  7.2.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอโดยมีกรอบในการดาํเนินงานเพ่ือใหง่้ายต่อการประเมินและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากมี

ขอ้บ่งช้ีใหเ้หงนถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี      

  7.2.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหห้ากมีการอนุมติัทาํรายการใดๆ หรือมีการเสนอความเหงนให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นอนุมติั ตอ้งมัน่ใจว่าการทาํรายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการชาํระหน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ7.3  ดูแลใหมี้การจดัทาํแผนและกลไกในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินโดยคาํนึงถึงสิทธิผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

  คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยบริษทัไดจ้ดัทาํแนว

ทางการปฏิบติัไวเ้ปง นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนในการรัดกมุ  รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบขอ้มูลและ

พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือรับมือกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหา โดยแนวทางการปฏิบติัจะอยู่ภายใต้

กรอบท่ีตั้งไวแ้ละคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หลกัปฏิบัต ิ7.4   จดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสมของบริษทั 

  7.4.1 คณะกรรมการบริษทั เปง นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูล ให้เปง นไปตามกกระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ตลอดจนวธีิปฏิบติัของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามลบัของบริษทัร่ัวไหล ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
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กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

  7.4.2 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น ประวติักรรมการ, ขอบเขตหนา้ท่ีของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหาร, โครงสร้างผูถื้อหุ้น, ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน , นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริหารความเส่ียง เปง นตน้ โดยนาํเสนอทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงช่วยให้ผู ้

ถือหุน้ ลูกคา้ และผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและเช่ือถือได ้

หลกัปฏิบัต ิ7.5   จดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักับการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และ

โปร่งใส ทั้งขอ้มูลในส่วนของทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของ

นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามหน่วยงานควบคุมกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ข้ึน เพ่ือทาํหน้าท่ีเปง นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร 

สอบถามขอ้มูลสาํคญัของบริษทั รวมถึงตอบขอ้สงสยัของนกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนนกัวเิคราะห์ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี หากนกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถามขอ้มูล สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือขอทราบขอ้มูล
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หลกัปฏิบัต ิ7.6  ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยมีการ

เปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไวบ้นเวงบไซตข์องบริษทั และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ปง นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ8   สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบัต ิ8.1  ดูแลใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักบัสิทธิและความเท่าเทียมของผูถื้อหุ้น ดูแลให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  8.1.1 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีการประชุมภายใน 

4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ข่าวผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ผูถื้อหุ้น

ไดท้ราบ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ / 

http://www.charaninsurance.co.th/
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คาํถาม และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เปง นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 3 เดือน โดยบริษทัจะ

เผยแพร่หลกัเกณฑ ์และวธีิการดงักล่าวไวบ้นเวงบไซตข์องบริษทั และเปง นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

  8.1.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้เร่ืองสาํคญั ทั้งประเดงนทางกฎหมาย และประเดงนท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดผ้่านการพิจารณา และ / หรือ อนุมติัจากผูถื้อหุ้น รวมทั้งการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ

จดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

  8.1.3 คณะกรรมการบริษทั กาํหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง เปง นตน้ 

  8.1.4 คณะกรรมการบริษทั จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ โดย

จดัทาํเปง นภาษาไทย และภาษาองักฤษ ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ย

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุใหช้ดัเจนวา่เปง นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

รวมทั้งความเหงนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดสาํหรับผูถื้อ

หุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  8.1.5 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวบ้น

เวงบไซต์ของบริษทัฯ ในหัวขอ้ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่กวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุม และทาํ

การโฆษณา การนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 

  8.1.6 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถส่งคาํถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านทาง

เวงบไซตข์องบริษทั หรือส่งจดหมายผา่นทางช่องทางท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไว ้

หลกัปฏิบัต ิ8.2  ดูแลการดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปง นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถื้อ

  หุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  8.2.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ไม่มีการกระทาํใดๆ ท่ีเปง นการจาํกดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม หรือสร้าง

ภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่กาํหนดใหผู้ถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะนาํเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว้

  8.2.2 บริษทัฯ มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น โดยใชร้ะบบการยิงบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน 

การนบัคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ให้

การประชุมดาํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเรงว ถูกตอ้ง และผูถื้อหุน้มีสิทธิทราบผลการลงมติอยา่งทนัท่วงที 

  8.2.3 ประธานกรรมการ จะทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเปง นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้เหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความ

คิดเหงน และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายทาํหนา้ท่ีดูแลให้การ

ประชุมเปง นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัมีอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ตวัแทนจาก

สมาคมผูล้งทุนไทย ทาํหนา้ท่ีสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน 

  8.2.4 คณะกรรมการบริษทัทุกท่าน ผูบ้ริหาร ฝ่ายบญัชี ฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งตวัแทนจากผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม

การประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังหากไม่ติดภาระสาํคญั เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลและตอบคาํถามในประเดงนต่างๆ จากผูถื้อหุน้ 
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  8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะเปง นผูแ้จง้จาํนวน และสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และการออกเสียงลงมติ ระเบียบวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง

และการนบัคะแนนเสียง 

  8.2.6 ในการประชุม บริษทัฯ จดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรับทุกวาระการประชุม สาํหรับการออกเสียง

ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเปง น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเปง นมติ 

หลกัปฏิบัต ิ8.3   คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้เปง นไปอยา่งถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น  

  8.3.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหบ้ริษทัฯ แจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ พร้อมระบุ

ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวนัทาํการ

ถดัไป และจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ นาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวบ้นเวงบไซตข์องบริษทัฯ 

  8.3.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหร้ายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบนัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยต่อไปน้ี  

- รายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วม และไม่เขา้ร่วมประชุม 

- วิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เหงนดว้ย, ไม่เหงนดว้ย, งดออกเสียง 

และจาํนวนบตัรเสีย) ของแต่ละวาระ 

- ประเดงนคาํถาม และคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้ง ช่ือ-นามสกลุ ของผูถ้าม และผูต้อบ 

 โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการน้ีไดส้ะทอ้นถึงคุณค่า แนวปฏิบติัท่ีใชป้ฏิบติัภายในของบริษทั ซ่ึงจะช่วยสร้างความ

มัน่ใจใหก้บัธุรกิจ สามารถแข่งขนัไดดี้ ภายใตก้ารดาํเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเปง นไปตามกฎหมาย โดยให้

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบของคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

   ผลการปฏิบัต ิ

   ในปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ยกเวน้บางเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

   (1)  ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัต้องอาศัยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ท่ียาวนาน และภาวะผูน้าํ เพ่ือนาํพาบริษทัให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร อย่างไรกงตาม บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจโดย

ตั้งอยูบ่นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอาํนาจอยา่งเหมาะสม การดาํเนินการต่างๆ 

อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   (2) คณะกรรมการอิสระของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี เน่ืองจากบริษทัฯ เลงงเหงนว่าคณะกรรมการท่ีดาํรง

ตาํแหน่งเกิน 9 ปีนั้น เปง นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจประกนัภยั และมีผลการปฏิบติังานท่ีดี

มาโดยตลอด อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามขอ้บงัคบัของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จึงเหงนควรใหมี้การดาํรงตาํแหน่งต่อ เพ่ือเปง นการพาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

   (3) บริษทัฯ ยงัไม่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัอยู่

ในขั้นตอนการพิจารณากาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงักล่าว 
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 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

  (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัท่ีเปง นกรรมการอิสระจาํนวน 

3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กาํหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ในการทาํงานเปง นท่ียอมรับ และ                  

นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ เปง นผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาทางดา้นบญัชี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน มีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

1.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

6/6 

2.  นายวรยทุธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

6/6 

3.  นางผดุผอ่ง อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

5/6 

 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   1. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเพ่ิมข้ึน ภายในขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ี 
 2. มีอาํนาจในการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
เหมาะสม 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

  2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปง นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหงนชอบในการ

พิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 

  3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

  4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเปง นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเปง นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เปง นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใชก้บับริษทัและ / หรือธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว มีความสมเหตุสมผล และเปง นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทั 
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 6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ความเหงนเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เปง นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

  (ข) ความเหงนเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเหงนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือธุรกิจ

ของบริษทั 

(ง) ความเหงนเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเหงนเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ซ) ความเหงนหรือสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเหงนว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้องเขตอาํนาจ หน้าท่ีและ

ความ รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแก้ไขขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 8. หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะ                    

ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้

คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

  (ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลใชบ้งัคบักบับริษทั และ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 9. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการ

ควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ  

 10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัเปง นประจาํ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขนโยบายดงักล่าว และ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้น

นโยบายฉบบัอ่ืนของบริษทั 
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 (ข) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 

2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 
3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 

 อ านาจขแองคณะกรรมการบริหาร 

 อาํนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารเหงนสมควร จะไม่รวมถึง

อาํนาจ หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์

ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั หรือรายการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษทั ซ่ึงการ

อนุมติัรายการดงักล่าวตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ / หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ือพิจารณา   และอนุมติั 

ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 1.  รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฎิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัให้ดาํเนินไปตามนโยบายและแผนงาน

หลกัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 2. รับผิดชอบในการจดัทาํนโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั              

 3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. 

วนิาศภยั   พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.   

