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สารจากประธาน
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
แม้วา่ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในรอบปี 2559 มีอตั ราการเติบโตดีกว่าปี ที่ผา่ นมาโดยมีอตั รา
การเติบโต อยูท่ ี่ร้อยละ 3.2 แต่การเติบโตดังกล่าวกลับไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุ รกิจประกัน
วินาศภัยเนื่ องจากการลงทุนของผูป้ ระกอบการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศอยูใ่ นอัตราที่ต่ามาก ทาให้
อัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยต่าไปด้วย นอกจากนี้ สภาพการแข่งขันที่เป็ นไปอย่างรุ นแรงและเข้มข้น
โดยใช้กลยุทธ์ราคาเป็ นปั จจัยสาคัญในการแข่งขัน ยิง่ ทาให้การเติบโตของเบี้ยประกันภัยต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
ทาให้คาดการณ์วา่ อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมน่าจะอยูใ่ นอัตราที่ใกล้เคียงหรื ออาจจะต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา
ในด้านผลประกอบการของปี 2559 เบี้ยประกันภัยรับโดยรวมของบริ ษทั อยูท่ ี่ 609.93 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 142.45 ล้านบาทโดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ประมาณ 238.21 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 130.30 ล้านบาท รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ 140.14 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนประมาณ 104.80 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนรวมอยูท่ ี่ 20.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 2.89 ล้านบาทรายได้อื่นๆ 14.31 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 22.43 ล้านบาท ทาให้ยอดรายได้รวมทั้งสิ้ น
ในปี 2559 อยูท่ ี่ 413.54 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนประมาณ 254.66 ล้านบาท
สาหรับด้านค่าใช้จ่ายปรากฏว่าในปี 2559 บริ ษทั มีคา่ ใช้จา่ ยสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ จากการ
ประกันภัยต่อ อยูท่ ี่ 95.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 65.55 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
106.86 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 5.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 133.94 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2558 ประมาณ 103.47 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 69.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
ประมาณ 2.59 ล้านบาท กาไรหลังหักค่าใช้จ่ายเงินได้ ปี 2559 อยูท่ ี่ 7.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
ประมาณ 73.29 ล้านบาท กาไรของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็ นจานวนค่อนข้างมากเนื่องจากการลดลง
ของเบี้ยประกันภัยรับตรงและการลดลงของเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ ตลอดจนการเพิม่
สัดส่ วนการรับเสี่ ยงภัยไว้เองของบริ ษทั ทาให้รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จในปี 2559 ลดลงจากปี 2558
ประมาณ 104.80 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้อื่นๆของปี 2559 ยังลดลงจากปี 2558 ประมาณ 22.46 ล้านบาท
เนื่องจากรายได้จากการให้บริ การ ข้อมูลการประกันภัย พ.ร.บ.ในปี 2559 ลดลงจากปี ก่อนประมาณ 12.26
ล้านบาท และไม่มีรายการปรับปรุ งรายการพิเศษ โดยในปี 2558 มีรายการปรับปรุ งบัญชีที่ถือเป็ นรายได้
อื่นๆประมาณ 10.2 ล้านบาท และการเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่ายฝ่ ายงานการตลาด และฝ่ ายงานรับประกันภัย
ประจาปี 2559 จากปี 2558 ประมาณ 6.68 ล้านบาท ส่ วนด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลงในปี 2559 ที่มีสาระสาคัญมา
จากรายการค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายสิ นไหมซึ่ งลดลงจากปี 2558 ประมาณ 65.55 ล้านบาท

1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริ ษ ทั อิ นทรประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิ สระ 3 คน โดยมีนางสาววิไลพร
ลิ่ วเกษมศานต์ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรี ชา ปรมาพจน์ และนายเชิ ดชัย มี คา
ดารงตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ โดยมี ผูอ้ านวยการส านัก ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสมพงษ์ ภู่ระหงษ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 16 กันยายน 2559
และนางสกาวรัตน์ จะงาม เริ่ มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559
ในระหว่ า งปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุ ม รวม 7 ครั้ ง ผลการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบ
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิ นประจาปี เพื่อเสนอขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้เชิ ญ
ผู้ส อบบัญ ชี ร่ วมประชุ ม ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารพิ จ ารณางบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น ประจ าปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชีในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุ ง
รายการบัญชี ที่สาคัญ ซึ่ งมี ผลกระทบต่องบการเงิ น ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึ กบัญชี การ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดทางบการเงิน
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. การสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานความเพี ยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
รายงานสานักตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายสานัก
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ทาการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิ บตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of Treadway Commission (COSO) ผลการประเมิ นพบว่า บริ ษทั ได้นาแนวคิ ดเกี่ ยวกับ
COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่ งได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุ ม การประเมินความเสี่ ยง กิ จกรรมเพื่อการ
ควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อ สาร และการติดตามและประเมินผล มาเป็ นพื้นฐานในการจัดสร้ าง
ระบบการควบคุมภายใน อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การก ากับ ดู แลงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ใ ห้ส านัก ตรวจสอบ
ภายในมี ความเป็ นอิ สระ ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบกากับดู แลและให้ขอ้ แนะนาในการ
ดาเนิ นการของสานักตรวจสอบภายใน ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนการตรวจสอบประจาปี 2559 ที่
ได้รับอนุ มตั ิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่ อง ซึ่ งพบว่าผลการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่
บรรลุผลตามเป้ าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้ มีเพียงงานบางด้านที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ เนื่ องจากอยูใ่ นช่วง
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สรรหาผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบภายในใหม่ รวมทั้ง ได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้าง
สานัก ตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบ และอัต ราก าลัง เพื่อให้ก ารปฏิบัติ งานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สอบทานการปฏิบัตติ ามกฎหมาย บริ ษทั ได้จดั ให้มีสานักปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยให้รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษ ัท ให้ถือปฏิบตั ิต ามกฎหมาย กฎ ระเบีย บต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงานต่ างๆ ข้างต้น เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง พรบ. หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศ ข้อ ก าหนดของ
สานัก งานสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (กลต.) ตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสานัก งาน คปภ. ตลอดจนหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบข้อบังคับใช้กบั บริ ษทั
โดยในปี 2559 ไม่พบรายการที่ บริ ษ ัท กระทาการที่ข ัด ต่ อกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้อง อย่างมี
นัยสาคัญ
5. การสอบทานรายการเกี่ย วโยง คณะกรรมการตรวจสอบดู แลให้บริ ษ ัทมีข้ นั ตอนในการ
ปฏิบตั ิการทารายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญเสมือนทารายการกับ
บุคคลภายนอก และคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมถึงดู แลให้มีการเปิ ดเผยในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน อย่างถูก ต้อง
ครบถ้วน ซึ่งบริ ษทั ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของทางการ
6. พิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่ อรายงานการบริหารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยง
โดยรวมของบริ ษทั มีอยูใ่ นระดับเหมาะสม หรื อยอมรับได้ และธุรกรรมที่มีความเสี่ ยงสูงได้มีการควบคุม
และจัดการอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัด เลือ ก เสนอแต่ ง ตั้งและค่ าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีรับอนุ ญาต ต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน
ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุ งและแก้ไข ให้เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา
ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดี ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. และสานักงาน คปภ.
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสนับสนุ นในการ
กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุ ม ทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อกากับดู แลการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย รวมถึ งหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณต่างๆ และกฎหมายอื่ นๆ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3
คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปรี ชา
ปรมาพจน์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นางสาววิไลพร

ลิ่วเกษมศานต์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. นายเชิดชัย

มีคา

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีการประชุมรวม 7 ครั้ง และได้มีการรายงาน
ผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(1) การพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ ยง ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้พิจารณาและเห็ นชอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและ
มาตรการในการจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ประจาปี 2559 ซึ่ งครอบคลุมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความ
เสี่ ยงด้านการประกันภัย ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี่ ยงด้านตลาด ความ
เสี่ ยงด้านเครดิต และความเสี่ ยงอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั
(2) การประเมินความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้จดั ให้มีแผนงานบริ หารความเสี่ ยงและร่ วมประเมินความเสี่ ยง
กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดอย่างสม่ าเสมอ พร้ อมให้คาแนะนา
แนวทางในการบริ หารจัดการและควบคุ มความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒนางานด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
(3) การกากับดูแลและติดตามผลการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้กากับ ดู แลผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ ส าคัญและอาจ
ส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกากับดูแลให้ฐานะเงินกองทุนของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่มนั่ คง
และเพียงพอที่จะรองรับการดาเนินธุ รกิจทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
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ข้ อมูลภาพรวม
คณะกรรมการบริษทั
ข้ อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี
นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ข้ อมูลทั่วไป
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รายละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 67 ปี
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :
1 มกราคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4111)
MBA, THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE, CA., U.S.A.
บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสู ตร :

การป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
(ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ นที่ 11 ประจาปี 2541-2542
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย :
Director Certification Program (DCP) 28/2003
Director Accreditation Program (DAP) 19/2004

สั ดส่ วนการถือหุ้น :

- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจากระทรวง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริ ษทั จี แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั เพรซิ เด้นท์ เบเกอรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล จากัด
บริ ษทั ที่ปรึ กษาบริ ษทั เอ็มเอฟซี จากัด

ประสบการณ์ การทางาน :
อธิ บดีกรมบัญชีกลาง
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการบริ ษทั สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จากัด
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่ งประเทศไทย
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร ธนาคารออมสิ น
กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
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2. นายสมบัติ ปัญญามิตร
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

อายุ 72 ปี

12 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา :
นักธรรมเอกและเปรี ยญธรรม 3 ประโยค
- ประกาศนียบัตรการบริ หารธุรกิจ ระดับสูง Penang Institute, Penang, Malaysia.
- บัญชีระดับสูง ของสถาบัน Pitman และ LCC (London Chamber of Commerce)
- หลักสูตรการบริ หารการประกันภัย ของเอไอจี จาก Asian Institute of Management(AIM), The
Philippines
อบรมหลักสู ตร:
- ไม่มี สั ดส่ วนการถือหุ้น: -

ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน :
2523-2540
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตัวแทน บริ ษทั นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และบริ ษทั ไพศาลประกันภัย จากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตัวแทน(ยกเว้นภาคใต้)
- กรรมการทางานร่ วมระหว่างเอไอเอและเอไอจี
2541-2546
- เปิ ดสานักงานที่ปรึ กษาตัวแทนและฝึ กอบรมตัวแทนวินาศภัย วีไอพี
(ปัจจุบนั โอนกิจการให้ผอู ้ ื่นหมดแล้ว)
- ร่ วมจัดทาเพื่อขออนุญาตจัดตั้งบริ ษทั ประกันภัย ชื่อ เพชรประกันภัย กระทัง่ สอบได้ที่1 ทั้ง
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้ดาเนินกิจการ
2547-2554
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด(มหาชน)
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3. นายกรุ งไกร ภัทรโกมล
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 81 ปี

24 เมษายน 2543 - ลาออก 7 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(1) นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) วารสารศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสู ตร:
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย : Director Certification Program (DCP) 35/2003
สั ดส่ วนการถือหุ้น: -

ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :
กรรมการ บริ ษทั ไทยวิจยั และฝึ กอบรม จากัด
ประสบการณ์ การทางาน :
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
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- ไม่มี -

4. นายวิชัย อินทรนุกลู กิจ
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการผู้อานวยการ

อายุ 57 ปี

1 สิ งหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสู ตร:
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 16/2014
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 142/2011
Crucial Conversation Mastery Course
The Four Roles of Leadership Program
The Seven Habits of Highly Effective People Training Program
Mini MBA รุ่ นที่ 34 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สั ดส่ วนการถือหุ้น -

ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน :
กรรมการ กรรมการบริ หาร เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด(มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริ หาร เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด(มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริ หาร บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการ บริ ษทั สิ นบัวหลวงลิสซิ่ ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั สิ นบัวหลวงแคปปิ ตอล จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จากัด
กรรมการ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์มหาธนกิจ จากัด (มหาชน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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5. นายสมหวัง เต็มพรสิ น

กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้อานวยการ

วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

1 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา :

บัญชีบณ
ั ฑิต

อายุ 56 ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมหลักสู ตร:
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 218/2016
สั ดส่ วนการถือหุ้น -

ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี –
ตาแหน่ งอืน่ ๆ ในปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
ประสบการณ์ ทางาน
2556 – 2559
2551 – 2555
2549 – 2551
2537 – 2548
2531 – 2536
2527 – 2530
2525 – 2526

กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . อิมเมจ จากัด
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .เอ็กซิ บิชนั่ ออกาไนเซอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด

ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน บริ ษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายงานบัญชี/บริ หารกลาง บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ ป จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี / การเงิน บริ ษทั ที.ซี .ซี .แลนด์ เลเชอร์ จากัด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี บริ ษทั นิวอิมพีเรี ยลโฮเต็ล จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั โรงแรมแม่ปิง 1988 จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี (ภาคเหนือ) เครื อบริ ษทั สุ รา กลุ่ม ที.ซี .ซี .
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เครื อบริ ษทั สุ รา กลุ่ม ที.ซี .ซี .
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6. นายวิศิลป์ ว่ องวานิชวัฒนะ
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

กรรมการ

อายุ 64 ปี

17 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา :
พาณิ ชยศาสตร์มหาบัณฑิต
สารสนเทศคอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
บัญชีบณ
ั ฑิต
อบรมหลักสู ตร :

- ไม่มี -

สั ดส่ วนการถือหุ้น : -

ไม่มี -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: -

ไม่มี -

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :
กรรมการ

บริ ษทั แอสเซ็ทแมเนจเม้นต์แอดไวซ์ซอรี จากัด

ประสบการณ์ การทางาน :
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ทีซีซี โฮลดิ้ง
บริ ษทั เจริ ญวรรณกิจ
บริ ษทั สิ ริวนา
บริ ษทั สนิทเสถียร จากัด
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7. นายนเรศน์ ชุ ตจิ ริ วงศ์
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

กรรมการ

อายุ 49 ปี

10 พฤศจิกายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา :
MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
วิศวกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสู ตร : -

ไม่มี -

สั ดส่ วนการถือหุ้น : -

ไม่มี –

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร:

- ไม่มี -

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายธนกิจและวางแผน กลุ่มบริ ษทั ห้างเซ็นทรัล
ประสบการณ์ การทางาน :
Associate Director, Corporate Finance Department Pricewaterhouse Coopers FAS Ltd.
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8. นางสาววิไลพร ลิว่ เกษมศานต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ ยง
วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

8 มกราคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :
M.A. (Economic), Vanderbilt University, U.S.A.
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่ น 43)