 4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการจดัทาํงบการเงินท่ีแสดง

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเปง นจริงอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล 

 5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและกาํหนดมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

  6. รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
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 (ค) คณะกรรมการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือและจาํนวน

การเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

1.  นายสุกิจ  จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 

4/4 

2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 
และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

4/4 

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4/4 

4.  นางสาวสุดารัตน์ ววิรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 4/4 

5.  นางสาวกญัญวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 4/4 

 อ านาจหน้าทีแ่ละบทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุน 

 1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมติัคณะกรรมการบริษทั 

 2. พิจารณาแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการและนโยบายบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังาน คปภ. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. พิจารณาแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

 4. พิจารณาจดัทาํระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

 5. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัใหเ้ปง นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบั

การลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 6. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 7.  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 8.   พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืทัว่ไป 

 9.   พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเปง นอสงัหาริมทรัพย ์
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 (ง) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือ

และจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
ทีเ่ข้าประชุม 

1.  นายสุกิจ  จรัญวาศน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 

5/5 

2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 
และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

4/5 

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5/5 

4.  นางสาวกญัวรรณ ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 5/5 

5.  นายโฆษิต องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 5/5 

 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมบริหารความเส่ียง 

 1. พิจารณาจดัท ากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

ใหค้วามเห็นและอนุมติั โดยตอ้งครอบคลุมประเภทความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

1.2 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) 

1.3 ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 

1.4 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

1.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

1.6 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) 

1.7 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) 

1.8 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

1.9 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 

1.10 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 

1.11 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถา้มี) 

 โดยขอบเขตการบริหารความเส่ียง ตอ้งครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

(1) การพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และการก าหนดเบ้ียประกนัภยั 

(2) การเสนอขาย และการเก็บเบ้ียประกนัภยั 

(3) การพิจารณารับประกนัภยั 

(4) การประเมินส ารองประกนัภยั 
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(5) การบริหารจดัการค่าสินไหมทดแทน 

(6) การประกนัภยัต่อ 

(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

(8) การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

(9) การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (ถา้มี) 

 2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 3. จดัการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ังเพ่ือติดตามสถานะความเส่ียง และการเปล่ียนแปลงความ

เส่ียงของบริษทั รวมถึงติดตามความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียงและใหข้อ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

 4. ก ากบัดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง 

 5. ท าใหม้ัน่ใจวา่บริษทัด าเนินกิจกรรมภายใตน้โยบายการบริหารความเส่ียง 

 6. จดัเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียงเพื่อรับมือกบัความเส่ียงกรณีฉุกเฉิน 

  9.3   การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร    

 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารนั้น ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา 

อยา่งไรกงตามการสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ริหารนั้น คณะกรรมการบริษทัจะเปง นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้ง

เปง นกรรมการและผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เปง นท่ียอมรับ มีวติักร

ทาํงานท่ีโปร่งใส มีวฒิุภาวะและความมัน่คง มีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบับริษทั และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นหรือทกัษะท่ีจาํเปง น เพ่ือเสิมสร้างความแขงงแกร่งและประสิทธิผล

ของคณะกรรมการ ให้ไก้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหาย โดยไดพิ้จารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการควบคู่ ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการและผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมี           

คุณสมบัติท่ีเหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกท่ีกาํหนด  

  (ก) การสรรหากรรมการอสิระ 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบติัของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นักลงทุน และรักษามาตรฐานของการ

บริหารจดัการท่ีดี  

 กรรมการอิสระของบริษทั มีจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเปง นไปตามข้อบังคบัของบริษทั และมีคุณสมบัติครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยกรรมการท่ีไม่ทาํ

หนา้ท่ีจดัการของบริษทั เปง นกรรมการท่ีเปง นอิสระจากฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม และเปง นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีจะทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการแสดงความเหงนท่ีเปง นอิสระ ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมด

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเหงนไดอ้ย่างอิสระ ทั้งน้ี ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไม่มีการสรรหากรรมการ

อิสระ แต่ไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระ มดีงัต่อไปนี ้

(1)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ 

ควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
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(2)   ไม่เปง นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อน ไ ด้ รั บ ก า ร

แต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(3)   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเปง น บิดา มารดา คู่สมรส 

พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ปง นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

(4)   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีเปง น

การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เปง นหรือเคยเปง นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้ อาํนาควบคุม

ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและ

ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(5)   ไม่เปง นหรือเคยเปง นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เปง นผู ้

ถือหุ้นท่ีมีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั โดยนับรวมผูท่ี้

เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้มีอาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่

นอ้ยกวา่สองปี 

(6)    ไม่เปง นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเปง นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ บริ ษัท  แ ล ะ

ไม่เปง นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อน

ไดรั้บการแต่งตั้งเปง นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(7)   ไม่เปง นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเปง นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง

เปง นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเปง นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือไม่เปง น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเปง นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจาํหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเปง นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

(9)   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหงนไดอ้ยา่งเปง นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 (ข) การสรรหากรรมการ  

 บริษทัฯ ไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทําหน้าท่ีคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการ

คดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยั และขั้นตอนการคดัเลือก                  

จะเปง นไปอยา่งโปร่งใสชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ จะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั     

ทราบ ทั้งน้ี หลกัเกณฑห์ลกัเกณฑ ์และวธีิการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเปง นกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี  
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 หลกัเกณฑ์และวธีิการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 (1) ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้มีคณะกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่

 นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

  (2) บริษทัฯ จะคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั พิจารณาจากคุณสมบติัท่ียงัขาดอยู ่โดยคาํนึงถึง

  ประสบการณ์ วชิาชีพ ความสามรถ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนอาย ุและเพศ เพื่อใหมี้ความหลากหลาย 

  ของโครงสร้างกรรมการและมีความเขม้แขงงมากยิง่ข้ึน   

  (3) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เปง นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

    (3.1)  หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

 (3.2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

 โดยวธีิการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเปง นรายบุคคลหรือหลายคนกงได ้

 (3.3)   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเปง นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเปง นกรรมการเท่าจาํนวน

 กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

 คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ปง นประธานเปง นผูอ้อก

 เสียงช้ีขาด 

 (4) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวน

 กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเปง น 3 ส่วนไม่ได ้กงใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3           

 (5) กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้   

 (ค)  การสรรหาผู้บริหาร 

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเปง นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ ไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทัฯ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

  9.4   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

  บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูล

ภายใน โดยกาํหนดบทบาทของผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง และกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั รวมถึงมี

นโยบายในการส่ือสารภายในองค์กรเพื่อเปง นการยึดถือปฏิบติัว่าจะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทัฯ หรือนาํไปใช้

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยกาํหนดห้ามนาํขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีทราบ 

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และหา้มทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีขอ้มูลงบการเงินหรือ

ขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก่์อนจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้

ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณชนแลว้ การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเปง นการกระทาํผิด

วนิยัของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีสาํคญั คนใดกระทาํผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ การ

ตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 
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   - การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 

   บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลมูลภายในของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยการแจง้ให้ทุกท่าน

รับทราบถึงหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และรับทราบการจดัทาํ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการ ตามท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และตอ้งสําเนารายงานต่อเลขานุการบริษทั เพ่ือความโปร่งใสตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี โดยสามารถสรุปขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดด้งัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 
ณ 20.3.2563 

จ านวนหุ้น 
ณ 10.3.2562 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

1. นายโสภณ      กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ - - - 

2. นายสมพล      ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

- - - 

3. นายวรยทุธ      เจริญเลิศ                  กรรมการตรวจสอบ 
แลกรรมการอิสระ 

200 200 - 

4. นางผดุผอ่ง      อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
แลกรรมการอิสระ 

- - - 

5. นายสุกิจ          จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการ 

2,635,144 2,564,044 2.77 

6. นายพนธ์         ฐิติพานิชยางกูร กรรมการบริหาร 
และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

108,000 108,000 - 

7. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์ กรรมการบริหาร 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

718,100 709,000 1.28 

หมายเหตุ  ขอ้มูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 
ณ 20.3.2563 

จ านวนหุ้น 
ณ 10.3.2562 

เปลีย่นแปลง 
(%) 

1. นายกิตติ                จรัญวาศน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 692,000 692,000 - 
2. นายโฆษิต             องัคสุวรรณ                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นบริหารความเส่ียง - - - 

3. นายวิสิทธ์ิ             ล้ิมเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเลและลอจิสติกส์   4,000 4,000 - 
4. น.ส.สุดารัตน์        วิวรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1,000 1,000 - 
5. น.ส.กญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 1,000 1,000 - 
6. นางสมใจ              บณัฑิตกฤษดา ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั - - - 
7. น.ส.ปุณรดา          อายเุจริญกูล ผูจ้ดัการฝ่ายเบงดเตลงด - - - 
8. นายนพดล             สุวรรณการียก์ุล ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - 
9. นางพรมพร         ลาํดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ - - - 

หมายเหตุ  ขอ้มูล ณ 20 มีนาคม 2563 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  



บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

59 

   - การรายงานการมส่ีวนได้เสีย 

   บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งนาํส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเปง นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษทั โดยจะตอ้งนาํส่งรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วนั หลงัจาก

ไดรั้บการแต่งตั้งเปง นกรรมการหรือผูบ้ริหารตามแบบรายงานท่ีกาํหนด และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายใน 30 วนั 

หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบรายงานท่ีกาํหนด โดยจะจดัเกงบท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะเปง นผูจ้ดัส่งให้

ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 9.5   ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทน

ใหก้บั บริษทั สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดงัน้ี 

ประเภทงานบริการ ช่ือผู้สอบบญัชี จ านวนเงนิ (บาท) 

สอบบญัชี   

1.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส นางสาวสุวมิล กฤตยาเกียรณ์           และ/หรือ 570,000 

2.  ค่าสอบบญัชีประจาํปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ์   และ/หรือ 780,000 

3.  ค่าสอบทานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง    
     งวด 6 เดือน และปลายงวด 

นายจุมพฏ ไพรรัตนากร                  และ/หรือ                                 
นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

200,000 

ค่าบริการอืน่ๆ - - 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน  1,550,000 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บความเหงนชอบจากสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ไดห้มุนเวยีนไม่ใหเ้ปง นผูส้อบบญัชีติดต่อกนัเกิน 5 ปี ซ่ึงเปง นไปตามขอ้กาํหนดท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 9.6  การปฎบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 (ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ก่อนวนัประชุม 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยส่งเสริมและคุม้ครองผูถื้อหุ้นให้ใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการ

อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นควรไดรั้บอยา่งเท่าเทียม เช่น การไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ การ

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้รวมถึงการส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม การใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ือง

สาํคญัต่างๆ เปง นตน้ โดยบริษทัฯ จะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเปง นการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุน้จาํนวน 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. และไดม้อบหมาย

ใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่ง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเปง นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ เปง นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่

ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 21 วนั ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเปง นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดเผยไวบ้นเวงบไซต์ของบริษทั 

ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ในหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดท่ี

ชดัเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เก่ียวกับวนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม กฎเกณฑ์วิธีการในการเขา้ร่วมการประชุม 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในแต่ละวาระเปง นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา 
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ในแต่ละวาระจะระบุชดัเจนวา่เปง นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเหงนของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวโดยไม่มี

การกระทาํใดๆ ท่ีเปง นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ หรือการเขา้ร่วมประชุมฯ ของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี 

ในหนงัสือเชิญประชุม มีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเปง นมาให้ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อรักษาสิทธิใน

การเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศการนดัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพล่์วงหนา้ 3 วนั ก่อนการประชุม 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้เปง นอยา่งมาก โดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้เปง นหลกั จึงเลือกสถานท่ีการ

จัดการประชุมผู ้ถือหุ้น ณ ห้องรัชดา 2  ชั้ น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขว าง 

กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงสะดวกต่อการเดินทาง เน่ืองจากอยู่ใกลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น สถานีรัชดาภิเษก และไดอ้าํนวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานท่ี และเจ้าหน้าท่ีตอ้นรับ จัดเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในจาํนวนท่ี

เหมาะสม มีการนาํระบบ Barcode เขา้มาใชอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้ งจดัพิมพ์

เอกสารประกอบการประชุม หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด รวมไปถึงบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ได ้1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม เพื่อเปง นการอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายใหก้รรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง

ของบริษทัฯ เลขานุการบริษทัรวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยในปี 2562 ไดมี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เปง นผูส้ังเกตการณ์การจัดการประชุมเพ่ือให้การประชุมเปง นไปอย่าง

โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุมประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ 

เปง นผูช้ี้แจงจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยการใชบ้ตัร

ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เหงนดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงอยา่งโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ภายหลงั 

 ในระหวา่งการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไว ้และไดจ้ดัสรรเวลาใน

การพิจารณาแต่ละวาระอยา่งเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง รวมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือ

แสดงใหเ้หงนถึงความเปง นอิสระของผูส้อบบญัชี นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถใชสิ้ทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์

ของตนเอง ดว้ยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเหงนในท่ีประชุมไดอ้ยา่งเตงมท่ี โดยประธานฯ และผูบ้ริหารจะ

ตอบทุกขอ้ซักถามอย่างชดัเจนและตรงประเดงน บริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมพร้อมทั้งคาํถาม-คาํตอบไวเ้ปง นลายลกัษณ์

อกัษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งท่ีเหงนดว้ย ไม่เหงนดว้ย งดออกสียง และบตัรเสีย  

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดบ้นัทึกขอ้มูลการประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ขอ้ซกัถาม และคาํช้ีแจง้ท่ีเปง นสาระสาํคญั มติท่ีประชุมในแต่ละวาระอยา่งละเอียด ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวนัถดัจาดวนัประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และไดจ้ดัส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วนั นับจากวนัท่ีมีการประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงานการ

ประชุมเปง นภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเวงบไซตข์องบริษทั  
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 (ข) การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

 บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุน และใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเปง นธรรม เพ่ือ

เปง นการป้องกนัการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสไดรั้บการชดเชย 

ดงันั้น บริษทัจึงมีมติดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การจดัการประชุมผูถื้อหุ้น จะดาํเนินการตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิม

ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมแต่

ละวาระอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

 2. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยทัว่

กนับนเวงบไซต์ของบริษทั และเวงบไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งไดแ้จง้ให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและ

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอยา่งชดัเจนเปง นการล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนักลัน่กรอง เร่ืองท่ี

ผ่านความเหงนชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเปง นวาระการประชุม สําหรับวาระท่ีไม่ได้รับความเหงนชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลบนเวงบไซตบ์ริษทัต่อไป 

 3. บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ โดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.  แบบ 

ค. ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์และรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให ้          

ผูถื้อหุ้นท่ีจะประสงค์มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนไดเ้ลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการตรวจสอบ 

พร้อมขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ กาํหนดใหเ้ปง นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สาํหรับหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้น

ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์ บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อความสะดวกและรวดเรงวในการเขา้

ร่วมประชุม  

 4. ก่อนเร่ิมการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะช้ีแจงวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนใน

หอ้งประชุม โดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ี

ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง และการลงคะแนนเสียงใหท้าํโดยเปิดเผย โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง

ในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเปง น

รายบุคคล และไดด้าํเนินการประชุมไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพ่ิม

วาระอ่ืน ระหวา่งการประชุมประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสไดส้อบถาม และแสดงความคิดเหงน ตลอดจน

ขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนัก่อนการออกเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม 

 5. การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงเปง นไปอยา่งรวดเรงว โดยบริษทัฯ ทาํการแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู ้

ถือหุน้ทุกท่าน โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระท่ีสาํคญั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีสมควร ซ่ึงจะมีการ

เกงบบัตรลงคะแนนเสียงเหล่าน้ีไวเ้พ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลงั และนาํผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสียงท่ีได้ลงไว้

ล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

 6. บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเปง นจาํนวนเสียงท่ีเหงนดว้ย, ไม่เหงนดว้ย, งดออกเสียง, และบตัรเสีย 

ในแต่ละวาระไวเ้ปง นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม และมีการบนัทึกคาํถาม คาํช้ีแจง และความคิดเหงนของท่ีประชุมไวอ้ยา่ง

ครบถว้น หลงัจากการประชุม 14 วนั บริษทัฯ จะเปิดเผยรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวงบไซต์ของบริษัท และจัดเกงบเปง น

รายงานการประชุมไวท่ี้สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือใหทุ้กฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้



บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

62 

 7. บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในบริษทัฯ ห้ามผูบ้ริหาร และ

พนกังานในทุกระดบัชั้น นาํขอ้มูลภายในบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

นาํส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี รายละเอียดของมาตรการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน”  

 (ค) สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการในองค์กรอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกรายวา่ สิทธิขั้นพ้ืนฐานเหล่าน้ีไดรั้บการคุม้ครองและดูแลเปง นอยา่งดีตามขอ้กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้

กาํหนดกรอบความประพฤติดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวงบไซตข์องบริษทั เพ่ือให้เปง นกรอบความเขา้ใจวา่บริษทัฯ 

จะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเปง นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสามารถจาํแนกแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ดงัน้ี  

  - ผู้ถือหุ้น  : บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นให้ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงมติ สิทธิในการเสนอความคิดเหงนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนอยา่งเปง นธรรม โดยบริษทั มุ่งเนน้ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีอยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส และเช่ือถือได ้

  - พนักงาน  : บริษทัฯ คาํนึงถึงพนกังานเปง นสาํคญั เพราะถือวา่เปง นหวัใจหลกัของการดาํกิจการให้มีประสิทธิภาพ 

จึงมีการปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเปง นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังานเปง น

สาํคญั จึงปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเปง นธรรม โดย

กาํหนดผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกาํหนดค่าตอบแทน

พนักงานท่ีสอดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว อีกทั้ งมีการกาํหนดขอ้บังคบัเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้รวมถึง

เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเปง นไปดว้ยความสาํเรงจและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนยงัให้ความสาํคญักบัการจดัการสุขอนามยัในท่ีทาํงาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มี

ความปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะอนามยัต่อพนกังานเปง นสาํคญั    

  สวสัดกิารต่างๆ มีดงัน้ี         

  - บริษทัฯ มีการจดัตั้งเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน โดยท่ีพนักงานส่งเขา้เปง นเงินสะสมในทุกๆเดือน 

สาํหรับเงินกองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

   - สวสัดิการเงินกูย้มืทัว่ไป / ท่ีอยูอ่าศยั  

   - การเบิกค่ารักษาพยาบาล, ทนัตกรรม 

   - จดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 

   - การเท่ียวหรือเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี 
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  นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

   บริษทัฯ ไดต้ระหนกั และเลงงเหงนความสาํคญัต่างๆ ของบุคลากรวา่มีผลต่อความสาํเรงจของบริษทัอยา่งแทจ้ริง จึงได้

ระลึกอยูเ่สมอวา่การท่ีบริษทัจะบรรลุไปสู่เป้าหมายไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานอยา่งเปง นระบบและต่อเน่ือง 

จึงเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาเพื่อการเติบโตของพนกังาน โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดบัชั้น ทั้งหลกัสูตรการอบรมภายใน

บริษทั การส่งพนกังานไปอบรมในสถาบนัต่างๆ ภายนอกบริษทั เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนกังานในการพฒันา

องค์กรให้ดีข้ึน ไปสู่ความสําเรงจอย่างย ัง่ยืน โดยในปี 2562 บริษทัมีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเปง นจาํนวนชัว่โมงเฉล่ีย 17.5 

ชัว่โมง/คน/ปี 

   - คู่ค้า  :  บริษทัฯ ไดก้าํหนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเปง นการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเหมาะสม และ

เพ่ือให้เปง นไปตามกรอบการแข่งขนัท่ีสุตจริตโปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเปง น

ธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขไดต้อ้งแจง้ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข และ

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดระเบียบในการ จดัหาและ

ดาํเนินการต่างๆ ท่ีชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํธุรกิจกับคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรือละมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินผูคู้่คา้ 

เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื  

   - เจ้าหนี ้  : บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีการกระทาํใดๆท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีตกลง 

ปิดบงัขอ้มูล หรือขอ้เทงจจริงอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้หน้ี ซ่ึงเปง นการสร้างความมัน่ใจให้แก่เจา้หน้ีมาตลอด ทั้งน้ี หาก

บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีเหตุจาํเปง นให้ผิดนดัชาํระหน้ี บริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ทนัที 

เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเรงวและเปง นธรรม 

   - ลูกค้า  : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ และบริการใหไ้ดม้าตรฐาน ใหค้วามคุม้ครอง

ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อวามตอ้งการของลูกคา้ ยึดหลกัความยติุธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อลูกคา้ใน

เร่ืองของการใหข้อ้มูลข่าวสารและขอ้มูลอยา่ถูกตอ้ง และมีหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนใหข้อ้เสนอแนะจากลูกคา้โดยเฉพาะ 

   - คู่แข่ง  : บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เปง น

ธรรม มุ่งเนน้การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ไ ม่ ล ะ เ มิ ด ค ว า ม ลับ

หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิฉอ้ฉล และยดึถือนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ท่ีระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัฯ มองวา่ คู่แข่งเปรียบเสมือนมิตรภาพทางการคา้ และในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ 

ในเร่ืองเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

   - ชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม  : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และส่ิงแวดลอ้มมาโดย

ตลอด โดยมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือใชจ่้ายในกิจกรรมดา้น CSR เพ่ือเปง นการตอบแทนและคืนกาํไรสู่สงัคมและชุมชน ตลอดจน

มีการส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ํ้ า การใช้

ทรัพยากรหมุนเวยีน และฟ้ืนฟคูวามหลายหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ   

   - ภาครัฐ  :  บริษทัฯ มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจให้อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัอยา่ง

เคร่งครัด  ดาํรงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยการเปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ี

หน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อบริษทั 
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 (ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 1.   บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเปิ ดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเรงว และโปร่งใส 

บริษทัจึงได้เผยแพร่ขอ้มูลท่ีสําคญัของบริษทัทั้ งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทาง website ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสาํนักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

www.sec.or.th ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้นอกจากน้ีขอ้มูลสารสนเทศ

ต่ างๆ ท่ี  บ ริษัทได้ เผยแพร่ต่อสาธา รณชนและผู ้มี ส่วน ได้เ สียแล้ว  จะนํามา เผยแพร่รวม ไว้ใน  website ของบริษัท 

http://www.charaninsurance.co.th ดว้ย โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อ