อบรมหลักสู ตร :
หลักสูตรสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร DCP / Audit (Non-Financial) / Role of The Chairman Program
สั ดส่ วนการถือหุ้น -

ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :
 กรรมการกากับกิจการพลังงาน
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็มบี พริ นซิ เพิล จากัด
 กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรี ยนหลวง
 กรรมการเจรจาด้านชี้วดั องค์การมหาชน (ด้านเศรษฐกิจ)
ประสบการณ์ การทางาน :
 รองเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
 ผูอ้ านวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
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อายุ 67 ปี

9. นายปรีชา ปรมาพจน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยง
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

8 มกราคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

อายุ 69 ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมหลักสู ตร :
Director Certification Program (DCP.186/2014)
Advanced Audit Committee Program (AACP.20/2015) Thai Institute of Directors
สั ดส่ วนการถือหุ้น -

ไม่มี –

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่ :
 กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พี โฟร์ บิวซิ เนส จากัด
 กรรมการอิสระ บริ ษทั ควิกลิสซิ่ ง จากัด
ประสบการณ์ การทางาน :
 ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบความเสี่ ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 อนุกรรมการพัฒนาการตรวจสอบสถาบันการเงิน (อพส.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการบริ หารและกรรมการตรวจสอบธนาคารเมกะสากลพาณิ ชย์จากัด(มหาชน)
 กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบและประเมินผล สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
 อุปนายกและกรรมการสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย (สตท)
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10. นายเชิดชัย มีคา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ ยง

วันที่ได้ รับแต่ งตั้ง :

8 มกราคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สั ดส่ วนการถือหุ้น -

อายุ 66 ปี

ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี –
ประสบการณ์ ทางาน
 อนุกรรมาธิ การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ
 อนุกรรมาธิ การศึกษาปัญหาการบริ หารโครงการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่
 คณะกรรมการสมองไหลกลับ (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
 คณะกรรมการจริ ยธรรมประจากรมบัญชีกลาง
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คณะกรรมการบริ หารเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา
 คณะอนุกรรมการมาตรการป้ องการการทุจริ ตเชิงนโยบาย (สานักงาน ป.ป.ช.)
 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งอืน่ ๆ ในปัจจุบัน
 ผูป้ ฏิบตั ิงานประจาประธาน กสทช. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 คณะกรรมการตรวจสอบประจาสถาบันอุดมศึกษา( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คณะกรรมการว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรุ งเทพมหานคร
 คณะอนุกรรมการกฎหมาย กองทุนการออมแห่งชาติ

*กรรมการทั้ง 9 ท่าน เป็ นกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั โดยกรรมการสองท่านในกลุ่มลงลายมือชื่อ
ร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั *
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บริษทั อินทรประกันภัย จากัด ( มหาชน )
ข้อมูลทางการเงินเปรี ยบเทียบ 3 ปี
2559

2558

หน่วย : พันบาท
2557

ผลประกอบการในรอบปี
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้ น
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
กาไรจากการลงทุน
รายได้อื่น
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

609,934
263,563
238,215
140,140
336,515
69,099
(27,259)
20,881
14,308
7,930
7,450

752,383
265,368
368,507
244,941
511,188
71,693
30,567
17,992
36,764
85,322
80,740

1,078,815
410,749
329,522
292,954
642,351
70,395
(90,270)
20,832
25,971
(43,467)
(32,295)

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

992,033
776,831
215,202

1,167,411
960,218
207,193

1,397,200
1,271,043
126,157

21.52
0.75
2.83%
0.75%
3.46%
1.16

20.72
8.07
30.43%
6.92%
38.97%
1.16

12.62
(3.23)
-7.86%
-2.31%
-25.60%
1.06

33.20

30.28 *

24.13*

40.18%

43.76%

51.09%

อัตราส่ วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )
อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (วัน)
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

* มีการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการทางบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดใหม่
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งกาหนดโดย คปภ.มีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั อินทรประกันภัย จากัด(มหาชน) เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม 2492
โดยในครั้งแรกใช้ชื่อว่า “บริ ษทั ประกันนิรภัย จากัด” ประกอบธุรกิจในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่ มแรก 5 ล้านบาท ในปี 2522 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ น “บริ ษทั อินเตอร์ไลฟ์ ประกันภัย จากัด” และเรี ยกชื่อ
เป็ นภาษาจีนว่า “ทงฮัว่ เฮง ป๋ อเหี้ ยม อู่หงั กงซี ” พร้อมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท
และในปี 2525 ได้มีการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งเป็ นทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท จากนั้นในปี 2533 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนเป็ น
75 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 บริ ษทั ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 75 ล้านบาท เป็ น 100 ล้านบาท ในปี 2535 และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษทั ได้แปรสภาพจากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็ น
“บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด(มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537
ตลอดระยะเวลา 67 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กร
ให้เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งต้องประสบกับปัญหาด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจมาโดยตลอด แต่ทุกครั้งบริ ษทั ก็สามารถ
ผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ดว้ ยความตั้งใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ พร้อมทั้งเรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาด เพื่อนามาป้ องกันมิให้
เกิดขึ้นในอนาคต
บริ ษทั มีนโยบายในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กบั องค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่ อสัตย์
และเป็ นธรรมผ่านการให้บริ การที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ จึงจาเป็ นต้องเตรี ยมการด้านการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ความรู ้และทักษะการทางานให้มีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนพัฒนากระบวนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการ
ลงทุนในด้านเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์ ( Vision )
มุ่งเป็ นสถาบันประกันวินาศภัยครบวงจรที่ขบั เคลื่อนธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้าง
มูลค่าสูงสุ ดให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ ( Mission )
- พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มนั่ คงและแข็งแกร่ ง โดยบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่คา้
ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ และจริ ยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาการบริ การให้เป็ นเลิศ เสริ มสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าและคู่คา้ โดยยึดหลักความถูกต้องและ
เป็ นธรรม
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วัตถุประสงค์ ( Objective )
บริ ษทั กาหนดวัตถุประสงค์หลักในการบริ หารจัดการองค์กร โดยการสร้างผลตอบแทนสูงสุ ดให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยความชอบธรรมและเป็ นธรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะความชานาญแบบมืออาชีพ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริ ษทั เพิ่มขึ้นทุกปี
เป้ าหมาย ( Goal )
บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็ นสถาบันประกันภัยที่ครบวงจร และเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็ นผูม้ ีความรู ้และทักษะด้านการประกันภัยควบคู่กบั จริ ยธรรมทางธุรกิจ

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
การเปลีย่ นแปลงชื่อและการแปรสภาพบริษทั
28 มกราคม 2492

ก่อตั้งบริ ษทั โดยใช้ชื่อว่า “บริ ษทั ประกันนิรภัย จากัด”

ปี 2522

เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น บริ ษทั อินเตอร์ไลฟ์ ประกันภัย จากัด

1 มีนาคม 2534

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 กุมภาพันธ์ 2537

แปรสภาพจากบริ ษทั จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด(มหาชน) โดยมีผลสมบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
28 มกราคม 2492

บริ ษทั ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

10 สิ งหาคม 2522

เพิ่มทุน จาก

21 มิถุนายน 2525

เพิ่มทุน จาก 10.0 ล้านบาท เป็ น 20.0 ล้านบาท

27 กรกฎาคม 2525

เพิ่มทุน จาก 20.0 ล้านบาท เป็ น 30.0 ล้านบาท

16 ธันวาคม 2529

เพิ่มทุน จาก 30.0 ล้านบาท เป็ น 30.7 ล้านบาท

28 มิถุนายน 2533

เพิ่มทุน จาก 30.7 ล้านบาท เป็ น 50.0 ล้านบาท

26 ธันวาคม 2533

เพิ่มทุน จาก 50.0 ล้านบาท เป็ น 75.0 ล้านบาท

23 มิถุนายน 2535

เพิ่มทุน จาก 75.0 ล้านบาท เป็ น 100.0 ล้านบาท

5.0 ล้านบาท เป็ น 10.0 ล้านบาท
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การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น
ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2492 จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ได้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และโครงสร้างกรรมการหลายครั้ง โดยภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
กระทรวงการคลังได้สงั่ ปิ ดสถาบันการเงินหลายแห่ ง ทาให้ในปี 2543 มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ จากเดิมที่มีกลุ่ม
สถาบันการเงินเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ มาเป็ น กลุ่ม ทีซีซี ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั 28 คอมเมอร์เชียล จากัด ถือหุ น้ ร้อยละ
51.79 และบริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ้ง จากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 14.48 ต่อมาในปี 2546 บริ ษทั 28 คอมเมอร์เชียล จากัดได้โอน
ขายหุน้ ที่ถือทั้งหมดให้ บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ้ง จากัด และต่อมา บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ้ง จากัด ได้มีการซื้ อหุน้ เพิ่มเติมอีก
ประมาณ ร้อยละ 1.545 ทาให้บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ้ง จากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 67.825 และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ้ง จากัด ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
การจดทะเบียนเพิม่ วัตถุประสงค์ ในการดาเนินธุรกิจ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากเดิม 8 ข้อ เป็ น 14 ข้อ ตาม
มติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษทั
- บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนที่เกีย่ วกับผู้ถือหุ้นในช่ วงที่ผ่านมา
รายชื่อผูถ้ ือหุน้

ณ 21 เมษายน 2559

ณ 9 เมษายน 2558

ณ 10 เมษายน 2557

จานวนหุน้

ร้อยละ

จานวนหุน้

ร้อยละ

จานวนหุน้

ร้อยละ

6,782,495

67.825

6,782,495

67.825

6,782,495

67.825

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

893,700

8.937

893,800

8.938

893,700

8.937

กลุ่มครอบครัว “จิราธิ วฒั น์”

823,201

8.232

842,128

8.421

845,128

8.451

นายสุ ชาติ อริ ยชาติผดุงกิจ

494,000

4.940

494,000

4.940

494,000

4.940

น.ส.นุชนาฎ กาญจนฉายา

407,142

4.071

407,142

4.071

407,142

4.071

บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ไทยรุ่ งเรื องทรัสต์ จากัด

314,500

3.145

314,500

3.145

314,500

3.145

บริ ษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* บริ ษทั ทีซีซี โฮลดิ้ง จากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อ เป็ น บริ ษทั ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
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ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ
บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
รับประกันวินาศภัย
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญ 10 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวม 100 ล้านบาท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใช้คาย่อว่า “INSURE” ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2534
การถือหุน้ ในนิติบุคคลอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 - ไม่มี ขึ้นไป
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่
364/29 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริ ษทั
0107537000394
โทรศัพท์
0 2247 9261, 0 2247 6570
โทรสาร
0 2247 9260
Website
www.indara.co.th
E-mail
contact@indara.co.th
ปัจจุบนั บริ ษทั มีสาขา 5 สาขา ดังนี้
1. สาขาเชียงใหม่
ผูจ้ ดั การสาขา
นางสาวสุ จิรา อ้ายพิงค์
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
310 ถนนเชียงใหม่-ลาปาง แขวงนครพิงค์
ตาบลป่ าตัน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5325 1981, 0 5325 1398 – 9
โทรสาร : 0 5325 1980
2. สาขาหาดใหญ่
ผูจ้ ดั การสาขา
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่

นายอดุลย์ ศรี ใส
61/11 ถนนราษฎร์อุทิศ ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0 7425 3058 – 9
โทรสาร : 0 7425 3057
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3. สาขาแหลมฉบัง
ผูจ้ ดั การสาขา
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่

4. สาขาย่อยนครราชสี มา
ผูจ้ ดั การสาขา
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่

5. สาขาย่อยพิษณุ โลก
ผูจ้ ดั การสาขา
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่

นายประสิ ทธิ์ ลิ้มรั้ว
4/19 ถนนสุ ขมุ วิท กม. 129
ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 3849 1366 – 8
โทรสาร : 0 3849 1365

นางนฤษา ไชยาคม
2322/2 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ : 0 4421 3986
โทรสาร : 0 4421 3795

นายชาตรี อ้นอินทร์
459/1020 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5522 4325-6
โทรสาร : 0 5522 4038

ชื่อและสถานที่ต้ งั ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9380 โทรสาร : 0 009 9001 ต่อ 9380

ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
โดย นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 9090 โทรสาร : 0 2264 0789-90
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ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

- ไม่มี -

ธนาคารพาณิ ชย์ที่ติดต่อประจา

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ถนนศรี อยุธยา
เลขที่ 513 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2245 2398 โทรสาร: 0 2246 2855
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาถนนรางน้ า
เลขที่ 4/14 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2247 0077 0 2247 0730 โทรสาร : 0 2640 0128
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) อาคารศรี อยุธยา
เลขที่ 487/1 อาคารศรี อยุธยา ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2247 9541 -2 โทรสาร : 0 2247 9544

ผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จากัด
ชั้น 12 อาคารธนาคารกสิ กรไทย
400/22 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2673 3847 โทรสาร 0 2673 8713
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์ 0 2686 6162 0 2686 6100 ต่อ 6162
โทรสาร 0 2670 0417
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ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
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ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินธุรกิจ เป็ นจานวน 7,450,210 บาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ที่มีผล
กาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 80,740,158 บาท ลดลงร้อยละ 90.77 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเบี้ยประกันภัย
รับในปี 2559 ที่ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา 142,449,126 บาท เนื่องจากอดีตผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของฝ่ ายขายและอดีตกรรมการ
ผูอ้ านวยการได้ลาออกไปในตอนปลายปี 2558 ทาให้ตวั แทน นายหน้ารายใหญ่หลายรายได้โอนย้ายงานออกไป
ด้วย ประกอบกับในช่ วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีการปรับเพิ่มวงเงินความคุม้ ครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) โดยไม่เพิ่มค่า
เบี้ ยประกันภัย มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 ที่ ผ่านมา ทาให้ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่เกิดขึ้นจริ งในปี 2559 สู งขึ้นจากปี 2558 นอกจากนี้ ในปี 2559 ธุ รกิจประกันภัยมี
การแข่ งขันกันอย่า งรุ นแรงโดยใช้กลยุทธ์ร าคาเป็ นเครื่ องมื อในการแข่ งขัน ตลอดจนมี การทุ่ มค่ า ใช้จ่า ยด้า น
การตลาดเป็ นจานวนมาก เพื่อแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาด อีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้กาไรสุ ทธิ ในปี 2559 ลดลงจากปี
2558 คือรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ และกาไรจากเงินลงทุนในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 17,636,760
บาท ตลอดจนรายได้อื่นในปี 2559 ที่ลดลงจากปี 2558 อีก 22,456,137 บาท อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่บริ ษทั เป็ น
บริ ษทั ที่ มีขนาดเล็ก จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่สามารถทากาไรได้ และเพิ่มสัดส่ วนการรับ
เสี่ ยงภัยไว้เอง ส่ งผลทาให้บริ ษทั ยังคงมีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน
สรุ ปโดยรวมแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีแนวโน้มฐานะการเงิ นที่ดีข้ ึ นต่อเนื่ องจากปี ก่อน
กล่าวคื อ บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 992,032,944 มีหนี้ สินรวม 776,831,341 บาท มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ 215,201,603
บาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา 8,008,825 บาท โดย ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั มีขาดทุนสะสมคงเหลือ 32,909,163 บาท
ขณะที่ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั มีขาดทุนสะสม 40,917,988 บาท
รายได้ จากการรับประกันภัย
สาหรับปี 2559 และ 2558 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้ น 609.93 ล้านบาท และ 752.38 ล้านบาท ลดลง
142.45 ล้านบาท คิ ดเป็ นลดลง ร้อยละ 18.93 แบ่งเป็ นเบี้ยประกันภัยรับตรง 568.59 ล้านบาท ลดลง จากปี 2558
จานวน 183.33 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง ร้อยละ 24.38 และเบี้ยประกันภัยรับต่อ 41.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558
จานวน 40.89 ล้านบาท คิดเป็ น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8,880 เบี้ยประกันภัยที่ลดลงมาจากการลดลงของการรับประกันภัย
ประเภทรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) เป็ นหลัก ที่ลดลงจานวน 214.81 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง ร้อยละ 56.03 สาเหตุที่
เบี้ ย ประกันภัย ประเภทรถยนต์ภ าคบังคับ (พ.ร.บ.) ลดลงมาก เนื่ อ งจาก ในช่ วงปลายปี 2558 อดี ต กรรมการ
ผูอ้ านวยการ อดีตผูบ้ ริ หารระดับสู งของฝ่ ายขาย ได้ลาออกไปทั้งหมด ทาให้ตวั แทนและนายหน้าตัวแทนรายใหญ่
หลายรายได้โอนย้ายงานออกไปด้วย ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่ เป็ นไปอย่างรุ นแรงโดยใช้กลยุทธ์ราคาเป็ น
หลัก ทาให้บริ ษทั ต้องพิจารณาถึงความเสี่ ยงที่อาจจะได้รับผลขาดทุนจึงต้องชะลอการเติบโตของการรับประกันภัย
รถยนต์ และหันไปให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทอื่นมาชดเชย โดยจะเห็นว่าบริ ษทั มีเบี้ย
ประกันภัยรับประเภทเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นจานวน 63.90 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 299.79 และเบี้ยประกันภัยรับ
ต่อเพิ่ มขึ้ นจานวน 40.89 ล้านบาท คิ ดเป็ นเพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 8,880 ถึงแม้อตั ราเติ บโตในผลิ ตภัณฑ์ขา้ งต้นจะสู ง
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ขึ้นมาก แต่ปริ มาณเบี้ยประกันภัยยังไม่สามารถชดเชยในส่ วนที่ลดลงไปได้ท้ งั จานวน ส่ งผลให้รายได้จากการรับ
ประกันภัยของบริ ษทั ลดลงมากเมื่อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา โดยแยกเป็ นเบี้ ยประกันที่ ถือเป็ นรายได้จานวน 238.21
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 130.29 ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 35.36 และรายได้ค่าบาเหน็จจากการประกันภัยต่อ
จานวน 140.14 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 104.80 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง ร้อยละ 42.79
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานในปี 2559 รวมทั้งสิ้ น 405.61
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน เป็ นจานวน 177.27 ล้านบาท คิ ดเป็ นลดลง ร้อยละ 30.41 เป็ นผลมาจากการปรับ
กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ เน้นการเติ บโตด้านคุ ณภาพ และความพยายามในการลดต้นทุ นด้านการขายให้
เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจของบริ ษทั
รายได้ จากการลงทุนและรายได้ อนื่
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ในปี 2559 เที ยบกับปี 2558 คิดเป็ นจานวนเงิน 35.19 ล้านบาท และ
54.76 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 19.57 ล้านบาท คิ ดเป็ นลดลง ร้อยละ 35.74 แยกเป็ นรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
และกาไรจากเงินลงทุนลดลง 17.64 ล้านบาท กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เพิ่มขึ้น 20.53 ล้านบาท พร้อมกันนี้
บริ ษทั ได้มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนจากการลงทุนในหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการสร้างผลตอบแทน โดยยังคงสัดส่ วนการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน ตาม
ระเบียบการลงทุนของคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ส่ วนรายได้อื่น ในปี
2559 เทียบกับปี 2558 คิดเป็ นจานวนเงิน 14.31 ล้านบาท และ 36.76 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 22.45 ล้านบาท คิด
เป็ นลดลง ร้อยละ 61.08 มาจากค่าบริ การข้อมูล พ.ร.บ.ที่ได้รับจากบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
ที่ลดลงจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ชะลอตัวลง
รายการเปรียบเทียบ
หน่วย:พันบาท
อัคคีภยั

ภัยทางทะเล

รถยนต์

เบ็ดเตล็ด

รวม

ปี 2559
เบี้ยประกันภัยรับ

51,092

3,699

464,449

90,694

609,934

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ(หลังจากหักเบี้ยประกันภัยให้ตอ่ )

37,757

1,051

212,568

12,187

263,563

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

22,734

648

204,017

10,816

238,215

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

3,842

1,015

112,769

22,514

140,140

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

27,720

910

285,328

22,557

336,515

กาไรจากการรับประกันภัย

(1,144)

753

31,458

10,773

41,840*

13.14%

-8.04%

44.75%

13.73%

40.18%

อัตราสิ นไหมทดแทน
ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

* เป็ นกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
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หน่วย:พันบาท
อัคคีภยั

ภัยทางทะเล

รถยนต์

เบ็ดเตล็ด

รวม

ปี 2558
เบี้ยประกันภัยรับ

14,674

4,966

711,258

21,485

752,383

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ(หลังจากหักเบี้ยประกันภัยให้ตอ่ )

5,820

2,002

251,672

5,874

265,368

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

6,743

2,219

340,322

19,223

368,507

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

3,588

1,465

230,021

9,867

244,941

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

6,752

1,048

487,099

16,289

511,188

กาไรจากการรับประกันภัย

3,579

2,636

83,244

12,801

102,260

40.09%

1.20%

43.65%

51.97%

43.76%

18,561

5,874

960,358

94,022

1,078,815

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ(หลังจากหักเบี้ยประกันภัยให้ตอ่ )

7,185

2,400

356,443

44,721

410,749

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

7,332

2,443

259,930

59,817

329,522

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

2,394

1,678

276,945

11,937

292,954

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

6,496

3,030

552,954

79,871

642,351

กาไรจากการรับประกันภัย

3,230

1,091

(16,079)

(8,117)

(19,875)

19.70%

72.22%

42.82%

90.00%

51.09%

อัตราสิ นไหมทดแทน
ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
ปี 2557
เบี้ยประกันภัยรับ

อัตราสิ นไหมทดแทน
ต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
(1) ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มี สินทรัพย์รวม 992.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.02 จากปี ก่อน
สิ นทรัพย์ที่มีสดั ส่ วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับปี ก่อน ได้แก่
1. เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุ ทธิ 67.34 ล้านบาท เพิ่ มขึ น้ 29.82 ล้านบาท สาเหตุจากบริ ษทั มีการขยาย
งานด้านประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้ น ซึ่ งโดยปกติ ระยะเวลาค้างชาระของกรมธรรม์ดงั กล่าว เฉลี่ยอยู่ที่ 60 วัน
ในขณะที่ระยะเวลาค้างชาระของกรมธรรม์รถยนต์จะอยูท่ ี่ 15 วัน
2. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 311.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.66 จากสิ้ นปี ก่อน เนื่ องจากการ
ลดลงของเงินสารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
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3. ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ 39.63 ล้านบาท เพิ่ มขึ น้ 36.19 ล้านบาท มาจากการเรี ยกเก็บเงิ น
สารองประกันภัยจากบริ ษทั เอาประกันภัยต่อ สาหรับไตรมาสสุ ดท้ายของปี เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน และ
มีการวางเงินสารองไว้จากการรับประกันภัยต่อ สาหรับสัญญาที่เพิ่มใหม่ในปี นี้
4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 418.07 ล้านบาท ลดลง 177.55 ล้านบาท เป็ นการลดลงในส่ วนของเงิ น
ฝากสถาบันการเงิน ซึ่ งส่ วนหนึ่ งนาไปลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลของบริ ษทั และส่ วนที่เหลือนามาหมุนเวียนใน
การดาเนินงานของบริ ษทั
5. สิ นทรัพย์อื่นๆ 24.46 ล้านบาท เพิ่ มขึน้ 6.99 ล้านบาท มาจากจานวนเงินสารองที่บริ ษทั ประกันภัย
ต้องจัดสรรเพื่อสารองจ่ายค่าสิ นไหม พ.ร.บ. เพิ่มขึ้น 6.24 ล้านบาท
(2) คุณภาพสิ นทรัพย์
2. เบีย้ ประกันภัยค้ างรั บ
ณ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษัท มี ลู ก หนี้ ค่ า เบี้ ย ประกัน ภัย ค้า งรั บ 67.34 ล้า นบาท โดยเป็ นค่ า เบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ 52.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 77.43 ของมูลค่ารวมทั้งหมด ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สูญลดลง 0.2 ล้านบาทจากปี ก่อน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปั จจุบนั ของ
เบี้ ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ บริ ษทั จะตั้งเต็มจานวน
กรณี ที่คา้ งชาระเกิน 90 วัน
3. เงินให้ ก้ ยู ืม
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่ จะขยายสิ นเชื่ อไปให้แก่บุคคลภายนอก คงมีเพียงนโยบายให้กเู้ ฉพาะ
พนักงานบริ ษทั เพื่อที่อยูอ่ าศัย หรื อเหตุฉุกเฉิ น ตามระเบียบสวัสดิการของพนักงานเท่านั้น
4. เงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษทั มีนโยบายกระจายความเสี่ ยงในการลงทุน โดยแบ่งเงินลงทุนเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกบริ ษทั จะ
นาไปลงทุนในเงิ นฝากประจาทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริ หารเป็ นกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบริ ษทั และใช้
ในการดาเนินธุรกิจปกติ ส่ วนที่สอง บริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นเงินลงทุนส่ วน
ที่ไม่จาเป็ นต้องนามาใช้ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว ตามกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการ
ลงทุนของบริ ษทั กาหนดให้
(3) สภาพคล่อง
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด เพิ่ มขึ น้ สุ ทธิ 11.66 ล้านบาท แบ่งเป็ น
เงินสดได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน 12.45 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 0.79 ล้านบาท รวม ณ สิ้ น
ปี 2559 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48.14 ล้านบาท ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็นว่าเป็ นจานวนเพียงพอต่อการ
ใช้หมุนเวียนในการจ่ายค่าสิ นไหมและค่าใช้จ่ายดาเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ในส่ วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั จะเห็นได้ว่าเงิน
ลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง เช่ น พันธบัตรรัฐบาล หุ ้นจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วย
ลงทุ น เป็ นต้น ซึ่ งสิ นทรั พย์เหล่านี้ สามารถเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเป็ นสิ นทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด
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หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี้สินรวม 776.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.10 จากปี ก่อน หนี้สินที่มี
สัดส่ วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับปี ก่อน ได้แก่
1. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 545.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.35 จากสิ้ นปี ก่อน เป็ นการลดลงจาก
สารองค่าสิ นไหมที่ตอ้ งจ่ายคืนผูเ้ อาประกันภัย
2. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ 164.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.02 จากสิ้ นปี ก่อน เป็ นการลดลงจาก
การจ่ายคืนเงินที่ถือไว้ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถึงกาหนดตามรอบระยะเวลาของสัญญา รวมถึงบริ ษทั ได้มีการ
ปรับสัดส่ วนการรับประกันภัยโดยรับความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นในกรมธรรม์ประเภทรถยนต์
3. เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 13.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 26.27 จากสิ้ นปี ก่อน เป็ นการรับรู ้เป็ น
รายได้เบี้ยประกันภัยรับทางบัญชี รายการส่ วนใหญ่เป็ นการรับประกันภัยรถยนต์ ที่มีการตกลงทาสัญญาประกันภัย
เรี ยบร้อยแล้ว แต่ความคุม้ ครองมิได้อยูใ่ นรอบระยะเวลาบัญชี
4. ค่านายหน้าค้างจ่าย 10.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.47 จากสิ้ นปี ก่อน เป็ นการเพิ่มขึ้นในสัดส่ วน
เดียวกับเบี้ยประกันภัยค้างชาระ
ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่ วนของเจ้าของรวม 215.20 ล้านบาท เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 3.87 จากสิ้ นปี ก่อน จากผล
กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานปี 2559 จานวน 7.45 ล้านบาท และกาไรเบ็ดเสร็ จอื่น 0.56 ล้านบาท จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทาให้ ณ สิ้ นปี 2559 บริ ษทั มีขาดทุนสะสมคงเหลือ 32.91 ล้านบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั มีความสามารถในการดารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนด โดยตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2554 เกณฑ์ที่กาหนดให้บริ ษทั
ประกันดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 125 และปรับเกณฑ์ดงั กล่าว
ขึ้นเป็ นร้อยละ 140 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
จากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 ทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างมาก เกินกว่าความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยตามปกติ ดังนั้น สานักงาน คปภ. จึงได้ออกประกาศ “ เรื่ อง การประเมินราคา
ทรัพย์สิน และหนี้สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555” และประกาศ “เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการดารงเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2
เมษายน 2555” และประกาศอื่นๆ ตามมา เพื่อผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดารงเงินกองทุน โดยสามารถ
ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
จนถึงปัจจุบนั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการจนอยูใ่ นภาวะปกติ และ
บริ ษทั ได้คานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน คปภ. ที่กาหนด
ล่าสุ ด โดยมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 612.16 (ข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก่อนตรวจสอบ)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
จานวนเงิน เพิ่ม (ลด) จานวนเงิน เพิ่ม (ลด) จานวนเงิน เพิ่ม (ลด)
พันบาท
%
พันบาท
%
พันบาท
%
1. รายได้ จากเบีย้ ประกันภัยรับ
อัคคีภยั
ภัยทางทะเลและขนส่ ง
ภัยรถยนต์
อุบตั ิเหตุ
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ จากเบีย้ ประกันภัยรั บ
2. รายได้ จากการลงทุนและรายได้ อนื่
รายได้จากการลงทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้ จากการลงทุนและรายได้ อนื่

51,092
3,699
464,449
13,909
76,785

248.18
(25.51)
(34.70)
263.06
334.92

609,934

(18.93)

14,674
4,966
711,258
3,830
17,655
752,383

10,259
10,622
14,308
35,189

(38.66)
737.70
(61.08)
(35.73)

16,724
1,268
36,764
54,756

รายได้ เบีย้ ประกันภัยรับ
แยกตามประเภท

(20.94)
18,561
(15.46)
5,874
(25.94) 960,358
(94.35)
67,829
(32.60)
26,193
(30.26) 1,078,815

(16.35)
(18.00)
68.63
(81.19)
(52.42)
6.33

1.54
(70.92)
41.56
16.99

(15.46)
470.81
293.44
74.33

16,471
4,361
25,971
46,803

ภัยทางทะเลและขนส่ง
1%
อุบตั ิเหตุ
2%
อัคคีภยั
8%
ภัยเบ็ดเตล็ด
13%

ภัยรถยนต์
76%
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
การประกันภัยรับตรง
การดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ การรับประกันวินาศภัย โดยมีรูปแบบการประกันภัย แบ่งจาแนกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดงั นี้
(1) การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กาหนดให้ผใู ้ ช้รถยนต์ทุกประเภทจะต้องทาประกันภัย คุม้ ครองต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่ างกาย
รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลของผูป้ ระสบภัยจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
-

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แยกออกเป็ น

ประเภท 1
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและร่ างกายของทั้งผูเ้ อาประกันภัยและบุคคลภายนอกไม่เกิน
วงเงินตามจานวนทุนที่เอาประกันภัย
ประเภท 2
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และ/หรื อ การบาดเจ็บ การพิการ หรื อการ
เสี ยชีวิตของบุคลภายนอก และขยายความคุม้ ครองการสูญหายของรถยนต์ และความเสี ยหายต่อรถยนต์อนั เกิดจาก
ภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ เป็ นต้น
ประเภท 3

คุม้ ครองเฉพาะการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิต และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภท 4
คุม้ ครองความรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
เนื่องจากอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากรถยนต์ที่ใช้
ประเภท 5
คุม้ ครองความเสี ยหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก และคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อการ
สูญเสี ยชีวิต การบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(2) การประกันภัยอืน่ ประกอบด้วย
(2.1) การประกันอัคคีภัย
สิ่ งปลูกสร้ าง (ไม่รวมรากฐาน) บ้านที่อยูอ่ าศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิ ชย์ ห้องชุดสาหรับอยู่
อาศัย ในแฟลต คอนโดมิเนียม ฯลฯ
ทรัพย์ สินภายในสิ่ งปลูกสร้ าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง เครื่ องใช้ภายในบ้าน เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน และทรัพย์สินอื่นที่ระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์
(2.2) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง คุม้ ครองความเสี ยหายแก่ตวั เรื อ ทรัพย์สินหรื อสิ นค้าที่อยู่
ในระหว่างการขนส่ ง การบรรทุกขณะที่ทาการขนส่ ง ทางน้ า ทางอากาศ และทางบก
(2.3) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งออกเป็ นการประกันภัยชนิดต่างๆ ดังนี้
ประกันอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล
เป็ นการประกันภัยที่ตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จาก
การรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัย ที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย แบ่งออกเป็ น 2
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ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม ทั้งสองประเภทให้ความ
คุม้ ครองที่เหมือนกัน
ประกันการเสี่ ยงภัยทรัพย์ สิน คุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้
จากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเป็ นปัจจัยภายนอก เช่น อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ และอุบตั ิเหตุอื่นที่มิได้ระบุยกเว้นไว้
ประกันภัยความรับผิดและอืน่ ๆ คุม้ ครองต่อความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดขึ้น
เนื่องมาจากภัยอื่นๆ ซึ่ งจาแนกการประกันภัยออกเป็ นหลายรู ปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
-

การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก

-

การประกันภัยโจรกรรม

-

การประกันภัยสาหรับเงิน

-

การประกันภัยสาหรับผู้เล่ นกอล์ ฟ

-

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
ฯลฯ

การประกันภัยต่ อ
การประกันภัยต่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงในการรับประกันภัย ลักษณะของความเสี่ ยงภัยของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ตอ้ งมีการเอาประกันภัยต่อ กล่าวคือ หากทรัพย์สินที่เอา
ประกันมีความเสี่ ยงสูง บริ ษทั ก็จะบริ หารความเสี่ ยงโดยกระจายความเสี่ ยงภัยให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อ โดย
แบ่งประเภทของการประกันภัยต่อดังนี้
การเอาประกันภัยต่ อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็ นการประกันภัยต่อระหว่างบริ ษทั กับ
บริ ษทั รับประกันภัยต่อแบบรายต่อราย โดยบริ ษทั จะต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้กบั บริ ษทั
รับประกันภัยต่อพิจารณาเป็ นครั้งๆ ไป ซึ่ งอาจจะบอกรับหรื อปฏิเสธภัยที่เสนอไปก็ได้
การประกันภัยต่ อตามสั ญญา (Treaty Reinsurance) เป็ นการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีขอ้ ตกลงกันไว้
ล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดของภัย สัญญาจะมีอายุ 1 ปี
การประกันภัยต่ อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss ) เป็ นการประกันภัยต่อแบบหนึ่งที่ให้
ความคุม้ ครองความเสี ยหายส่ วนที่เกินกว่าจานวนที่กาหนด (Excess Point) ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูร้ ับประกันภัยต่อจะ
กาหนดจานวนเงินรับผิดชอบสู งสุ ดไว้ สาหรับส่ วนที่เกินกว่าจานวนที่กาหนด (Excess Point)
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การตลาดและการแข่ งขัน
สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่ งขัน
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว และอยูใ่ นภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสหรัฐอเมริ กา สหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับความไม่แน่นอนของผลกระทบที่เกิดจากการประกาศออก
จากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ตลอดจน นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมืองของผูน้ าใหม่
ของสหรัฐอเมริ กา ส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน โดยเฉพาะประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
กาหนดเวลาการเลือกตั้ง พรรคการเมือง องค์กรอิสระต่าง ๆ ล้วนเป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ทาให้เศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอน และอยูใ่ นภาวะที่เปราะบาง ปัญหาเรื่ องการส่ งออกแม้วา่ จะ
มีสญ
ั ญาณที่ดีข้ ึน แต่ก็มิได้มีหลักประกันว่าจะดีอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง และยัง
ไม่ฟ้ื นตัวอย่างเต็มที่ ส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความผันผวนอยูต่ ่อไป เมื่อพิจารณา
ถึงการลงทุนภาคเอกชนปรากฏว่ายังไม่มีลงทุนเพิ่ม แม้วา่ รัฐบาลจะกระตุน้ การลงทุนผ่านโครงการต่าง ๆ แต่กย็ งั
ไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการได้ ผลกระทบในเชิงลบอีกด้านหนึ่งที่เกิดจากนโยบายภาครัฐใน
การปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรี ยญ ส่ งผลอย่างมากต่อธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2559 แม้วา่
จะเป็ นผลกระทบในระยะสั้นแต่กส็ ่ งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ด้วยเหตุดงั กล่าวทาให้อตั ราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตยังอยูใ่ นอัตราที่ต่า ประกอบกับ
การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็ นไปอย่างเข้มข้น และรุ นแรงด้วยนโยบายการลดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อชิงส่ วนแบ่ง
ตลาด จนทาให้อตั รากาไรของอุตสาหกรรมโดยรวมลดลงอย่างมีสาระสาคัญ รวมถึงการเพิ่มความคุม้ ครองของ
กรมธรรม์ประเภทความคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ประกาศบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้กบั กรมธรรม์ทุกฉบับที่ยงั มีผล
คุม้ ครองอยู่ ยิง่ ทาให้อตั ราค่าสิ นไหมของกรมธรรม์ประเภทดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
กลยุทธ์ การตลาด
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ท่ามกลางความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดกลยุทธ์การแข่งขันจากเดิมที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว มาเป็ นการเลือกใช้กลยุทธ์สร้างคุณภาพการบริ การ เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่ดี และสร้างฐานลูกค้าใหม่ แม้วา่
จะต้องใช้ระยะเวลานาน แต่จะส่ งผลดีต่อบริ ษทั ในอนาคต และเลือกขายผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลกาไรกับบริ ษทั โดย
ควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด เพื่อให้บริ ษทั สามารถทากาไรได้ ในขณะที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออานวย
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญในการควบคุมการจ่ายค่าสิ นไหม แต่ยงั คงประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้บริ การที่รวดเร็ วและเป็ นธรรมต่อผูเ้ อาประกันภัย พยายามรักษาอัตราค่าสิ นไหมให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดกาไรจากการรับประกันภัย ในอันที่จะทาให้เกิดอานาจการต่อรองกับบริ ษทั ประกันภัยต่อ ในการเจรจา
เงื่อนไขการประกันภัยในปี ต่อไป
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ด้านกลยุทธ์การพัฒนา บริ ษทั มุ่งเน้นการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้บริ ษทั สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้บริ ษทั
ยังมีการจัดจ้างผูบ้ ริ หาร พนักงาน และที่ปรึ กษาที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เข้ามาเสริ มความแข็งแกร่ งในทุก
ด้านเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
การตลาดและการแข่ งขัน
ในปี 2559 ที่ผา่ นมา การแข่งขันในธุรกิจยังคงเป็ นไปอย่างรุ นแรงและต่อเนื่ อง ด้วยกลยุทธ์ราคาและการ
ทุ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาด และยังไม่มีท่าทีวา่ จะลดลง ทาให้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการแข่งขัน
มิฉะนั้นผลที่จะตามมาในอนาคตจะส่ งผลเสี ยต่อธุรกิจอย่างรุ นแรง โดยเฉพาะการดารงเงินกองทุนตามกฎหมายให้
เป็ นไปตามที่หน่วยงานกากับภาครัฐกาหนด บริ ษทั ฯ ซึ่ งจัดเป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก จึงจาเป็ นต้องปรับแผนกลยุทธ์การ
แข่งขันระหว่างปี มามุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริ มาณ เพื่อทาให้บริ ษทั สามารถทากาไรได้ และปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน รวมถึงการควบคุมความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
และยอมรับได้ ที่สาคัญที่สุดทาให้บริ ษทั ทราบถึงฐานลูกค้าที่แท้จริ งของบริ ษทั ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับราคา
ที่เกิดจากการแข่งขันทางการตลาด
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจและแผนสารองกรณีที่ไม่ เป็ นไปตามแผน
บริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายเบี้ยประกันภัยรับตรงในปี 2559 ไว้ที่ 900 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเบี้ยประกันภัย
รับตรงสาหรับการประกันภัยรถยนต์ไว้ที่ 825 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับตรงสาหรับการประกันภัยประเภท
อื่นที่ 75 ล้านบาท แต่ผลประกอบการจริ งบริ ษทั สามารถผลิตเบี้ยประกันภัยรับตรงจริ งได้ประมาณ 568 ล้านบาท
แยกเป็ นเบี้ยประกันภัยรับตรง ประเภทรถยนต์และประเภทอื่น ๆ ที่มิใช่รถยนต์ คิดเป็ นจานวนเงิน 464 ล้านบาท
และ 104 ล้านบาทบาท ตามลาดับ ต่ากว่าเป้ าหมายที่กาหนดประมาณ 332 ล้านบาท หรื อต่ากว่าร้อยละ 36.82
สาเหตุสาคัญที่ทาให้บริ ษทั ไม่สามารถทาตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และลดลงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจาก
ภาวะการแข่งขันด้านการตลาดเป็ นไปอย่างรุ นแรง มีการลดอัตราเบี้ยประกันภัยของบริ ษทั ขนาดใหญ่และขนาด
กลาง และมีการทุ่มค่าใช้จ่ายด้านการตลาดให้ในอัตราที่สูงมาก เพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาด ทาให้ตวั แทน
ของบริ ษทั จานวนมากหันไปส่ งงานให้กบั บริ ษทั ประกันภัยเหล่านี้แทน ประกอบกับการลาออกของอดีตผูบ้ ริ หาร
การตลาดของบริ ษทั ในช่วงปลายปี 2558 ได้ชกั ชวนตัวแทนส่ วนหนึ่งของบริ ษทั ออกไปด้วย และโดยที่บริ ษทั เป็ น
บริ ษทั ที่มีขนาดเล็กจะเสี ยเปรี ยบด้านต้นทุน ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยหันกลับมาเน้นเรื่ องคุณภาพงานมากกว่า
การเน้นการเจริ ญเติบโต พร้อมทั้งปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในทางปฏิบตั ิ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้ของตัวแทนให้
กลับมาสู่ภาวะปกติ และมุ่งเน้นที่ผลกาไรของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ เบี้ยประกันภัยรับตรงจะไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ แต่ผลประกอบการของ
บริ ษทั ประจาปี 2559 ก็ยงั มีกาไรสุ ทธิ จากการดาเนินงาน 7.45 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษทั สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด้านสิ นไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นได้เป็ นจานวนมาก แม้วา่ เบี้ยประกันภัยที่ถือ
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เป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันต่อจะลดลงจากปี ที่ผา่ นมาเป็ นจานวนมากก็ตาม ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ทิศทางกลยุทธ์ที่
บริ ษทั ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ดาเนินมาถูกทิศทาง
นอกเหนือจากนี้ บริ ษทั ยังมีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ ทาให้สามารถลดต้นทุนการ
ดาเนินงานลงได้ พร้อมทั้งการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพื่อลดต้นทุนอีกด้านหนึ่งด้วย
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
จากภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั ทาให้บริ ษทั จาเป็ นต้องมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดยต้องสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และ
บริ การให้คุม้ ค่ากับมูลค่าที่ลกู ค้าต้องจ่ายและคาดหวังจากบริ การที่ได้รับ บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ลกู ค้าเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทั้งการสร้างระบบการ
ให้บริ การหลังการขายให้มีความถูกต้อง รวดเร็ วและเป็ นธรรม โดยมีเป้ าหมายที่จะสร้างความยัง่ ยืนและการสร้าง
ความภักดีต่อแบรนด์ของบริ ษทั
ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยง เนื่องจากบริ ษทั ดาเนินธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ซึ่ งต้องรับโอนความเสี่ ยงภัยจากผูเ้ อาประกันภัย ทาให้บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้
ค่าเสี ยหายให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยเมื่อเกิดภัยตามที่ระบุความคุม้ ครองไว้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กาหนดกรอบการดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงทุกประเภทของบริ ษทั และกระจาย
การบริ หารความเสี่ ยงไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ ยง และ
ความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
ของบริ ษทั
ปัจจัยเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษทั และแนวทางการบริ หาร
ความเสี่ ยง จัดทาขึ้นตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั โดยแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ละประเภทความเสี่ ยงดังนี้
(1.) ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการกาหนดนโยบาย แผน
กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และการนาไปปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์โดยเริ่ มจากการจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับ
ได้ ด้วยการคานึงถึงปัจจัยแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสและปัญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรี ยมแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยงั มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ในช่วง
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ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า กลยุทธ์ที่วางไว้ยงั มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามทิศทางที่บริ ษทั
กาหนด
ในด้านการกากับดูแลการดาเนินการตามกลยุทธ์ภายใต้กรอบจริ ยธรรมธุรกิจนั้น บริ ษทั ได้ติดตามผล
การดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่ไม่เป็ นไปตามกลยุทธ์
ที่วางไว้เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการแข่งขันในธุ รกิจ
(2.) ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ ยงจากความสูญเสี ยที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชาระหนี้
ของคู่คา้ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากความสูญเสี ยจากการเปลี่ยนแปลงความน่าเชื่อถือทางเครดิต หรื อหลักทรัพย์ค้ า
ประกันของคู่สญ
ั ญา ทาให้บริ ษทั ไม่ได้รับชาระหนี้ตามที่คาดไว้ ก่อให้เกิดหนี้คา้ งชาระหรื อหนี้สูญ
บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนหรื อนายหน้า และวิเคราะห์ถึงคุณภาพ รวมทั้ง
ความสามารถในการชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัย และจัดทาแนวปฏิบตั ิในการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะกาหนดให้การเรี ยกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด พร้อมทั้งจัดทา
รายงานการวิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อจัดประเภทของกลุ่มลูกหนี้ตวั แทนตามคุณภาพหนี้ โดยส่ วนงานเร่ งรัดหนี้ ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวจะได้รับการสอบทานโดยผูบ้ ริ หารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
สาหรับงานด้านการประกันภัย บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดยการกาหนดอันดับเครดิต
ของบริ ษทั ที่ทาประกันภัยต่อกับบริ ษทั ต้องเป็ นบริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันภัยต่อที่ได้รับการจัดอันดับ
เครดิตโดยบริ ษทั จัดอันดับเครดิตสากลที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป อยูใ่ นระดับ A- ขึ้นไป กรณี ที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิต
บริ ษทั จะพิจารณาจากความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (CAR) ที่มีอตั ราระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนสูงกว่าระดับที่ทางการกาหนด โดยบริ ษทั กาหนดไว้วา่ จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 200 พร้อมทั้งมีการ
ทบทวนฐานะทางการเงินและอันดับเครดิต ตลอดจนเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกันภัยและ/
หรื อบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศอยูเ่ ป็ นประจา
(3.) ความเสี่ ยงด้ านการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดจากความผันผวนหรื อ
การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย ราคาหุน้ ความ
เสี่ ยงด้านการตลาดในการซื้ อขายและการลงทุนในหลักทรัพย์ ด้วยเหตุที่มลู ค่าการซื้ อขายหรื อการลงทุนมีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านราคาและอัตราดอกเบี้ยในตลาด จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ มูลค่าของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและเงินกองทุนของบริ ษทั
บริ ษทั มีคณะกรรมการการลงทุนเพื่อกาหนดนโยบายการลงทุน กากับ ดูแล ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น และการปฏิบตั ิดา้ นการลงทุนให้อยูใ่ นกรอบนโยบาย เพื่อป้ องกันการเกิดผลขาดทุนจากความ
ผันผวนหรื อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขของกฎหมาย
(4.) ความเสี่ ยงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากความแปรปรวนและความ
ไม่แน่นอนของความเสี่ ยงภัยต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย และกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
เช่น สภาพการแข่งขัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผูเ้ อาประกันภัย
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การดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัย อาจมีความเสี่ ยงอันเนื่องมาจากการดาเนินกิจกรรมการประกันภัย
เช่น จากความไม่รอบคอบในการพิจารณารับประกันภัย พิจารณาลักษณะภัยไม่ถกู ต้อง ทาให้ความคุม้ ครองไม่
เพียงพอ รับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงเกินกว่าที่บริ ษทั สามารถรับได้ บริ ษทั จึงมีแนวทางเพื่อลดความเสี่ ยงดังนี้
- จัดทาคู่มือในการรับประกันภัย กาหนดอานาจในการพิจารณารับประกันภัยเพื่อเป็ นแนวทาง
สาหรับการปฏิบตั ิงาน
- กาหนดมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยทุกประเภท และทบทวนนโยบายการรับประกันภัย
เป็ นประจา
- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั รับประกันภัยต่อ ติดตามและตรวจสอบ
ฐานะความมัน่ คงของผูร้ ับประกันภัยต่อทุกราย เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั สามารถเรี ยกคืนค่าสิ นไหมทดแทนที่
เรี ยกร้องได้ในทุกกรณี
- มีการกาหนดความเสี่ ยงภัยสูงสุ ดที่บริ ษทั จะรับเสี่ ยงภัยไว้เอง และมีการจัดทาสัญญาการประกันภัย
ต่อ สาหรับความคุม้ ครองความเสี ยหายส่ วนเกิน
- จัดสรรเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัย
ต่อ ในกรณี ที่บริ ษทั เอาประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศ และเงินสารองสาหรับสิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- นาข้อมูลสถิติต่างๆ มาวิเคราะห์ความเสี่ ยงและกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสมมติฐานในการรับเสี่ ยงภัยภายใต้เงื่อนไขความคุม้ ครอง ตลอดจนเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการทา
กาไรจากการขายผลิตภัณฑ์
(5.) ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัตกิ าร (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย โดยอาจ
เกิดขึ้นจากความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ หรื อความไม่เหมาะสมของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร
ระบบงาน หรื อเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
บริ ษทั กาหนดให้มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิงานและคู่มือปฏิบตั ิงานเพื่อกาหนดอานาจหน้าที่และการ
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ทุกฝ่ ายใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน และกาหนดให้จดั ทาแผนงานพัฒนา
บุคลากร การเข้าทดสอบความสามารถอย่างมืออาชีพ มีการอบรมและพัฒนาทักษะพนักงาน มีระบบการเก็บข้อมูล
ที่ปลอดภัย และสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลได้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีระบบสารอง (Backup System) รวมทั้ง
การนาระบบให้กลับมาทางานใหม่ (Recovery) ได้ตามปกติในกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นขึ้น และกาหนดระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูล
(6.) ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการเรี ยกเก็บเงินค่า
สิ นไหมทดแทนรายใหญ่จากบริ ษทั ประกันภัยต่อล่าช้า การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ขาดสภาพคล่องหรื อแปลงเป็ น
กระแสเงินสดยาก หรื อมีตน้ ทุนที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็ น
บริ ษทั มีการคัดเลือกบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินที่มนั่ คง มีอนั ดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตอยู่
ในระดับที่บริ ษทั กาหนด มีประวัติการชาระเงินตามกาหนด โดยมีการกระจายจานวนรายของบริ ษทั ประกันภัยต่อ
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ให้อยูใ่ นจานวนที่เหมาะสม เพื่อลดจานวนค่าสิ นไหมทดแทนต่อราย สาหรับสภาพคล่องในการบริ หารสิ นทรัพย์
และหนี้สิน บริ ษทั มีคณะกรรมการลงทุน พิจารณาติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น และควบคุมให้
การปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความเสี่ ยง
จากการประเมินเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ บริ ษทั คาดว่าในปี 2560 ปัจจัยที่จะส่ งผล
กระทบต่อบริ ษทั และก่อให้เกิดปัจจัยความเสี่ ยงทางธุรกิจ คือ สภาพการเมืองโลกและการเมืองภายในประเทศ
ตลอดจนความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความ
เสี่ ยงด้านการตลาด (Market Risk) ซึ่ งจะส่ งผลต่อรายได้จากการลงทุนของบริ ษทั นอกจากนี้ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
การแข่งขันยังคงเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อเนื่ องจากปี 2559 และคาดว่าจะส่ งผลกระทบต่อความเสี่ ยงด้านการรับ
ประกันภัยที่จะทาให้อตั ราการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมของอุตสาหกรรมโดยรวมสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้คานึงถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว โดยการเลือกขายผลิตภัณฑ์ที่
ยังคงมีกาไรและหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ตลอดจนหาช่องทางการขายใหม่ ๆ ที่มีตน้ ทุนดาเนินการโดยรวม
ต่ากว่าช่องทางเดิม ๆ ทั้งนี้เพื่อทาให้ความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้และบริ ษทั ยังคงสามารถ
ขยายธุรกิจต่อไปได้
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษทั
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ 10,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
(2) บริ ษทั ไม่มี
- หุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ
- หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุน้ สามัญ เช่น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ หุน้ กู้ ตัว๋ เงิน หรื อตราสารหนี้ใด ๆ
- พันธะผูกพันในการออกหุน้ ในอนาคต
- ข้อตกลงระหว่างกันของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่ องที่จะมีผลกระทบต่อการ
ออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั
ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 23/2559
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
ครอบครัว “จิราธิ วฒั น์”
นายสุ ชาติ อริ ยชาติผดุงกิจ
นางสาวนุชนาฎ กาญจนฉายา
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่ งเรื องทรัสต์ จากัด
นายอุทยั อัครพัฒนากูล
ครอบครัว “ไกรฤกษ์”
นางจินตนา บุญรัตน์
นายสมศักดิ์ ผ่องสวัสดิ์
รวม