เหตุการณ์ เขา้ถึงไดส้ะดวก และไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

  2. งบการเงินท่ีนํามาเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนได้เสียตอ้งตอ้งผ่านความเหงนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัก่อน   

 3.   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี  

 4.  บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไวใ้น

รายงานประจาํปี และ website ของบริษทั  

 5.  บริษทัไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และจาํนวนคร้ังท่ี

กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” และ “คณะกรรมการชุดยอ่ย”  

 ทั้งน้ี บริษทัยงัใหค้วามสนใจในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทัว่ไป บริษทัจึงกาํหนดให้การเผยแพร่ขอ้มูล

ของบริษทัแก่นักลงทุน โดยจดัให้มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเปง นตวัแทนในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน โดยสามารถ

ติดต่อส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดท่ี้  

 ⚫ คุณสมพร   รษบุตร 

  ท่ีอยู ่ : บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

    เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

    เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

  เวงบไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

  โทรศพัท ์ :  02 – 276-1024  ต่อ 207 

  โทรสาร : 02 – 275-4919   

 (จ)  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 1.  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร  

  บริษทัฯ มิได้มีคณะกรรมการสรรหา แต่จะร่วมกันพิจารณากลัน่กรองผูท้รงคุณวุฒิท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งเปง น

กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเปง นท่ียอมรับ มีประวติัการทาํงานท่ี

โปร่งใส มีวฒิุภาวะและความมัน่คง มีคุณสมบติัเหมาะสมครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั และสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และเป้าหมายใน

การดาํเนินงานของบริษทั  รวมถึง ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นหรือทกัษะท่ีจาํเปง น เพ่ือเสริมสร้างความแขงงแกร่งและประสิทธิผล

http://www.charaninsurance.co.th/
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ของคณะกรรมการ ให้ไดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยไดพ้ิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการควบคู่ไปดว้ย  

  2. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร แต่มีกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส 

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกัน และมีขนาดท่ีใกลเ้คียงกัน รวมทั้ งคาํนึงถึงผลประกอบการเพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอความเหงนต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาตดัสินใจ และจะนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยนโยบายการกาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ค่าตอบแทนในรูปตวัเงนิ 
กรรมการ เบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการ   

 ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง  
300,000 บาท โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินปันผลจ่าย โดยใหป้ระธานกรรมการไดรั้บใน
อตัราท่ีสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

 กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
300,000 บาท โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินปันผลจ่าย โดยใหป้ระธานกรรมการไดรั้บใน
อตัราท่ีสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง ✕ 

 กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง  ✕ 

กรรมการชุดย่อยอืน่ๆ ✕ ✕ 

  การก าหนดค่าตอบแทนของ CEO 

  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบติังานของ CEO 
โดยไดมี้การจดัการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเปง นผูป้ระเมิน และร่วมกนั
พิจารณาอนุมติั ทั้ งน้ี ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ดัการ ถือเปง นขอ้มูลอนัเปง นความลบั ไม่สามารถเปิดเผยได ้โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  ระยะส้ัน  

  ส่วนที ่1 ประเมินจากผลการดาํเนินงานในองคก์ร  

  ส่วนที ่2 ประเมินผลดา้นความเปง นผูน้าํ  (ความเปง นผูน้าํ, การกาํหนดกลยทุธ์, การปฏิบติัตามกลยทุธ์, การวางแผน

และผลการปฏิบติังานทางการเงิน, ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ, ความสมัพนัธ์กบัภายนอก, การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบั

บุคลากร, การสืบทอดตาํแหน่ง และคุณลกัษณะส่วนตวั) ทั้งน้ีผลการประเมินจะถูกนาํไปพิจารณากาํหนดอตัราการข้ึนเงินเดือน ของ

กรรมการผูจ้ดัการ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

  ระยะยาว 

  จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 
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  3.   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 (1) บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเปง น เพ่ือ

พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

 (2)  มีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้าํหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ใหท้ราบถึง วนั เวลา สถานท่ี 

นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมเปง นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจาํเปง น เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

  ในปี 2562 ไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมกรรมการประจาํปี 2563 เปง นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุมอาจมี

การเปล่ียนแปลงได)้ ดงัต่อไปน้ี 

คร้ังที ่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
2 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 วนัท่ี 11 มีนาคม 2563 
3 วนัท่ี  9  สิงหาคม 2563 วนัท่ี  7 พฤษภาคม 2563 
4 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 วนัท่ี  5 สิงหาคม 2563  
5 - วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563  
6 - วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 

  (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

  (4) คณะกรรมการบริษทั สามารเขา้ถึงสารสนเทศ แลขอ้มูลท่ีสาํคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย         

  (5) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ 

เพ่ือให้สารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือเปง นการทาํความรู้จักกับผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

  (6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการนาํเสนอวาระการประชุม และจดัสรร

เวลาในการอภิปรายซกัถาม และสรุปประเดงน เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านแสดง

ความคิดเหงน และประมวลความเหงนเพื่อสรุปการประชุม 

 4.   ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 
 บริษทัฯ มีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของ

คณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีการกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชัดเจน เพ่ือเปง นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนักงาน ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้บริษทัฯ กาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทหนา้ทีท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ

ภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั เปง นผูมี้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษทั และมีความ

เช่ียวชาญท่ีเปง นประโยชน์ต่อบริษทั 
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 5.   การพฒันากรรมการใหม่ 

  (1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ

ดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเปง นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนักงมีนโยบายท่ีจะ 

เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กบักรรมการทุกท่านทั้งในแง่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ            

เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการใหส้ามารถเขา้รับตาํแหน่งไดเ้รงวท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษทั  

เปง นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  

    - เร่ืองท่ีควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ  

    - ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ : แนวทางการดาํเนินงาน และเยีย่มชมการทาํงานของแต่ละฝ่าย 

    - การพบปะหารือ : กบัประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ 

  ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีการเขา้รับตาํแหน่งของกรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเปง น

ปัจจุบนั จึงไดป้รับปรุงคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายท่ีสาํคญั เช่น 

นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลกัเกณฑต์่างใหก้รรมการทุกท่านไดท้ราบโดยทัว่กนั   

   (2)  การพฒันาความรู้ 

  บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันากรรมการ โดยไดส่้งกรรมการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ เพ่ือเปง นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจอยูเ่สมอและยงัเปง นการเพ่ิมมุมมองความคิดท่ีเปง นประโยชน์นาํมาปนระยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีจึงมี

นโยบายให้กรรมการไดรั้บการพฒันาความรู้ในหลกัสูตรต่างๆ อาทิเช่น หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) และ 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 

 โดยในปี 2562 บริษทัฯ มีการส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ร่วมการอบรม / สมัมนา จาํนวน 33 หลกัสูตร มีกรรมการเขา้

รับการอบรม / สมัมนา จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงคิดเปง นจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ียคนละ 6 ชัว่โมงต่อปี  

 6.   การประเมนิผลการปฎบิัตหิน้าทีข่องกรรมการ 

 บริษทัฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานเปง นประจาํ ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เปง นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดงน และ

อุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา และเพ่ิมประสิทธิภาพของกรรมการตามหลกัสูตรตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 1 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

กระบวนการ และหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

 กระบวนการในการประเมนิผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคล 

  (1) คณะกรรมการบริษทัฯ เปง นผูอ้นุมติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งครบถว้น และ

เปง นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด  
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  (2) เลขานุการบริษทั เปง นผูร้วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุป และวิเคราะห์ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา  และรายงานผลการวเิคราะห์จากการประเมินให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

  (3) เลขานุการบริษทั เปง นผูน้าํผลวิเคราะห์ และความเหงนเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษทั ไปจดัทาํแผนเพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุง 

หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมเนือ้หา ดงันี ้

หัวข้อการประเมนิ คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การประชุมของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ✓ ✕ ✕ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ✓ ✕ ✕ 

การพฒันาตนเอง  และผูบ้ริหาร ✓ ✕ ✓ 

 ผลการประเมนิการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 มดีงัต่อไปนี ้

   (1) ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจ าปี 2562 

    คะแนนเฉล่ีย  3.52  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.58 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.45 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.48 

    - การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.63 

    - ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ค่าเฉล่ีย  3.74 

    - การพฒันาตนเอง และผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย  3.29 

  (2) ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประจ าปี 2562  

    คะแนนเฉล่ีย  3.10  อยูใ่นระดบั มาก 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.36 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.37 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  2.57 

   (3) ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562  

    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    คะแนนเฉล่ีย  3.64  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.86 
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    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.50 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.57 

    3.2 คณะกรรมการบริหาร 

    คะแนนเฉล่ีย  3.44  อยูใ่นระดบั มาก 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.33 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.67 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.33 

 7.  การประชุมกนัเองระหว่างกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ท่ีอยา่งสมบูณ์ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั และมีความเปง น

อิสระต่อการเสนอแนะแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมหารือกนัเองโดนไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วม ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชี เม่ือวนัท่ี 25 ธันวามคม 2562 เพื่อซักถึง

ความเนอิสระในการทาํงาน ตลอดจนใหแ้สดงความคิดเหงนเร่ืองระบบการควบคุมภายใน 
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10.  รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมี

การนาํหลกัปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยกุต์ใชเ้ปง นกรอบและแนวทางในการปฏิบติั กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้าง

การดาํเนินงานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความเปง นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ตลอดจนคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรในกระบวนการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอยา่งประหยดัและเกิดคุณค่ามากท่ีสุด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเลงงเหงนถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมใน

การรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตสาํนึกให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ ทุกคนเปง นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํมาซ่ึง

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

 10.1  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานและการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเล่ียงวิธีการและ

พฤติกรรมท่ีไม่สุจริตท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรือการบีบบงัคบั พฤติกรรม

การเล่นพรรคเล่นพวก การกาํหนดราคาสินคา้ใหต้ ํ่ากวา่ปกติเพ่ือขจดัคู่แข่ง การวางขอ้กาํหนดเพ่ือบีบบงัคบัคู่แข่งอยา่งไม่เปง นธรรม 

เปง นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใด ๆ อนัเปง นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทางบริษทัฯ มีการ

กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการ

ดาํเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสาํหรับพนกังานท่ีละเมิดกฎและไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงการดาํเนินงานในทุก

ขั้นตอนจะอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายทั้งส้ิน 

 10.2  การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

  บริษทัฯ มุ่งให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเปง นธรรม และโปร่งใส โดยบริษทัตระหนักว่าการทุจริต

คอร์รัปชัน่เปง นอุปสรรคสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม เน่ืองจากเปง นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เปง นธรรมทางธุรกิจ อนัจะ

ส่งผลเสียต่อช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่เปง นท่ียอมรับของสงัคม ทางบริษทัจึงไดม้รการ

กาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือและ

นาํไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีดงัต่อไปน้ี 

 - จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีเปง นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

เพ่ือใหเ้กิดเปง นมาตรการป้องกนั โดยมีการจดัผงัองคก์รเพ่ือควบคุมการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ใชห้ลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ี 

มีการถ่วงดุลการใชอ้าํนาจ และการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมโดยมีการเนน้ย ํ้าเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม จดัใหมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึง

ผา่นช่องทางต่างๆ ทั้ง กล่องรับความคิดเหงน เวงบไซตบ์ริษทัฯ รวมถึง วางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

อยา่งเหมาะสม  

 - หวัหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายกาํกบัดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบติังานภายในแผนกเพ่ือลดความเส่ียง

จากการทุจริตคอร์รัปชัน่ และจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ืออุดช่องโหวท่ี่อาจเปง นเหตุให้เกิดการกระทาํความผิด

ข้ึน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันาระบบให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน

หน่วยงานของตนเพ่ือควบคุมขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

 - บริษทัฯ ใหค้วามร่วมมือกบัผูต้รวจสอบภายใน ในการดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบขั้นตอนของ

ระบบงาน การปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสญัญาณเตือนภยัต่างๆ ประเมิน
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ความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้องกนั ติดตาม และตรวจพบความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีการทาํรายงาน

เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 - บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเหงนการกระทาํทุจริตและคอรัปชัน่ และจดัให้มีมาตรการ

คุม้ครองและบรรเทาความเสียกายกบัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานดงักล่าว รายละเอียดไดแ้สดงอยูใ่น

หวัขอ้ “มาตรการในการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้”  

 - กรณีพบเหตุการณ์กระทาํผิด และมีหลกัฐานชดัเจนวา่มีการกระทาํการทุจริตจริง จะจดัตั้งคณะบุคคลสอบสวน

พิเศษชัว่คราวข้ึน เพ่ือใหค้วามเปง นธรรมกบัผูท่ี้ถูกกล่าวหา และใหค้วามคุม้ครองอยา่งเหมาะสมแก่ผูใ้หเ้บาะแส 

 - นาํกรณีท่ีพบเหตุการณ์กระทาํผิดมาเปง นกรณีศึกษา เพ่ือหาแนวทางเชิงป้องกนั และหาวิธีตรวจสอบแห่งการ

กระทาํดงักล่าวเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ทุจริตซํ้ าข้ึนอีก  

 10.3   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายหลกัสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ไดป้ฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด ยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนเปง นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยคาํนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งศกัด์ิศรี 

และสิทธิ ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเปง นในเร่ืองของเช้ือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา และบริษทัไม่สนบัสนุนกิจการท่ี

กระทาํการใดๆ อนัเปง นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 10.4  การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเปง นองค์ประกอบท่ีสําคญัของความสําเรงจของบริษทั จึงให้การดูแลการ

ปฏิบติัอยา่งธรรม ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  - การเคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

  - การกาํหนดผลตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัระกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดย

คาํนึงถึงหลกัการจูงใจพนกังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตงมความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยหวัหนา้งาน 

  - การจดัใหมี้สวสัดิการพนกังานในดา้นต่างๆ การจดัให้มีนโยบายความปลอดภยั และสุขอนามยัท่ีดีของพนกังาน 

และการส่งแสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี  

  - การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

พนกังานทุกระดบัชั้น 

 10.5  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจ โดยมุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้มีความเปง นสากลไดคุ้ณภาพมาตรฐานตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเปง นธรรม และการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ไม่ดาํเนินการใด ๆ ท่ีทาํ

ใหเ้กิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือละไวไ้ม่กล่าวถึงขอ้มูลสาํคญัซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจ

ผิด รวมถึงยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัการรักษาความลบัของลูกคา้เปง นอย่างยิ่ง ซ่ึงทางบริษทัฯ จะช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเกงบ

ขอ้มูลส่วนตวัให้ผูบ้ริโภคทราบก่อนจะดาํเนินการทุกคร้ัง และจะไม่นาํขอ้มูลความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ่ื้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมิชอบ นอกจากจะไดรั้บความยินยอมจากผูบ้ริโภคก่อน และบริษทัฯ ยงัให้สิทธิแก่ผูบ้ริโภคในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการใชข้อ้มูลของตนภายใตก้รอบของกฎหมาย และเม่ือพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรม

ในการจดัเกงบขอ้มูลและการใชข้อ้มูล ทางบริษทัฯ จะดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งโดยทนัที  
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 10.6   การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

  ในการประกอบธุรกิจของบริษทันั้น เปง นธุรกิจประเภทการให้บริการ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง                    

แต่ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงการประหยดัพลงังานในองคก์รเปง นส่ิงสาํคญั คือพนกังานทุกคนในองคก์รตอ้งร่วมมือกนั ตอ้งมีทศันคติ

และจิตสาํนึกในการมีส่วนร่วม ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดร้ณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังาน อยา่งมีวินยั และ

สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ดาํเนินธุรกิจท่ีเปง นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม 

  (2) ปฏิบติัตามกฎหมาย และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเปง นประโยชน์ต่อสงัคม 

  (3) ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

  (4) ปลูกจิตสาํนึกให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีการปฏิบติัตามนโยบายประหยดั

พลงังานและการลดภาวะโลกร้อนของบริษทั เช่น 

   - ใชก้ระดาษรีไซเคิล 

   - พิมพเ์อกสารเฉพาะหนา้ท่ีจาํเปง นเท่านั้น 

   - ส่งขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางอีเมล แทนการใชก้ระดาษ 

   - ดบัไฟฟ้าทุกคร้ังทนัท่ีท่ีออกจากหอ้งทาํงานหรือหอ้งประชุม และดบัไฟฟ้าในเวลาพกักลางวนั 

   - ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้าน 

   - ข้ึนบนัได ้1- 2 ชั้น แทนการใชลิ้ฟต ์

 10.7   การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเปง นหนา้ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งทาํควบคู่

ไปกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและเติบโตไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน ทางบริษทัฯ จึงไดมี้การสาํรวจ

สภาพชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัฯ วา่ ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินงานของธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือ

นาํมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง ไม่ใหเ้กิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม 

รวมถึงปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั และถือเปง นหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

 บริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการในองค์กรอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกราย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชน สังคม คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายเปง นหลกั ซ่ึงสามารถจาํแนกแนวทาง

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ดงัน้ี  

 - ผูถื้อหุน้ : บริษทัคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อ

หุน้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเหงนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิในการท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน

อยา่งเปง นธรรม โดยบริษทัมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง และ

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลท่ีข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส 

และเช่ือถือได ้                                                                                                
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 - ลูกคา้ : บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เปง นไปตามกฏหมายและมาตรฐานโดยเสนอ

กรมธรรมท่ี์มีความเหมาะสมและการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้รวมถึงการเกงบ  

รักษาขอ้มูลของลูกคา้ พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองท่ีเหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเปง นธรรม 

รวดเรงว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์     

 - พนกังาน : บริษทัมีการปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเปง นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั

และสวสัดิภาพของพนกังานเปง นสําคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจาํปี สวสัดิการเงินกูย้ืม

ทัว่ไป / ท่ีอยู่อาศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้งมีการกาํหนด

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมใหค้วามรู้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืน ๆ     

 - คู่คา้ : บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เปง นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริตและโปร่งใส โดย

ยดึถือการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีเปง นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้ง

แจง้ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข  และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การกาํหนดระเบียบในการ จดัหาและดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด 

ๆ จากคู่คา้ และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่ค่าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ มีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฏหมาย 

รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติัและประเมินผลคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื                                        

 - คู่แข่ง : บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เปง นธรรม 

มุ่งเนน้การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้   

 - เจา้หน้ี : เปง นเจา้หน้ีทางการคา้ ซ่ึงเปง นรายการอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติ เปง นหน้ีท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย 

เกิดจากความคล่องตวัในการทาํธุรกิจ ไม่ไดเ้กิดจากการกูย้ืม มีลกัษณะการรวบรวมแบบจดบนัทึกมีการชาํระตามรอบระยะเวลาท่ี

กาํหนดไว ้ โดยถือความเช่ือมัน่และความไวว้างใจเปง นหลกัปฏิบติั          

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเปง น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพ่ือสร้างความเจริญให้สังคม รวมทั้งให้ความสาํคญัต่อการประหยดัพลงังานภายในองคก์ร การอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม   และจดัสรรงบประมาณเพ่ือใชจ่้ายในดา้นกิจกรรม CSR      

 - ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจะป้องกนั และดูแลใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะไม่สร้างหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ํ้ า การใชท้รัพยากรหมุนเวียนการดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ          

 - ภาครัฐ : บริษทัมุ่งดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและดาํรงไวซ่ึ้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบั

ดูแลบริษทั โดยการติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผยและพร้อมใหค้วามร่วมมือ  

ในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ เพ่ือแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือซ่ึงกนัและ

กนั 

 10.8 การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ มีการส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกคนเปง นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันา

ไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ อนัจะเปง นการพฒันานวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองคก์ร  
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นโยบายการป้องกนัการฟอกเงนิและการก่อการร้าย 

 บริษทัเปง นสถาบนัการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฏหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอนุภาพทาํลายลา้งสูงของบริษทั พ.ศ. 2559  

แมว้า่บริษทัจะมีความเส่ียงตํ่าต่อการเปง นแหล่งฟอกเงินหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดแต่บริษทักงมีโอกาสท่ีจะเปง นแหล่งฟอก

เงิน หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได ้เช่นกรณีลูกคา้เปง นผูก้ระทาํตามผิดมูลฐานตามท่ี ปปง.  กาํหนด  นาํเงินท่ีไดจ้าก

การกระทาํความผิดมาชาํระค่าเบ้ียประกนัภยั หรือนาํทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมาทาํประกนัภยั เปง นตน้ ดงันั้น

บริษทัจึงตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตนและตรวจสอบขอ้เทงจจริงของลูกคา้ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง รวมไปถึงการกาํหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายดงัน้ี 

 1. กาํหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย  รวมถึงกาํหนดหนา้และจรรยาบรรณในการปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยการป้องกนั 

และปราบปรามการฟอกเงิน และเปง นไปตามมาตรฐานสากล 

 2. กาํหนดนโยบายการประเมินและการบริหารความเส่ียงตามกฏหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 3. กาํหนดนโยบายการรับลูกคา้  หรือทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ ตวัแทน นายหนา้ คู่คา้ และผูด้าํเนินการแทนทั้งในและ

ต่างประเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั โดยไดรั้บขอ้มูลของลูกคา้เพ่ือสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวัตนของลูกคา้ได ้

โดยตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบับญัชีรายช่ือท่ีมีความเส่ียงตามท่ีกฏหมายกาํหนด ทั้งน้ีป้องกนัมิให้ลูกคา้ถูกใชเ้ปง นเคร่ืองมือ หรือ

ตวักลางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 4. กาํหนดใหมี้นโยบายการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทงจจริงเก่ียวกบัลูกคา้กบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมท่ี

มีเหตุอนัควรสงสัยและรายงานต่อสาํนกังาน ปปง. ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดของกฏหมายวา่ดว้ยการฟอกเงินและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือบุคคลเส่ียงและบุคคลท่ีถูกกาํหนดตามรายช่ือท่ีสาํนกังาน 

ปปง. แจง้มา ผา่นระบบอิเลงกทรอนิกส์ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง เพ่ือเปง นการตระหนกัให้เหงนถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี บริษทัจึงมีการ

จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฏหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงแก่พนกังานและผูบ้ริหาร  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึงมีการทบทวนและติดตามอยูต่ลอดเวลา เพ่ือ

เปง นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจากการดาํเนินธุรกิจในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งปัจจยัภายใน และ

ปัจจยัภายนอก ดงันั้นการจดัการระบบควบคุมภายในจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีคณะกรรมการตอ้งให้ความสนใจอยูเ่สมอ โดยมีการ

กาํหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษทัให้ความร่วมมือ และคาํนึงถึงความสําคญัของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกดา้น อาทิ 

ดา้นการบริหารและการจดัสรรทรัพยากรของบริษทั  ดา้นบญัชี-การเงิน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้น

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นกฎหมาย เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง และขอ้พิพาทจากการละเมิดท่ีอาจนาํไปสู่การ

ฟ้องร้องทั้งทางแพง่และอาญา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) บริษทัฯ ไดมี้การจดัแผนองคก์ร ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน พร้อมทั้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีไวอ้ยา่ง

ชดัเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบัติงาน เช่น การจดัตั้งให้มีคณะกรรมการบริษทั เปง นผูก้าํกับดูแลด้านนโยบายและ

รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั คณะผูบ้ริหาร ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแล และกาํกบัในส่วนงานต่างๆ ให้ธุรกิจดาํเนินไป

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายต่างๆ ท่ีมีการแบ่งงานออกเปง น

สายปฏิบติัการและสายสนบัสนุน ซ่ึงมีจาํนวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือเปง นการจดัการท่ีดี เก่ียวกบัการ

ควบคุมดูแลการถ่วงดุลอาํนาจกนัเองระหว่างผูป้ฏิบติังานของแต่ละคณะ หรือแต่ละฝ่ายกงตาม รวมถึงเปง นการดูแลกระบวนการ

บริหารความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

  (2) คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีติดตาม และพิจารณาความ

เหมาะสมอยา่งเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากในสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และรายงานผลการ

ติดตามต่อคณะกรรมการบริษทั 

  ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการเขา้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกของบริษทั คือ บริษทั               

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และผูต้รวจสอบภายใน คือ บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั อยูเ่ปง นประจาํอยา่ง

นอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือเปง นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมาไดรั้บคาํช้ีแจงวา่ยงั

ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีเพียงบางรายการเท่านั้นท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขให้

สมบูรณ์ครบถว้นซ่ึงหน่วยงานผูรั้บผิดชอบไดด้าํเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏ

ในเอกสารแนบ 6 

  ในระดบัหน่วยงานหรือฝ่าย บริษทัไดมี้ระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงาน

ต่างๆ ซ่ึงทําเปง นประจําทุกปี เพ่ือให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน และพฒันาระบบงานต่างๆ เพ่ือให้การควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน และส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  (3) เพ่ือเปง นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับองค์กร และเปง นการวางรากฐานท่ีดีในระยะยาว บริษัทฯ มีการสร้าง

วฒันธรรมองค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเปง นแม่แบบในการเช่ือมโยง ได้แก่ การเข้ารับการฝึกอบรม การสร้างจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของบริษทัฯ  

   คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบพฒันาระบบการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีอิสระ และมีจรรยาบรรณท่ีดี ซ่ึง

บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้นายศิลป์ชยั 

รักษาพล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เปง นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
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คุณสมบติัของบริษทั สํานักงาน สามสิบส่ี ออดิต จาํกดั และนายศิลป์ชยั รักษาพล แลว้เหงนว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเปง นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจประกนัภยั 

และอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัมาเปง น ระยะเวลา 42 ปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน

ดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย ์สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั สถาบนัวชิาชีพ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติั หรือ

ไดรั้บความเหงนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสาร

แนบ3 

 บริษทัไดม้อบหมายให ้นายศรชยั  แกว้รากมุข ดาํรงตาํแหน่งเปง นหัวหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (compliance 

department) เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมี

คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3  

12.   รายการระหว่างกนั 
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่มีรายการระหว่างกนั และหากในอนาคตมีการทาํธุรกรรมกบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยจะตอ้งมี

ราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยจะตอ้งเปง นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 

arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาอนุมติั ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเหงนต่อความสมเหตุสมผล

ของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

                13.   ข้อมูลการเงินทีส่ าคญั  

รายงานการสอบบัญชี 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต งบการเงินส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม  2562 ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

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

เลขทะเบียนผูส้อบ 5599   นายจุมพฏ ไพรรัตนากร เลขทะเบียนผูส้อบ 7645   นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร เลขทะเบียนผูส้อบ  8125  ซ่ึงผูส้อบบญัชี

บริษทัน้ีไดรั้บความเหงนชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 2 ปี ดงักล่าว ไดใ้ห้ความเหงนในรายงานการตรวจสอบในปี 2561  และ 2562  

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเหงนแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษทัฯ  

 สาํหรับปี 2562  มีรายการเพ่ิมเติมดงัน้ี 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน                                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบกาํไรขาดทุนเบงดเสรงจ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เหงนวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเปง นอิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปง นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ปง นเกณฑใ์นการแสดงความเหงนของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเหงนของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหงนแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ                               

บริษทัฯ มีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับจาํนวน 414.86 ลา้นบาท คิดเปง นอตัราร้อยละ 85.40 ของรายไดร้วมก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่าย

จากการเอาประกันภยัต่อ ซ่ึงเปง นการรับประกันภยัให้กับผูเ้อาประกันภยัรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกันภยัเปง นจํานวนมาก                 
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โดยอาศยัระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบั

การตรวจสอบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

 ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริงของรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การ

บนัทึกขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขาย

เบ้ียประกนัภยั การคาํนวณค่าเบ้ียประกนัภยัรับ และการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มตวัอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัว่าสอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยั และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้า่เบ้ียประกนัภยัท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบญัชี และสุ่มตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

 สอบทานขอ้มูลกรมธรรม์และรายการสลกัหลงักรมธรรม์ท่ีบริษทัฯ ออกในระหว่างปีและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 85.11 ลา้นบาท (แสดงเปง นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั) คิดเปง นอตัราร้อย

ละ 22.89 ของหน้ีสินรวม สาํรองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสาํรองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ และ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวคาํนวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั และขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ

กาํหนดขอ้สมมติ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การรับเร่ืองค่าสินไหมทดแทน การตั้ง

ประมาณการ และการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ 

 พิจารณาคุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทั 

 อ่านรายงานการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบกบัท่ีบนัทึก

ไวใ้นบญัชี 

 ประเมินขอ้สมมติ และการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่ 

 ใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทน ประเมินขอ้สมมติ รวมถึงวิธีท่ีใช้ในการคาํนวณ และ

เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 
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ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเปง นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเหงนของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริง

อนัเปง นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริงอนัเปง นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ เพื่อใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเปง นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริงอนัเปง นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี

จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทงจจริงอนัเปง นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเหงนของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เปง นการรับประกันว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริงอนัเปง นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริงอนัเปง นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปง นเกณฑใ์นการแสดงความเหงนของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เทงจจริงอนัเปง นสาระสาํคญัซ่ึงเปง นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
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ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทงจจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหงนต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเปง นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหงนของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกงตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปง นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเดงนท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเปง นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเปง นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ

เปง นอิสระ          

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน

งวดปัจจุบนัและกาํหนดเปง นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

                         บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  
 

 (นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 
            เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  2982 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 
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สรุปงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 2562 2561 2560 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

      สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022 5.89 11,875 1.49 39,550 4.90 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 30,326 3.37 28,985 3.63 25,129 3.11 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,893 0.32 3,297 0.41 2,718 0.34 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 36,760 4.08 25,021 3.13 23,316 2.89 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 26,400 2.93 8,903 1.11 9,278 1.15 

สินทรัพยล์งทุน       

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 668,653 74.27 649,707 81.26 637,088 78.90 

   เงินใหกู้ย้มื 7,282 0.81 8,548 1.07 10,178 1.26 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - - - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 42,873 4.76 43,454 5.44 44,061 5.45 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 12 0.01 56 0.01 117 0.01 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18,670 2.07 11,953 1.50 8,626 1.07 

สินทรัพยอ่ื์น 13,459 1.49 7,707 0.95 7,419 0.92 

รวมสินทรัพย ์ 900,350 100.00 799,506 100.00 807,480 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

     2562 2561 2560 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       

      หนีสิ้น       

          หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 275,358 30.58 154,119 19.28 134,525 16.66 

          เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 20,985 2.33 19,878 2.49 17,595 2.18 

          ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 1,071 0.13 229 0.03 

          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,295 1.48 8,766 1.10 9,529 1.18 

          หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,294 1.03 11,935 1.49 17,011 2.11 

          หน้ีสินอ่ืน - - - - - - 

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้                                                                   
อ่ืนๆ 

12,625 
40,231 

1.40 
4.47 

11,084 
16,146 

1.39 
2.02 

9,321 
17,219 

1.15 
2.13 

     รวมหน้ีสิน 371,788 41.29   222,999 27.90 205,429 25.44 

     ส่วนของผู้ถือหุ้น       

          ทุนจดทะเบียน 120,000 - 120,000 - 120,000 - 

          ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 120,000 13.33 120,000 15.00 120,000 14.86 

          ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 258,000 28.66 258,000 32.27 258,000 31.95 

     ก าไรสะสม       

          จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 12,000 1.33 12,000 1.50 12,000 1.49 

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 101,384 11.26 138,769 17.36 144,008 17.83 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 37,178 4.13 47,738 5.97 68,043 8.43 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 528,562 58.71 576,507 72.10 602,051 74.56 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 900,350 100.00 799,506 100.00 807,480 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 44.05 - 48.04 - 50.17 - 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) ต่อหุน้ 10.00 - 10.00 - 10.00 - 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ส าหรับปีส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 

 2562 2561 2560 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยั 414,856 100.00 188,683 100.00 198,869 100.00 

หกั  เบ้ียประกนัภยัต่อ 59,429 14.33 32,829 17.40 36,913 18.56 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 355,427 85.67 155,854 82.60 161,956 81.44 

เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเปง นรายได ้
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อน (82,691) 19.93 927 0.49 (11,016) (5.54) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเปง นรายได ้ 272,736 65.74 156,781 83.09 150,940 75.90 

รายไดค้่าจา้งและบาํเหนงจ 16,968 4.09 11,646 6.17 12,348 6.21 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 20,103 4.85 20,194 10.70 20,769 10.44 

กาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์ 17,205 4.15 -  - - 

รายไดอ่ื้น 16,656 4.01 7,510 3.98 10,202 5.13 

รวมรายได ้ 343,668 82.84 196,131 103.94 194,259 97.68 

ค่าใชจ่้าย       

   ค่าสินไหมทดแทน - ดาํเนินงานปกติ   168,448 40.60 73,976 39.21 57,855 29.09 

หกัค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยั (46,184) (11.13) (10,143) (5.38) (11,311) (5.69) 

  รวม 122,264 29.47 63,833 33.83 46,544 23.40 

ค่าจา้งและค่าบาํเหนงจ 54,185 13.06 29,767 15.78 31,579 15.88 

   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 158.677 38.25 53,544 28.38 55,118 27.72 

   ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 46,227 11.14 43,297 22.95 46,447 23.35 

รวมค่าใชจ่้าย 381,353 91.92 190,441 100.94 179,688 90.35 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (37,685) (9.08) 5,690 3.00 14,571 7.33 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 6,634 1.60 510 0.27 (1,279) (0.64) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (31,051) (7.48) 6,200 3.27 13,292 6.69 

กาํไร(ขาดทุน)เบงดเสรงจอ่ืน       

   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (334) (0.08) 561 0.30 2,367 1.19 

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ 
   เงินลงทุนเผื่อขาย (10,560) (2.55) (20,305) (10.76) 10,483 5.27 

กาํไร(ขาดทุน)เบงดเสรงจรวมสาํหรับปี (41,945) (10.11) (13,544) (7.19) 26,142 13.15 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(บาท) (2.59) - 0.52 - 1.11 - 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 

        (หน่วย : พนับาท) 

 ทุนเรือนหุ้น 
ทีอ่อกและ 
ช าระแล้ว 

ส่วนเกนิ 
มูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอืน่ 

ของส่วนของเจ้าของ 
รวม 

 
ส ารองตาม 
กฎหมาย 

ยงัไม่ได้ 
จดัสรร 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย  

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

กาํไรสาํหรับปี -  - 6,200 - 6,200 

กาํไรเบงดเสรงจอ่ืนสาํหรับปี -  - 561 (20,305) (19,744) 

หุน้ปันผลจ่าย    - (12,000) - (12,000) 

 
-  - - - - 

 -  - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 120,000 258,000 12,000 138,769 47,738 576,507 

กาํไรสาํหรับปี -  - (31,051) - (31,051) 

กาํไรเบงดเสรงจอ่ืนสาํหรับปี -  - (334) (10,560) (10,894) 

เงินปันผลจ่าย -  - (6,000) - (6,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 120,000 258,000 12,000 101,384 37,178 528,562 
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 

 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 411,231 183,254 186,118 

          เงินสดจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (56,793) (25,855) (29,391) 

          ดอกเบ้ียรับ 13,767 10,791 13,213 

          เงินปันผลรับ 6,993 8,824 9,519 

          รายไดอ่ื้น 16,656 7,510 10,192 

          ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (112,614) (46,263) (46,487) 

          ค่าจา้งและบาํเหนงจจากการรับประกนัภยัโดยตรง (37,263) (18,000) (18,538) 

          ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (158,677) (53,544) (55,118) 

          ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (20,272) (43,712) (44,144) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,079) (2,115) (2,475) 

               เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (14,941) (38,000) (15,000) 

               เงินใหกู้ย้มื 1,266 1,630 2,295 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - - 30,000 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 47,274 (15,480) 40,184 
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 งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)  
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31  ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน    

กระแสเงินสดไดม้า - - - 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย - - 129 

อุปกรณ์ - - - 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน - - 129 

กระแสเงินสดใชไ้ป    

อุปกรณ์ (127) (195) (714) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (127) (195) (714) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (127) (195) (585) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - - 

เงินปันผลจ่าย (6,000) (12,000) (18,000) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (6,000) (12,000) (18,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 41,147 (27,675) 21,599 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 11,875 39,550 17,951 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 53,022 11,875 39,550 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

ใหเ้งินกูย้มืเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์อการขาย - - - 

รับโอนทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระหน้ีเงินใหกู้ย้มื - - - 
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ตราส่วนทางการเงนิ 

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

+ รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ) / หน้ีสินหมุนเวยีน 
- (ค่าจา้งและบาํเหนงจ – รายไดค้่าจ้างและบาํเหนงจ + ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการรับประกนัภยั + ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน) / เบ้ีย

ประกนัท่ืถือเปง นรายได ้
- รายไดจ้ากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์+ เงินใหกู้ย้มื + เงินลงทุนอ่ืน (เฉล่ีย) 
- รายไดร้วม = เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ + รายไดจ้ากการลงทุน + รายไดอ่ื้น 
- เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเปง นรายได ้+ สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมคา้งจ่าย / ส่วนของผูถื้อหุน้  

 
 

 

 

 

 ค าอธิบาย 2562 2561 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) หมายเหตุ 1 2.20 3.26 3.59 
อตัราหมุนเวียนเบ้ียประกนัคา้งรับ (วนั) 360*เบ้ียประกนัภยั&เบ้ียประกนัต่อคา้งรับ(เฉล่ีย)/เบ้ียประกนัภยัรับ 26 51.00 40.00 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
Retention Rate (%) เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ/เบ้ียประกนัภยัรับ 85.67 82.60 81.44 
อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (%) ค่าสินไหมทดแทน/เบ้ียประกนัท่ีถือเปง นรายได ้ 44.83 40.71 30.84 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั/เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (16.26) -9.31 -3.83 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั (%) หมายเหตุ 2 88.77 73.33 80.03 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) หมายเหตุ 3 2.87 2.98 3.06 
อตัราเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (เท่า) เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุ้น(เฉล่ีย) 0.64 0.26 0.27 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/รายไดร้วม (7.58) 3.38 6.89 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุ้น(เฉล่ีย) (5.62) 1.05 2.22 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) (3.65) 0.77 1.65 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) รายไดร้วม/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) 0.48 0.24 0.24 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)  หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุ้น  0.70 0.39 0.34 

Policy liability to capital fund (เท่า) หมายเหตุ 5 0.52 0.27 0.22 
อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเปง นรายได/้ส่วนของผูถื้อหุ้น         0.36 0.17 0.17 
อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์(%) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเปง นรายได/้สินทรัพยร์วม      21.13 12.29 12.40 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผล/กาํไรสุทธิ 119.31 96.15 90.09 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ        

 14.1 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562                               

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิรวมทั้งส้ิน (31.05) 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ซ่ึงมีผลกาํไรสุทธิ 6.20 ลา้นบาท ลดลงเปง นจาํนวน 37.25 ลา้นบาท หรือคิดเปง นร้อยละ 600.81                        

โดยรายไดห้ลกัของทางบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ปง น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

 1.  รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2562 บริษัทฯ มียอดเบ้ียประกันภัยรับรวมทุกประเภทจํานวน 414.86                     

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 226.18 ลา้นบาท คิดเปง นร้อยละ 119.87 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนในส่วนของประกนัภยัประเภท

รถยนต์ ซ่ึงเปง นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัต่อรวมจาํนวน 59.43 ลา้นบาท คิดเปง นร้อยละ 

14.33 ของเบ้ียประกนัภยัรวม ส่วนความเส่ียงภยัท่ีบริษทัฯ รับไวเ้องมีจาํนวน 355.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์

303.53 ลา้นบาท เบ้ียประกนัอคัคีภยัจาํนวน 29.08 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัทางทะเล และลอจิสติกส์จาํนวน 5.41 ลา้นบาท เบ้ีย

ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 0.67 ลา้นบาทและเบ้ียประกนัภยัเบงดเตลงดจาํนวน 16.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 2.  รายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2562 ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและเงินปันผลจาํนวน 20.10 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 0.09 ลา้นบาท หรือคิดเปง นร้อยละ 0.45 ส่วนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2562 มีอตัราร้อยละ 

2.87 ลดลงจากปี 2561 ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 2.98  

 ในส่วนรายจ่าย บริษัทฯ มรีายจ่ายหลกัอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

 - ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัจาํนวน 381.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 190.91 ลา้น

บาท หรือคิดเปง นร้อยละ 100.25  ซ่ึงในปี  2562 บริษทัฯ มีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีจากการดาํเนินงานปกติ เปง น

จาํนวน 122.26 ลา้นบาท โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเปง นร้อยละ 44.83 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเปง นรายได ้โดยเพ่ิมข้ึน

จากปี 2561 ซ่ึงมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 40.71       -

 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน ในปี 2562  มีจาํนวน 46.23  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้จาํนวน  

2.93  ล้านบาท หรือคิดเปง นร้อยละ 6.77  โดยค่าใช้จ่ายท่ีมีสัดส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงานอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เปง นการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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14.2  ฐานะการเงนิ 

 สินทรัพย์ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 900.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 100.84 ลา้น

บาท หรือคิดเปง นร้อยละ 12.61 โดยบริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัหุน้กู ้สลากออมสิน เงินฝากสถาบนั

การเงินและพนัธบตัรจาํนวน  668.65  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561  จาํนวน  18.94  ลา้นบาท หรือคิดเปง นร้อยละ 2.92  ซ่ึงบนัทึกเปง น

มูลค่ายติุธรรม และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้จาํนวน  37.18  ลา้นบาท 

ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินใหกู้ย้มื และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ไป) ในปี 

2562 มีจาํนวน  517.83  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561  จาํนวน 77.88  ลา้นบาท หรือคิดเปง นร้อยละ 17.70  ซ่ึงเปง นผลเน่ืองมาจากในปี 

2562 บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในหุน้กู ้เพ่ิมข้ึน     

 สาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อในปี 2562 จาํนวน 63.16  ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 29.24  ลา้นบาท หรือคิดเปง นร้อยละ 86.20 

 สาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อในปี 2561 จาํนวน 33.92 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก

ปี 2560  ซ่ึงมีจาํนวน 32.59  ลา้นบาท หรือคิดเปง นร้อยละ 4.08 
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 ลูกหนี ้

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม 31.29 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1.55 ลา้นบาท คิดเปง นอตัราร้อยละ 5.21 โดยสามารถแยกอายลูุกหน้ีได ้ดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาค้างรับ 
ปี 2562 ปี 2561 

จากผู้เอาประกนัภัย จากตวัแทนและนายหน้าประกนัภัย รวม จากผู้เอาประกนัภัย จากตวัแทนและนายหน้าประกนัภัย รวม 

1. ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1.74 23.71 25.45 1.49 21.41 22.90 

2. คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 0.01 3.30 3.31 0.07 3.90 3.97 

3. คา้งรับ 31-60 วนั - 1.11 1.11 - 1.86 1.86 

4. คา้งรับ 61-90 วนั - 0.45 0.45 - 0.25 0.25 

5. คา้งรับ 91 วนัถึง 1 ปี - 0.97 0.97 - 0.76 0.76 

6. คา้งรับมากกวา่ 1 ปี - - - - - - 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1.75 29.54 31.29 1.56 28.18 29.74 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (0.97) (0.97) - (0.76) (0.76) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1.75 28.57 30.32 1.56 27.41 28.98 

 ซ่ึงปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวยีนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูท่ี่ 26 วนั โดยบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายในการเร่งรัดติดตามเบ้ียประกนัภยัอยา่งเคร่งครัดและรัดกุม เพ่ือเปง นการ

ดูแลใหก้ารดาํเนินงานเปง นไปตามแผนการปฏิบติังานและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างไว ้ในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญบริษทัฯ ไดต้ั้งไวจ้าํนวน 0.97 ลา้นบาท ซ่ึงเปง น

การประมาณจาํนวนหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปี โดยการประมาณดงักล่าวอาศยัจากประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการเกงบเงินจากลูกหน้ี ซ่ึงคาดวา่เพียงพอ 
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เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

ปี 2562 ปี 2561 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยังไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนท่ียังไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยังไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนท่ียังไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           

     หุ้นทุน 38.61 74.96 (10.27) 103.30 11.47 40.50 63.24 - 103.74 12.98 

หลกัทรัพยเ์อกชน           

     หุ้นทุน 125.70 44.90 (63.12) 107.48 11.49 129.67 13.81 (17.38) 126.10 15.77 

รวม 164.31 119.86 (73.39) 210.78 23.41 170.17 77.05 (17.38) 229.84 28.75 
 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนด 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ร้อยละของเงินลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ร้อยละของเงินลงทุนใน 
หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

     สลากออมทรัพย ์ 1.60 0.18 1.60 0.20 

     พนัธบตัรต่างประเทศ 15.00 1.67 15.00 1.88 

     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 55.00 6.11 25.00 3.13 

หลกัทรัพยเ์อกชน     

     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ    251.00 27.87 208.00 26.02 

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 134.93 14.98 169.93 21.25 

     เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 0.34 0.04 0.34 0.04 

รวม 457.87 50.85 419.87 52.52 
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 ในปี 2562 บริษทัฯ ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยเงินลงทุนเผื่อขาย จาํนวน 210.78 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

19.06 ลา้นบาท หรือคิดเปง นอตัราร้อยละ 8.29  และลงทุนในเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด จาํนวน 457.87  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อน  38.00  ลา้นบาท หรือคิดเปง นอตัราร้อยละ  9.05   

 สภาพคล่อง           

 ในปี 2562 เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัฯ มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 62.75 ลา้น

บาท ขณะท่ีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2562 มีจาํนวน 0.13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 0.06 ลา้นบาท และ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 53.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจาํนวน 41.15 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.20 เท่า ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 3.26 เท่า ซ่ึง

จาํนวนทรัพยสิ์นหมุนเวยีนท่ีบริษทัฯ มีอยูส่ามารถนาํไปชาํระหน้ีสินหมุนเวยีนไดอ้ยา่งเพียงพอ และเปง นไปตามนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างเอาไว ้

 หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯ มีจาํนวน 371.79 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 148.79 ลา้นบาท จากปี 2561 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 223.00 ลา้น

บาท และในปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.70 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น 0.39 เท่า โดยหน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเปง นรายได ้ค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ เงินคา้ง

จ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เปง นตน้  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น          

 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น จํานวนทั้ งส้ิน 528.56 ล้านบาทในขณะท่ีปี 2561 มี 576.51 ล้านบาท ลดลง 47.95                  

ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 10.56 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุการลดลงของ

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2562  มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง และปี  

2562 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 6 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2561 บริษทัจ่ายเงินปันผลจาํนวน 12 ลา้นบาท   

 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ       

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จาํนวน 

12 ลา้นหุน้ รวมเปง นเงิน 6 ลา้นบาท 
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 15.  ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

-ไม่มี- 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรอง

วา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เปง นเทงจ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่   

  (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเปง นสาระสาํคญั

ทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

 (3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯ 

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   

 ในการน้ี เพ่ือเปง นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเปง นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ฯ มอบหมายให ้นางสมพร รษบุตร เปง นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสมพร 

รษบุตร กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ช่ือ / สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

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

 2.  นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร ..............................................     
  
 3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ กรรมการบริหาร .............................................. 

   ช่ือ / สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ   นางสมพร     รษบุตร เลขานุการบริษทั .............................................. 
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เอกสารแนบ 1     รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ 
                        

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1.  นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา 
     ประธานกรรมการ 

68 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   Texas Christian University, U.S.A. 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
-  หลกัสูตร DCP 105/2008 สถาบนั IOD  

- - 2551 - ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ 

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

2.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ 
     ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอิสระ 

73 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
   Texas ADI University, U.S.A. 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
   Texas ADI University, U.S.A. 
-  หลกัสูตร DAP 45/2005 สถาบนั IOD 

- - 2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

3.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ 
     กรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอิสระ 

  70 -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
    Pittsburgh State University, U.S.A. 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
    University od Delhi, India  
-  หลกัสูตร DAP 45/2005 สถาบนั IOD 

- 0.001% 2545 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

4.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์
     กรรมการตรวจสอบและ 
     กรรมการอิสระ 

  71 
 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ    
ทัว่ไป มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
    สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  หลกัสูตร DAP 2007 สถาบนั IOD 

- - 2549 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

5.  นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 
     กรรมการผูจ้ดัการ 

 

74 -  ปริญญาโท วิศวโครงสร้าง 
California State University at Long Beach, U.S.A 
-  ปริญญาตรี วิศวโครงสร้าง 
California State University at Long Beach, U.S.A  
-  หลกัสูตร DAP 39/2005 สถาบนั IOD   

คู่สมรสของ : 
นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ 
(ผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 
บิดาของ: 
นายกิตติพงศ ์จรัญวาศน์ 
และนายกิตติ จรัญวาศน์ 
(กรรมการ และผูบ้ริหาร) 

21.95% 2517 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการบริหาร 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

6.  นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร       
     กรรมการบริหารและ 
     ผูจ้ดัการฝ่ายยานยนต ์    

70 
 

-  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 
-  หลกัสูตร DAP 40/2005 สถาบนั IOD  
-  หลกัสูตร IMDP 7/1996 สถาบนั TU 

- 0.90% 

 

2528 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
และผูจ้ดัการฝ่ายยานยนต์ 

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

7.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 
     กรรมการบริหารและ 
     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

46 -  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
   สาขาการจดัการทัว่ไป    
   City University of Seattle, U.S.A. 
-  หลกัสูตร IMDP 14/2006 สถาบนั CU 

บุตรชายของ นายสุกิจ จรัญวาศน์  5.98% 

 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

8.  นายกิตติ  จรัญวาศน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย   
การตลาด 

47 -  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 
    สาขาการจดัการธุรกิจ 
   Whitworth University, U.S.A  
-  หลกัสูตร IMDP 22/2016  สถาบนั CU 

บุตรชายของ นายสุกิจ จรัญวาศน์  5.77% 2557 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายการตลาด 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

9. นายโฆษิต  องัคสุวรรณ 
      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

ดา้นบริหารความเส่ียง 

49 -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์  
    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
-   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
    สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต ์
    มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

- - 2561 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ดา้นบริหารความเส่ียง 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

10. น.ส.สุดารัตน์  วิวรรธนะเดช 
    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

48 -  ปริญญาตรี การบญัชี 
   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  หลกัสูตร IMDP 5/1993 สถาบนั TU 

- 0.01% 2524 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

11. น.ส.กญัญวรรณ  ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์
      ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

49 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
-  หลกัสูตร IMDP 5/1993 สถาบนั TU 

- 0.01% 2528 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

12. นางสมใจ  บณัฑิตกฤษดา 
      ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั  

62 -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 
-  หลกัสูตร IMDP 7/1996 สถาบนั TU 

- - - ผูจ้ดัการฝ่ายอคัคีภยั บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

13. น.ส.ปุณรดา  อายเุจริญกูล 
      ผูจ้ดัการฝ่ายเบงดเตลงด 

55 -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
   วิทยาลยัพาณิชยการราชดาํเนินธนบุรี 
-  หลกัสูตร IMDP 11/2002 สถาบนั CU 

- - 2547 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเบงดเตลงด บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

14. นายวิสิทธ์ิ  ล้ิมเจริญสุข 
      ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเล 

และลอจิสติกส์ 

74 -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ  

- 0.03% 2550 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายทางทะเล 
และลอจิสติก 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

15. นางพรมพร  ลาํดบัพงัค ์
      ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

50 -  ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ สาขาบญัชี 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

- - 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

16. นายนพดล  สุวรรณการียก์ุล 
 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี 
 สาระสนเทศ 

49 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
    สาขาการเงินการธนาคาร 
    มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
-   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ 
    มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- - 2537 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัิอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

17. นางสมพร  รษบุตร 67 -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    ดุสิตพาณิชยการ 

- - 2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2     รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3     รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

  หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 สาํหรับปี 2562 บริษทัฯ ไดว้า่จา้ง บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั เปง นผูต้รวจสอบภายใน โดยผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ มีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ - นามสกลุ สังกดั คุณวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน 

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

นายธนาดล  รักษาพล บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

บช.ด (จุฬาฯ กาํลงัศึกษา) 

บช.ม. (จุฬาฯ) 

บช.บ (จุฬาฯ เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

Diploma in Thai Financial Reporting – Dip TFR 

นกัวชิาการประจาํสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

13 ปี 

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

 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 
   ปฏิบติัหนา้ท่ีเปง นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน 

 สังกดั คุณวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน 

นายศรชยั แกว้รากมุก บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
(ส่วนกฎหมาย) 

นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 16 ปี 
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เอกสารแนบ 4     รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5     อืน่ ๆ 

-ไม่มี- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