21 เมษายน 2559
จานวนหุน้ ที่ถือ
%
67.82
6,782,495
8.94
893,700
8.23
823,201
4.94
494,000
4.07
407,142
3.15
314,500
0.69
69,132
0.27
26,999
0.22
22,024
0.15
14,933
9,848,126

44

98.48

บริ ษทั ไม่มีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
(2) บริ ษทั ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
(3) บริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั
การออกหลักทรัพย์ อนื่
บริ ษทั ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอมติการจ่ายเงินปั นผลต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แต่นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละปี เป็ นสาคัญ ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้ น 9 คน เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการ ที่
มิใช่ผบู ้ ริ หาร 4 คน และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน โดยกรรมการทุกคน ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามและคุณสมบัติที่
ขัดต่อบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 รวมถึงพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้
1.
2.

ชื่อ – สกุล
นายบุญศักดิ์
เจียมปรี ชา
นายสมบัติ
ปัญญามิตร

3.

นายกรุ งไกร

ภัทรโกมล

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวิศิลป์
นายนเรศน์
นายวิชยั
นายสมหวัง
นางสาววิไลพร
นายปรี ชา
นายเชิดชัย

ว่องวานิชวัฒนะ
ชุติจิรวงศ์
อินทรนุกลู กิจ
เต็มพรสิ น
ลิ่วเกษมศานต์
ปรมาพจน์
มีคา

ตาแหน่ ง
เข้ าร่ วมประชุม (ครั้ง)
ประธานกรรมการ
5/5
รองประธานกรรมการ
3/3
(ดารงตาแหน่งเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559)
กรรมการ
1/1
(ลาออกเมื่อ 7 เมษายน 2559)
กรรมการ
5/5
กรรมการ
5/5
กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการ
5/5
กรรมการ / กรรมการรองผูอ้ านวยการ
5/5
กรรมการอิสระ
5/5
กรรมการอิสระ
5/5
กรรมการอิสระ
5/5

หมายเหตุ :
นายกรุ งไกร ภัทรโกมล กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 7
เมษายน 2559 เป็ นต้นไป ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559-60 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีมติรับทราบ
การลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ของนายกรุ งไกร ภัทรโกมล และแต่งตั้งให้นายสมบัติ ปัญญามิตร เป็ น
กรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่งที่วา่ งลง พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการบริ ษทั และรอง
ประธานกรรมการบริ หาร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2559
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ผู้บริหาร
ตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2559 มี
รายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

(1)

นายวิชยั อินทรนุกลู กิจ

กรรมการผูอ้ านวยการ

(2)

นายสมหวัง เต็มพรสิ น

กรรมการรองผูอ้ านวยการ

(3)

นายนิพนธ์ บรรณวัฒน์

รองกรรมการผูอ้ านวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

(4)

นายประเสริ ฐ ดุลยพงศ์พนั ธ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ สายงานสิ นไหม

(5)

นายเทวัญ พิทกั ษ์ดารงค์วงค์

ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญา

โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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เลขานุการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2558-59 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้ง นายสมหวัง
เต็มพรสิ น เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะกรรมการ ได้แก่ จัดประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จัดทารายงานการประชุม ตลอดจนทา
หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ดาเนิ นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเก็บรักษาเอกสารข้อมูล
ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ดูแลผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสม และติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น และบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษา
เอกสาร หรื อหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสาร หรื อข้อมูลดังกล่าว
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทาให้บริ ษทั สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีประสบการณ์ทาหน้าที่กรรมการของบริ ษทั
(1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมตั ิจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมปี ละไม่เกิน 3.5 ล้านบาท โดยคณะกรรมการเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดสรร ซึ่ งจะดาเนินการ
จ่ายเป็ นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จะจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
สาหรับปี 2559 สรุ ปค่าตอบแทนประจาเดือน และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้
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รายชื่อ / ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร
นายบุญศักดิ เจียมปรี ชา
นายสมบัติ ปัญญามิตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

อัตราต่อเดือน / ครั้ง

ประจาเดือน เบี้ยประชุม จานวนเงินรวม ประจาเดือน เบี้ยประชุม

จานวนครั้งที่
เข้าประชุม

360,000
152,903

37,500
15,000

397,500
167,903

30,000
20,000

7,500
5,000

5/5
3/3

32,000

5,000

37,000

10,000

5,000

1/1

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

145,000
145,000
145,000
145,000
145,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

25,000
25,000
232,500

145,000
145,000
1,617,403

10,000
10,000

5,000
5,000

5/5
5/5

42,000

162,000

10,000

6,000

7/7

28,000
28,000
98,000

88,000
88,000
338,000

5,000
5,000

4,000
4,000

7/7
7/7

42,000

42,000

-

6,000

7/7

28,000
28,000
98,000

28,000
28,000
98,000

-

4,000
4,000

7/7
7/7

18,000

18,000

-

6,000

3/3

8,000
12,000
12,000

8,000
12,000
12,000

-

4,000
4,000
4,000

2/3
3/3
3/3

50,000

50,000

-

(12 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2559)

นายกรุ งไกร ภัทรโกมล

กรรมการ

(1 มกราคม - 7 เมษายน 2559)

นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ
นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์
นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์
นายปรี ชา ปรมาพจน์
นายเชิดชัย มีคา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
นายวิชยั อินทรนุกลู กิจ
กรรมการผูอ้ านวยการ
120,000
นายสมหวัง เต็มพรสิ น
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
120,000
รวม
1,384,903
คณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ ประธานกรรมการ
120,000
ตรวจสอบ
นายปรี ชา ปรมาพจน์
กรรมการตรวจสอบ
60,000
นายเชิดชัย มีคา
กรรมการตรวจสอบ
60,000
รวม
240,000
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริ หาร
นายปรี ชา ปรมาพจน์
ความเสี่ ยง
นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ
ห
ารความเสี
่
ย
ง
นายเชิดชัย มีคา
รวม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
นายเชิดชัย มีคา
ประธานคณะกรรมการ
(25 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2559) สรรหาฯ
นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการสรรหาฯ
นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ
กรรมการสรรหาฯ
นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์
กรรมการสรรหาฯ
รวม

-
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รายชื่อ / ตาแหน่ง
คณะกรรมการลงทุน
นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ
นายธเนศ โฆษิตวนิชพงศ์
นายเทวัญ พิทกั ษ์ดารงค์วงค์
รวม
คณะกรรมการบริ หาร
นายบุญศักดิ เจียมปรี ชา
นายสมบัติ ปัญญามิตร
(12 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2559)

นายกรุ งไกร ภัทรโกมล

ประธานคณะกรรมการ
ลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

จานวนครั้งที่

อัตราต่อเดือน / ครั้ง

ประจาเดือน เบี้ยประชุม จานวนเงินรวม ประจาเดือน เบี้ยประชุม

เข้าประชุม

-

66,000

66,000

-

6,000

11 / 11

-

66,000

66,000

-

-

11 / 11
11 / 11

ประธาน
กรรมการบริ หาร
รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

240,000

36,000

276,000

20,000

3,000

12 / 12

114,677

24,000

138,677

15,000

3,000

8/8

-

6,000

6,000

-

3,000

2/2

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

354,677

36,000
36,000
138,000

36,000
36,000
492,677

-

3,000
3,000
-

12 / 12
12 / 12

(1 มกราคม - 7 เมษายน 2559)

นายวิชยั อินทรนุกลู กิจ
นายสมหวัง เต็มพรสิ น
รวม

หมายเหตุ :
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนตามปี ปฏิทิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559 ซึ่ งที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559-2560 นับตั้งแต่
เดือนเมษายน 2559 ถึงมีนาคม 2560 เป็ นจานวนเงิน 3,500,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 ถึง มีนาคม 2559 เป็ นค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2558 ซึ่ งค่าตอบแทนทั้งหมดยังไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
(2) ค่ าตอบแทนอื่นๆ
1) กรรมการ
ในปี 2559 กรรมการได้รับสวัสดิการ โดยบริ ษทั ทาประกันชีวิตและสุ ขภาพกลุ่ม และการประกันภัย
อุบตั ิเหตุกลุ่มให้แก่กรรมการทุกท่าน ในวงเงินเบี้ยประกันภัย รวมทั้งสิ้ น 315,540 บาท และประกันภัยความรับผิด
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หาร ในวงเงินเบี้ยประกันภัย รวมทั้งสิ้ น 187,970 บาท
2) ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับกรรมการผูอ้ านวยการลงไปถึงระดับผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั กาหนด โดยในปี 2559 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นตัวเงิน
คือ เงินเดือนเป็ นจานวนเงิน 30,000,090 บาท เงินรางวัล 2,117,972 บาท
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ส่ วนสวัสดิการในรู ปสิ ทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพ ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ
สวัสดิการ เงินกู้ รวมทั้งเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจา จะได้รับ
สิ ทธิ เป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่พนักงานในอัตรา
เท่ากับที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุน คือ ร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละคน เพื่อสะสมเป็ นเงินกองทุนสาหรับ
พนักงานในยามเกษียณ ซึ่ งพนักงานจะได้รับเมื่อลาออกจากบริ ษทั กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ จัดขึ้นตาม พ.ร.บ.
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กบั พนักงาน
ในปี 2559 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นเงินเดือน / เงินรางวัล เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พผลประโยชน์อื่นๆ จานวนเงินทั้งสิ้ น 69,483,440 บาท
คณะกรรมการชุดย่ อย
1) คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายบุญศักดิ์
นายสมบัติ
นายวิชยั
นายสมหวัง

เจียมปรี ชา
ปัญญามิตร
อินทรนุกลู กิจ
เต็มพรสิ น

ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดวันและเวลาประชุมสาหรับคณะกรรมการบริ หารไว้ล่วงหน้า
ประชุมกันทุกเดือน

ซึ่ งจะ

ขอบเขต หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ติดตาม กากับ และควบคุมการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากลัน่ กรองการใช้จ่ายเงินเพื่อดาเนิ นการต่างๆ รวมทั้งอนุมตั ิการลงทุนในส่ วนที่เกิน
กว่าอานาจของกรรมการผูอ้ านวยการ
(2) พิ จารณากลัน่ กรองการมอบอานาจด าเนิ นการของบริ ษ ทั เพื่ อให้การด าเนิ นงานส าเร็ จลุ ล่ว ง มี
ความถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศาสน์
2. นายปรี ชา
ปรมาพจน์
3. นายเชิดชัย
มีคา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
ทาหน้าที่กากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และประกาศคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณต่างๆ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็ นอิสระ
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่า การดาเนินงานของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้ง
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
(1) สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นที่ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่ อถือได้ มี การเปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญโดยครบถ้วนและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(2) สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบ
การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ผลและรัดกุม ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครั้ง รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) ให้ความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างพนักงานสานักตรวจสอบภายใน และ
สานักปฏิบตั ิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการสนับสนุนงานด้านธุ รการของหน่วยงานดังกล่าว โดยเป็ นไปตามกฎ
ข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริ ษทั
(4) สอบทานให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต าม พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
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(6) ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อการกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ

ประสิ ทธิ ผล และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อด าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนด ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทา ดังต่อไปนี้
(6.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6.2) การทุจริ ต มีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(6.3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ฝ่ ายจัด การไม่ ด าเนิ น การให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อสานักงาน คปภ. โดยไม่ชกั ช้า และ
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าว ต่อสานักงาน กลต. หรื อ ตลท.
(7) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าปี ละหนึ่งครั้ง
(8) จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
(9) ปฏิ บ ัติการอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั มอบหมาย ภายใต้ขอบเขต อานาจหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(10) จัด ทารายงานผลการด าเนิ นงานเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอพร้อมทั้งข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
(11) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของบริ ษทั โดยระบุเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ
ภารกิจที่กระทา และข้อเสนอแนะที่สาคัญในรอบปี ที่ผา่ นมา
3) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน มี
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปรี ชา
ปรมาพจน์
2. นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์
3. นายเชิดชัย
มีคา

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสนับสนุนในการกาหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อกากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุ มรวม 7 ครั้ง เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และได้มีการรายงานผลการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้
ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
(1) ให้ค วามเห็ นชอบนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ นาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั โดยต้อ ง
ครอบคลุมความเสี่ ยงที่สาคัญ ตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
(2) ให้ความเห็นชอบในการกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั (Risk Tolerance) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(3) กากับดูแลให้กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลสถานะความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(4) กากับดูแลให้บริ ษทั มีการรายงานสถานะความเสี่ ยง (Risk Reports) ทุกด้านที่มีนยั สาคัญเป็ นประจาทุก
ไตรมาส เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประกอบการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจ นโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) กากับดูแลให้บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละครั้งหรื อทุกครั้งที่ เกิ ด
เหตุการณ์สาคัญที่อาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
(6) กากับดูแลเงินกองทุนของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่มนั่ คงและเพียงพอที่จะรองรับการดาเนิ นธุ รกิจทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต
(7) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงของบริ ษทั
(8) กาหนดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสานักบริ หารความเสี่ ยง
(9) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4) คณะกรรมการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร 1 คน ผูบ้ ริ หาร 1 คน
และที่ปรึ กษาทางการเงิน 1 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวิศิลป์
2. นายธเนศ
3. นายเทวัญ

ว่องวานิชวัฒนะ
โฆษิตวนิชพงศ์
พิทกั ษ์ดารงค์วงค์

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน(ที่ปรึ กษาทางการเงิน)
กรรมการลงทุน
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ขอบเขต หน้ าที่ ของคณะกรรมการการลงทุน
(1) จัดทากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
(2) พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงรวม
(3) กากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) กากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริ ษทั
(5) กากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอต่อ
การดาเนินงาน
(6) บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
(7) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสม่าเสมอ
5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริ ษทั อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วย กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คน โดยมี
พนักงานของบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุการ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเชิดชัย
มีคา
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(25 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาคม 2559)
2. นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3 . นายวิศิลป์
ว่องวานิชวัฒนะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายนเรศน์
ชุติจิรวงศ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางภัสสิ ริ
เอี่ยมแจ้ง
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายอานวยการกลาง
รักษาการผูจ้ ดั การแผนกบุคคล ทาหน้าที่เลขานุการ
ขอบเขต หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(1) กาหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็ นไปตามระเบียบตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
(3) พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารในระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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(4) กลัน่ กรองนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจานวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ
(5) กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารในตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ กรรมการรอง
ผูอ้ านวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
(6) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การสรรหากรรมการและแต่ งตั้งกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์
สุ จริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ ยังทา
หน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระ ช่วยดูแลการดาเนินธุรกิจด้วยดีอย่างต่อเนื่ อง ในปั จจุบนั มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ ง
นอกจากมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ ควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อ ที่
ปรึ กษาทางการเงินซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่เป็ น
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ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของ ผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการ
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ข้อบังคับของบริ ษทั (ข้อ 25.)
กาหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 34 ของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแนวทาง
ปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) “เรื่ อง คุณสมบัติของ
ผูบ้ ริ หาร นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประกันภัย” เข้ามาเป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยมติของคณะกรรมการในการตั้งกรรมการใหม่น้ ี ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ และบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการ
แทน จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ส่ วนวิธีการตั้งกรรมการนั้น
จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดไว้ดงั นี้
ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
21.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคน
หรื อคราวละหลายคนรวมเป็ นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผูถ้ ือหุ น้ ต้องออก
เสี ยงด้วยคะแนนที่มีอยูท่ ้ งั หมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด หรื อคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
21.3 การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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ผู้บริหาร
ผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร คือ นายวิชยั อินทรนุกลู กิจ ในฐานะกรรมการผูอ้ านวยการ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีอานาจกระทาการแทนในการปฏิบตั ิภารกิจประจาวัน และภารกิจทัว่ ไป
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนเพื่อความ
คล่องตัวในการดาเนินกิจการงานใด ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้อานวยการ
(1) บริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(2) ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามโนบาย แผนงานและงบประมาณที่ ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
(3) ดาเนินการให้มีการจัดทาและส่ งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิและรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกเดือน
(4) บังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ดาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสื อ
แจ้งหรื อหนังสื อต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรื อบุคคลอื่น เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั สาเร็ จ
ลุล่วง
(5) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
ลงโทษทางวินยั ตลอดจนให้ออกจากตาแหน่งตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั กาหนด
(6) มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะแทนได้ โดย การ
มอบอานาจช่วง และ/หรื อ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/
หรื อ บริ ษทั กาหนดไว้
(7) เป็ นผูน้ าและปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั
ทั้งนี้ การใช้อานาจของกรรมการผูอ้ านวยการ ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการผูอ้ านวยการ มี
ส่ วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริ ษทั ในการใช้อานาจดังกล่าว
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการผู้อานวยการ
บริ ษทั กาหนดให้กรรมการผูอ้ านวยการสามารถดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง ทั้งนี้ การดารง
ตาแหน่งดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ตลอดจนไม่ขดั แย้งกับธุรกิจหรื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
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บุคลากร
จานวนพนักงานทั้งหมด
บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
พนักงาน รวมทั้งหมด 150 คน และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
จานวนพนักงานในแต่ ละฝ่ ายงานหลักของบริษทั ณ สิ้นปี 2559
ระดับบริ หาร กก.ผอ. + กก. รอง ผอ. + รอง กก.ผอ. + ผช. กก.ผอ.
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานสิ นไหมทดแทน
สายงานรับประกันภัย
สายงานบริ หารสานักงาน
สานักปฏิบตั ิตามกฎหมาย สานักตรวจสอบ สานักบริ หารความเสี่ ยง สานักการลงทุน
สานักเลขานุการบริ ษทั
รวม
รายนามเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ลาดับ
ชื่อ
1. นายเทวัญ
2.
นายวรทัศก์
3. นายสาคร
4. นายอรุ ณ
5. นายยุทธนา
6. นายนิวฒั น์
7. นางสกาวรัตน์
8. นายมีชยั
9. นางสาวปรารถนา
10. นายพิทยา
11. นางสาวอรุ ณโรจน์
12. นางสาวสุ จิรา
13. นางภัสสิ ริ
14. นางสาวสุ ภาภรณ์
15. นายปรเมศร์

สกุล
พิทกั ษ์ดารงค์วงค์
ดิศรานนท์
เจดีย ์
ศิริยกุล
แย้มอุทยั
หาญจิระสวัสดิ์
จะงาม
วรวัตร์
แดนวิวฒั น์เดชา
จันทรสมบัติ
บุญกล่อม
อ้ายพิงค์
เอี่ยมแจ้ง
จันทร์ทอง
หลบลี้ภยั

จานวน (คน)
4
32
37
22
49
6
150

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสนับสนุนและพัฒนาการตลาด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายประกันภัยอื่น
ผูอ้ านวยการฝ่ ายประกันภัยต่อ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นไหมประกันภัยอื่น
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการสานักปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายประกันภัยรถยนต์
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายประกันภัยรถยนต์
รองผูอ้ านวยการฝ่ าย รักษาการผูจ้ ดั การสาขาเชียงใหม่
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายอานวยการกลาง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสนับสนุนและพัฒนาการตลาด
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นไหมทดแทนรถยนต์
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ลาดับ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ชื่อ
นายพลเชฎฐ์
นายกมล
นายสุ เทพ
นางสาวประภาดา
นางสาวชุติมา
นางสาวศศิกาญจน์
นางสาววิภา

สกุล
เจริ ญพันธ์
บุญรอด
ประทุมทอง
เครื อบุญมา
แสงบริ สุทธิ์
สิ ริสมสิ ทธิ์
ตั้งตรงเบญจศีล

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นไหมทดแทนรถยนต์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นไหมทดแทนรถยนต์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสิ นไหมประกันภัยอื่น
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอานวยการกลาง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอานวยการกลาง (แผนกเร่ งรัดหนี้ )
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักเลขานุการบริ ษทั

เจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษทั ไม่ มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญา
นโยบายด้ านทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ
ชานาญในงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถทางานทดแทนกันได้โดยไม่หยุดชะงัก นอกจากนี้ยงั ตั้งเป้ าหมายที่จะพัฒนา
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่มีความชัดเจน โปร่ งใส ยุติธรรม
พนักงานมีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้เกิดผล
สาเร็ จของงาน โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับในการทางาน ผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละฝ่ ายงานมีหน้าที่ร่วมกับส่ วนงาน
ทรัพยากรบุคคล ในการวางแผนประเมิน ติดตามผล ส่ งเสริ มให้พนักงาน มีคุณภาพชีวิตในการทางานมีความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี ธารงไว้ซ่ ึ งความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริ หารและระหว่างพนักงาน
ด้วยกันเอง
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ปัจจุบนั การบริ หารจัดการองค์กรได้เพิ่มความซับซ้อน และมีมิติที่ตอ้ งควบคุมดูแลให้ครอบคลุมการ
บริ หารมากกว่าอดีตที่ผา่ นมา ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการโดยเน้นถึงความ
โปร่ งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยงั ให้
ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อลดผลกระทบและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่
กระทบต่อการเติบโต และการทากาไรทางธุรกิจ เนื่องจากการกากับดูแลกิจการที่ดีช่วยส่ งเสริ มปัจจัยพื้นฐานใน
การดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจที่ยงั่ ยืนในระยะยาว โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอื่น ซึ่ งจะนาไปสู่ความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ ทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน
ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวม โดยบริ ษทั เชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผถู ้ ือหุ น้
จากการที่มีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และ
เป็ นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีความชัดเจน โปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย สามารถตรวจสอบได้ ป้ องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผู ้
มีส่วนได้เสี ย มีการติดตามและประเมินการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด สม่าเสมอ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุ ง
แก้ไขนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดไว้ ดังนี้
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งได้แนบเป็ นเอกสารประกอบนาส่ ง
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม พร้อมทั้งให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยในการเสนอวาระการประชุมผ่านทาง website
ของบริ ษทั ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
2) การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2559 บริ ษทั จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 การประชุมของบริ ษทั จัดขึ้นในวัน เวลาทาการ และสถานที่คือ ณ ห้อง
ประชุม ณ ห้อง Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุ งเทพมหานคร
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นในทุกวาระ นอกจากนี้ในการนับคะแนนลงมติในแต่ละวาระ มีตวั แทนจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมมา
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระ
3) บริ ษทั จัดทาหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยแจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้
ทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็ นประกอบการตัดสิ นใจของ
ผูถ้ ือหุน้ ในการลงมติเพื่ออนุมตั ิ ในแต่ละวาระ
4) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ที่ประชุมได้ทาการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามลาดับระเบียบวาระ
ที่ได้กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ซึ่ งบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้า โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงลาดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม
5) ในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเรื่ องเงินปั นผลนั้น บริ ษทั กาหนดนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี ซึ่ งบริ ษทั มีขอ้ มูลและเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบการพิจารณา
การงดจ่ายเงินปั นผลจากผลกาไร สาหรับปี 2559 โดยอธิ บายถึงเหตุผลที่วา่ บริ ษทั มีขาดทุนสะสม ซึ่ งเป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
6) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ขอมตินาเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณา สาหรับการลงมติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการนั้น มีการเสนอชื่อกรรมการ
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติแต่งตั้งกรรมการทีละคนตามลาดับ โดยระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อไว้ในหนังสื อเชิญ
ประชุม และแนบประวัติของแต่ละท่านเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณา รวมถึงข้อบังคับของ
บริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ทราบ
ทั้งนี้บริ ษทั มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ เพื่อให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ผ่านทาง Web Site ของบริ ษทั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
7) บริ ษทั เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นประจาทุกปี สาหรับปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้นาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
23/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และได้อนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 ไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการจัดสรร
8) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี ดังที่ได้ปฏิบตั ิต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชี คุณวุฒิ
ทางการศึกษา ประวัติการทางาน บริ ษทั ที่สงั กัด ความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ใน
ลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ รวมถึงการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีประจาปี
สาหรับปี และปี ก่อนเพื่อพิจารณา
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การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1) บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิ เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั
กาหนด
2) บริ ษทั ได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ บน Web Site ของบริ ษทั ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการ
ประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระประกอบการพิจารณา
3) บริ ษทั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนเท่าเทียมกัน คือ หนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
4) ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนเริ่ มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้
กรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นผูช้ ้ ี แจงให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการ
นับผลลงคะแนน ซึ่ งได้กระทาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง
5) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยการมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยไม่ได้มีการกาหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เป็ นอุปสรรคในการเข้าร่ วม
ประชุม และเปิ ดโอกาสให้ส่งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ก่อนการเข้าร่ วมประชุมเพื่อจะได้ไม่เสี ยเวลา
ตรวจสอบในวันประชุม
6) บริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงเอกสารหรื อหลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุม
ตลอดจนคาแนะนาและขั้นตอนในมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยแนบกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังเช่นที่
ปฏิบตั ิทุกปี ที่ผา่ นมา
7) มาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และผูเ้ กี่ยวข้อง กาหนดเป็ นหลักให้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการที่ตอ้ งเก็บ
รักษาสารสนเทศที่สาคัญ โดยจากัดให้รับรู ้ได้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่รายงานการถือ
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ทั้งของตนและคู่สมรสและของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสี ยให้เลขานุการบริ ษทั ทราบ เพื่อได้
รายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลสิ ทธิ ตามที่กฎหมายกาหนดของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้มนั่ ใจในสิ ทธิ ดงั กล่าวได้รับการคุม้ ครองและได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยดีดงั ต่อไปนี้
พนักงาน บริ ษทั ถือว่าพนักงานทุกระดับเป็ นปัจจัยความสาเร็ จและเป็ นทรัพยากรที่มีค่า จึงมุ่งมัน่ ในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการทางานที่ดี ให้ความ
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มัน่ ใจในคุณภาพชีวิตการทางานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม บริ ษทั ได้
จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ทั้งในฐานะผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก สวัสดิการเงินกูย้ ืมทัว่ ไป
สวัสดิการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ ทั้งประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้น
และทุกหน้าที่งาน โดยบริ ษทั มีตวั แทนพนักงานและจัดตั้งเป็ นคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของสวัสดิการพนักงาน และสื่ อสารกับผูบ้ ริ หาร บริ ษทั จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของ
บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน
พนักงานไม่พึงกระทาการใดที่เป็ นการประพฤติปฏิบตั ิที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั พนักงานต้องอุทิศ
ตนและเวลาให้แก่กิจการของบริ ษทั อย่างเต็มที่ ไม่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ไม่มีผลเสี ยถึงชื่ อเสี ยงหรื อกิจการของบริ ษทั ไม่นาความลับไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่
เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การทางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วย
ความสุ ภาพ
หน่ วยงานของรัฐ บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กาหนดโดย
องค์กรที่กากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสานักงานป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน รวมทั้งให้ความร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ
อนึ่ง บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริ ต ตลอดจนการรับและจ่ายสิ นบน โดยได้มีฝ่ายงานการ
ดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหน่วยรับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อทาหน้าที่สอดส่ องดูแลการร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เพื่อให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตามการดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่ อง มีช่องทาง เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่ contact@indara.co.th และ
สามารถยื่นเรื่ องโดยตรงที่เลขานุการบริ ษทั หรื อทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูข่ องบริ ษทั
ลูกค้ า เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลสาเร็ จของการสร้างสัมพันธภาพและความประทับใจต่อการบริ การ
1) ให้การต้อนรับลูกค้าด้วยความอ่อนน้อม ยิม้ แย้มแจ่มใส ใช้วาจาสุ ภาพ หากกรณี ที่มีการพบปะ
โดยตรง แสดงความเคารพและทักทายตามประเพณี อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจ
2) รักษาเวลาที่นดั หมายอย่างเคร่ งครัด การเจรจาธุรกิจควรดาเนินไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ถูก
กาลเทศะ ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ควรพยายามติดต่อแจ้งคู่นดั หมายให้ทราบในทันทีที่ทาได้ และเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมทั้งด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงธรรมเนียมที่ปฏิบตั ิ ก่อนการติดต่อทุกครั้ง แสดงออกถึงความเอาใจ
ใส่ ในการให้บริ การ
3) ควรรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม มิพึงเปิ ดเผยรายละเอียดและข้อมูลของลูกค้าแก่
บุคคลอื่น
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คู่ค้า แสดงความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไข จะ
ดาเนินการแจ้งให้ค่คู า้ ทราบทันทีเพื่อร่ วมหาแนวทางแก้ไข และยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์ ไม่
เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตทางการค้ากับคู่คา้
คู่แข่ ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีไม่สุจริ ต ไม่พยายามทาลายชื่อเสี ยง
เพื่อฉวยโอกาสเพียงให้ได้รับผลประโยชน์ ประพฤติ ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
รายใดเป็ นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น
เจ้ าหนี้ ยึดถือความเสมอภาคและความซื่ อสัตย์ในการดาเนินธุ รกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลัก
จรรยาบรรณที่ดี ยึดมัน่ สิ ทธิ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด สิ ทธิ ใน
การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และสิ ทธิ ที่จะได้รับการชาระหนี้ตรงตามเวลา และได้รับการดูแลเพื่อรักษา
สัมพันธภาพที่ดีทางการค้ากับทุกฝ่ ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน เป็ น
คุณประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติโดยรวม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ได้ตระหนักดีวา่ องค์กรจะประสบความสาเร็ จในทาง
ธุรกิจ และมีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนในอนาคตต่อไปได้น้ นั นอกจากจะมีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) แล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ที่ดีของบริ ษทั ที่มีต่อผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่คา้ และ
สังคม ซึ่ งเป็ น “ผูม้ ีส่วน ได้เสี ย” และมีความเชื่อมโยงต่อกันโดยทุกฝ่ ายต่างมีความมุ่งหวังจากองค์กรที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การประสานประโยชน์รวมถึงการรักษาสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจึงเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นต้องยึดถือแนว
ปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของทุกฝ่ ายภายใต้หลักปฏิบตั ิของจริ ยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. บทบาทของบริษทั ที่พงึ ปฏิบัติต่อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1.1 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
1.1.1 มีความมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลกาไร ให้
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต รอบคอบ โปร่ งใส เป็ น
ธรรม และเชื่อถือได้ รวมถึงสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายในระยะยาวอย่าง
เท่าเทียมกัน
1.1.2 รายงานให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรในปัจจุบนั รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
ขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพออย่างสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
1.1.3 หลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่ ง
ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดาเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
องค์กร
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1.2 การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
1.2.1 ให้การดูแลและรักษาสภาพแวดล้อม เอื้อประโยชน์ในที่ทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
สุ ขภาพ อนามัย ทรัพย์สิน รวมถึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สวัสดิภาพของพนักงาน
อย่างเคร่ งครัด
1.2.2 มีการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ด้วยความสุ จริ ตเป็ น
ธรรมบนพื้นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม ตลอดจนการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานทุกคนอย่างทัว่ ถึงโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.2.3 ให้ความคุม้ ครองสาหรับพนักงานผูร้ ้องเรี ยนที่ ได้พบเห็น หรื อถูกกระทาจากการ ฝ่ าฝื น
จริ ยธรรมทางธุ รกิ จโดยผูท้ ี่ ใช้จริ ยธรรมทางธุ รกิ จเป็ นเครื่ องมือข่มขู่ผอู ้ ื่นหรื อเผยแพร่ ข่าวลือหรื อทาลายชื่ อเสี ยง
ผูอ้ ื่น โดยมิชอบจะต้องถูกดาเนินการทางวินยั จากบริ ษทั
1.3 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
1.3.1 ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ หรื อสู งกว่าความคาดหมายของลูกค้า
ตามเงื่อนไขของสัญญาที่ถกู ต้องและเป็ นธรรม
1.3.2 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่
ลูกค้าเพื่อให้ ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การ
1.3.3 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์สาหรับตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
1.3.4 บริ การความต้อ งการของลู ก ค้า ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มด้ว ยความเต็ ม ใจ เต็ ม ก าลัง
ความสามารถ สุ ภาพ รวดเร็ ว โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีระบบและช่ องทางให้ลูกค้าร้องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1.4.1 ประพฤติ ป ฏิ บัติ ภ ายใต้ก รอบกติ ก าของการแข่ ง ขัน ที่ ดี แ ละไม่ แ สวงหาข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
1.4.2 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของบริ ษทั คู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรื อเป็ นเท็จ
1.5 การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
1.5.1 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีการตกลง
กันไว้อย่างเคร่ งครัด โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
1.5.2 ละเว้นการเรี ยก รับ หรื อ ยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ การเลี้ยงรับรองในรู ปแบบต่างๆหรื อ
จ่าย ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ รวมถึงไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ กับคู่คา้
เช่น ร่ วมทุนทาการค้า ให้ยืมหรื อกูย้ ืมเงิน เป็ นต้น
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1.5.3 ละเว้นการให้หรื อรับของขวัญ ของกานัล หรื อเงินสนับสนุนแก่หรื อจากลูกค้า หรื อคู่คา้ ที่
มีมลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท หากมีความจาเป็ นต้องให้หรื อรับ หรื อได้มาซึ่ งของขวัญ ของกานัล หรื อเงินสนับสนุน
ที่มีมลู ค่าเกินกว่าที่กาหนดจะต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบและนาส่ งบริ ษทั ทันที
1.5.4 ให้ขอ้ มูลข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้องและเป็ นประโยชน์แก่ คู่ค ้าและ/หรื อเจ้า หนี้ อย่า งถูกต้อ ง
ครบถ้วน และ ทันเวลา
1.6 การปฏิบัตติ ่ อสั งคมและส่ วนรวม
1.6.1 รับผิดชอบ และยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
1.6.2 ดาเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนินการเอง หรื อ ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน
1.6.3 ตอบสนองด้ว ยความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและชุ มชน อันเนื่ องมาจากการด าเนิ นงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมื ออย่างเต็มที่ กบั เจ้าหน้า ที่
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6.4 หลีกเลี่ยงและละเว้นการมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุ นกิ จกรรมภายนอกที่ ผิดกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
2. ข้ อพึงปฏิบัตขิ องกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูร้ ั บมอบอานาจจาก ผูถ้ ื อหุ ้นให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ และรั บผิดชอบในภารกิ จ
ต่ างๆ ของบริ ษทั เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ที่ดี ที่สุดแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ให้ไ ด้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเหมาะสม
ถูกต้องเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม โปร่ งใส ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริ ษทั จึ งจัดทาข้อพึง
ปฏิบตั ิของกรรมการบริ ษทั ขึ้น เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ป ระชุม
ผูถ้ ือหุน้
2. ปฏิบตั ิ หน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
3. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และศึกษาทาความเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั การ
ตัดสิ นใจใด ๆที่เกี่ยวกับธุรกิจบริ ษทั ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการมีขอ้ มูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ
4. หลี กเลี่ ย งไม่ ใ ห้เ กิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ร ะหว่ า งผลประโยชน์ ส่ วนตน ญาติ หรื อ
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งกับผลประโยชน์ข องบริ ษ ทั และในกรณี ที่ ไ ม่ อาจหลี กเลี่ ยงได้ กรรมการต้องเปิ ดเผยรายการที่ เ ป็ น
ผลประโยชน์ขดั แย้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
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5. หลีกเลี่ยงการเป็ นกรรมการหรื อมีส่วนได้เสี ยในกิจการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
6. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องอันเกิ ดจากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ซึ่ งยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่จากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
3. ข้ อพึงปฏิบัตขิ องพนักงาน
3.1 การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
3.1.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ซื่ อตรง โปร่ งใส และด้ ว ยความวิ ริ ยะอุ ต สาหะ
ขยันหมัน่ เพียร ปรับปรุ งและพัฒนางานที่ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอและให้ดียิ่งขึ้น
3.1.2 ปฏิ บตั ิ ตนตามกรอบศีลธรรมประเพณี และจริ ยธรรมอันดี งาม ยึดมัน่ ในคุณธรรม ละเว้น
การประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยต่อชื่ อเสี ยงของตนเองและบริ ษทั เช่ น ไม่เสนอให้ ค่าตอบแทน จ่าย
สิ นบน เรี ยกร้อง ตกลงหรื อรับสิ นบนจากบุค คลอื่น หรื อหน่ วยงานอื่น ในทุกรู ปแบบใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นการ
ดาเนินการโดยวิธีการทางตรงหรื อ ทางอ้อม เพื่อ ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั
3.1.3 มีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษทั เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในธุ รกิจ พร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่าเสมอ
3.1.4 มีระเบี ยบวินัย ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ และกฎระเบี ยบของบริ ษทั อย่างเคร่ งครั ด
รวมถึง ปฏิบตั ิตามประเพณี อนั ดีงาม
3.2 การปฏิบัตติ ่ อบริษทั
3.2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม ยึดถือผลประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ พยายามปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
3.2.2 มีหน้าที่ และความรั บผิดชอบในการดูแลทรั พย์สินของบริ ษทั ไม่ให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย
และใช้ทรัพย์สินบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึ งไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่น
3.2.3 รักษาความลับของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด และระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรื อข่าวสารที่เป็ น
ความลับของบริ ษทั รั่วไหลไปถึงบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจจะทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายในภายหลังได้
และถึงแม้จะไม่ได้เป็ นพนักงานบริ ษทั ก็จะไม่มีการเปิ ดเผยความลับของบริ ษทั ตลอดไป
3.2.4 ไม่ใช้อานาจหน้าที่ ข องตนเองเพื่ อประโยชน์ของตนเอง และต่ อผูอ้ ื่ น ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์อนั อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ได้และหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ
อันอาจกระทบต่อชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อเป็ นปัญหาแก่บริ ษทั ในภายหลังได้
3.2.5 ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต้อง
แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆที่เกิดขึ้น
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3.2.6 หลี ก เลี่ ย งมิ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น โดยผู ้บ ริ หารตั้ง แต่ ร ะดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไปที่มีอานาจในการอนุมตั ิธุรกรรมของบริ ษทั ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อหลายเรื่ อง ต้องเปิ ดเผย
เรื่ องหรื อรายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ขดั แย้งให้บริ ษทั ทราบ
3.3 การปฏิบัตติ ่ อเพือ่ นร่ วมงาน
3.3.1 รักษาและเสริ มสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันกับเพื่อนร่ วมงาน
โดยการให้ความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน รวมถึงเคารพในสิ ทธิ ของเพื่อนร่ วมงานคนอื่นเสมอ
3.3.2 ผูบ้ งั คับบัญชาควรปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือและเป็ นแบบอย่างที่ดีของพนักงานและ
พนักงานไม่ควรกระทาการใดๆอันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ควรรั บ
ของขวัญใดๆจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3.3.3 ให้เกี ย รติ เพื่ อ นร่ วมงานคนอื่ นและไม่นาเอาผลงานของเพื่ อนร่ วมงานมาแอบอ้างเป็ น
ผลงานของตนเองรวมถึงไม่นาเรื่ องราวของเพื่อนร่ วมงานคนอื่นมาวิจารณ์ในลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายหรื อความแตกสามัคคีในระหว่างเพื่อนร่ วมงานด้วยกัน
3.3.4 ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
ของผูร้ ่ วมงาน และปรับปรุ งตนเองให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
3.3.5 หลี กเลี่ ย งการกระทาใดๆ อันจะส่ งผลกระทบต่ อชื่ อเสี ยง และภาพพจน์ข องพนักงาน
ด้วยกัน
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อง
บริ ษทั มุ่งเน้นให้ความสาคัญต่ อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ถูกต้องและเชื่ อถื อได้ ต่ อหน่ วยงานและผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องและมีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเพื่อให้เกิ ดประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดย
ข้อมูลที่แสดงต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง จัดทาขึ้ นด้วยความซื่ อสัตย์สะท้อนความเป็ นจริ งทาง
ธุรกิจ มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จริ ยธรรมธุ รกิ จหรื อข้อควรปฏิบตั ิ ที่บริ ษทั กาหนดขึ้นข้างต้นไม่สามารถที่จะกาหนดให้ครอบคลุมในทุก
เรื่ องอย่างละเอียดได้ ดังนั้นจึ งเป็ นหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน ที่
จะต้องรั บทราบ ทาความเข้า ใจและปฏิ บ ัติ ต ามจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ อย่า งเคร่ งครั ด เพื่ อ ให้อ งค์ก รสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้บนพื้นฐานของการกากับดูแลที่ดี
6. การส่ งเสริมการปฏิบัตติ ามหลักจริยธรรม
6.1 พนักงานพึงแจ้งเบาะแสการกระทาใดที่ พนักงานเชื่ อโดยสุ จริ ตว่าเป็ นการกระทาที่ ผิดกฎหมาย
ผิด ศีลธรรม ขัดต่อหลักจริ ยธรรม ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
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6.2 บริ ษทั จะรักษาชื่ อพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีไว้
เป็ นความลับและจะตอบโต้การกระทาที่มิชอบนั้นโดยทันที
6.3 พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัด ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อกระทาการใดๆ
อันเป็ นการขัดต่อจริ ยธรรม บริ ษทั จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามสมควรแก่กรณี
6.4 บริ ษทั จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิ จารณาลงโทษผูถ้ ูกกล่าวหาด้วยความเป็ น
ธรรมโดยให้ค านึ ง ถึ งมู ล เหตุ พยานหลักฐาน ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น และเจตนาของผูถ้ ูก กล่ า วหาเพื่ อให้ไ ด้
ข้อเท็จจริ งในการพิจารณาการลงโทษ
7. การรับรอง
เพื่อให้การดาเนินนโยบายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล บริ ษทั เห็นควรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับมี
หน้าที่รับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ ภายใต้กรอบจริ ยธรรมธุรกิจฉบับนี้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรปี ละ 1 ครั้ง และให้ฝ่ายบุคคล
ทาหน้าที่ติดตามการรับรองการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน

จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ตระหนักและห่วงใยถึง
ความปลอดภัยของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการ
1) ปลุกจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงผลกระทบต่อความเสี ยหายที่อาจเกิด มีส่วนร่ วมกิจกรรมที่เป็ นการสร้างสรรค์ เพื่อคืน
กาไรให้แก่สังคมอย่างสม่าเสมอ
2) เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง บริ ษทั ถือเป็ นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบ
3) บริ ษทั มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนโครงการการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาสให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
4) บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมแก่นกั การเมือง
หรื อพรรคการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรื อพรรคการเมืองนั้นๆ ส่ งเสริ มให้บุคลากรยึดมัน่ ใน
ระบอบประชาธิ ปไตย
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สาหรับในรอบปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การบริ จาคอุปกรณ์
สานักงานที่ไม่ใช้แล้ว ให้กบั วัดสวนแก้ว เพื่อใช้เป็ นสาธารณะประโยชน์ การถวายหนังสื อฤาษีดดั ตน ให้กบั วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเป็ นวิทยาทานในการถ่ายทอดความรู ้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้กบั นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งการร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัย ในการช่วยเหลือชาวนาไทย โดยการให้การสนับสนุนซื้ อข้าวสารจาก
ชาวนา เพื่อนาไปบริ จาคหรื อเป็ นของขวัญในวันปี ใหม่

นายนิพนธ์ บรรณวัฒน์
รองกรรมการผูอ้ านวยการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั อินทรประกันภัย (มหาชน) จากัด
มอบอุปกรณ์สานักงาน ให้กบั วัดสวนแก้ว
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2559
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วันที่ 26 มิถุนายน 2559 บริษัท อินทรประกันภัย จากัด(มหาชน)
นาโดย นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้อานวยการ และ
คณะผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ร่ วมกันถวายหนังสื อฤาษีดดั ตน
ให้กบั วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ) เพื่อเป็ น
สาธารณะประโยชน์

บริ ษทั อินทรประกันภัย (มหาชน) จากัด
ร่ วมกับ คปภ. ในโครงการ ร่ วมใจทาความดี
เพื่อชาวนาไทย ถวายเป็ นพระราชกุศล
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
มอบข้าวสารให้กบั สถานสงเคราะห์คนพิการ
และทุพพลภาพพระประแดง
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งจากฝ่ ายจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ าย
จัดการ โดยคณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและกากับดูแลให้ระบบงานดาเนินไปตามนโยบายที่ถกู ต้องตาม
กฎหมาย มีจริ ยธรรม และมีการกาหนดบทบาทและการถ่วงดุลกันอย่างโปร่ งใส โดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผูอ้ านวยการ ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน
2) จานวนกรรมการของบริ ษทั เป็ นไปตามข้อบังคับ ข้อ 20. ที่กาหนดว่า “ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการไม่
น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
3) การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก
ครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้ง
กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนจะมีวาระในการดารงตาแหน่งสูงสุ ดไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ผู ้
ถือหุ น้ จะมีมติเลือกตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่งอีก
4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร
4 คน กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน และ กรรมการอิสระ 3 คน ที่ทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญและประวัติของ
กรรมการแต่ละท่านอย่างชัดเจนไว้ใน
5) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน ซึ่ งมีคุณสมบัติตามกาหนด
ของคณะกรรมการตลาดทุน คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ก่อนการเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
6) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ขององค์กร
โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย พร้อมทั้งมีการติดตามกากับดูแลให้มีการนากลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ
7) คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่กากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารมีการประชุมทุกเดือน และคณะกรรมการบริ ษทั ประชุมทุกๆ ไตรมาส เพื่อพิจารณาทิศทาง
การบริ หารจัดการ ติดตามผลการดาเนินงาน หากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ก็จะวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อ
กาหนดแนวทางแก้ไข
8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อทาหน้าที่ควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจ กาหนดวิธีการในการตอบสนองต่อความเสี่ ยง หรื อแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย
หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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9) แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุนเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
และพนักงานให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเป็ นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ

เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย หรื อโอน ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ จะต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสี ยของตนเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่ อง
การรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลไม่ใช่
ทางการเงินตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส เพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับสารสนเทศ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน
3) บริ ษทั มีนโยบายในการวัดผลการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยการกาหนดดัชนีช้ ีวดั จาก
เรื่ องร้องเรี ยนที่ร้องเรี ยนเข้ามาที่บริ ษทั หรื อหน่วยงานกากับเพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริ การของบริ ษทั ยังเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
4) กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน ที่ได้ลว่ งรู ้ขอ้ มูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั เป็ นการ
กระทาผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
5) บริ ษทั จัดให้มีผปู ้ ระสานงานที่ทาหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ บริ ษทั เปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด เพื่อสิ ทธิ ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ก่อให้เกิดความมัน่ ใจและความเชื่อถือต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์
ผูส้ นใจทัว่ ไป โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
และในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.indara.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่ งเสริ มการดาเนินธุรกิจและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ดังนั้น จึงเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายคาสัง่ และระเบียบปฏิบตั ิที่บริ ษทั กาหนด
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2) ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ พนักงานทุกคนมีหน้าที่
และข้อปฏิบตั ิดงั นี้
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้ องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศที่อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของตน
ไม่ให้ถกู บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีความสาคัญทางธุ รกิจต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง
- มีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั และ
ผูอ้ ื่น เช่น ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยงและทรัพย์สิน
ก่อความราคาญต่อการทางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่ วนตัวหรื อการกระทา
ที่ผิดกฎหมาย
- ต้องไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
- กาหนดการเข้ารหัสข้อมูลในกรณี ที่ตอ้ งการส่ งข้อมูลที่สาคัญต่อธุรกิจ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สาคัญต่อธุรกิจกับเว็บไซต์ที่ไม่มีการป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล
- กรณี ที่พนักงานขออนุญาตให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสมทบ ใช้ระบบสารสนเทศ พนักงานผูข้ อ ต้องควบคุมการ
ใช้งานของผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบอย่างเคร่ งครัด เพื่อป้ องความเสี ยหายที่อาจเกิดแก่บริ ษทั และหากพบความผิดปกติใน
การใช้สารสนเทศ พนักงานผูน้ ้ นั ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
- เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ บริ ษทั มีกาหนดรหัสการเข้าถึงระบบตามหน้าที่
ความรับผิดชอบบริ ษทั จะทาการเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของ
พนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม
- หากพบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนออกมา ปรากฏว่าเป็ นจริ ง จะได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินยั และ/หรื อทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
การดาเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันด้วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน จะต้องดารงอยู่บนพื้นฐาน
ของความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม และมีการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยและทันต่อการการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอก รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามหลักการกากับดูและกิจการที่ดี และจริ ยธรรม
ทางธุรกิจด้วย โดย บริ ษทั ได้กาหนดหลักการเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเป็ นธรรม ซื่ อสัตย์ และมีความโปร่ งใส
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคมของแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
และปฏิบตั ิตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องโดย
1) หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากพบว่ามีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็จดั ให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน
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2) ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตามกรอบของกฎหมาย หรื อตามกติกาที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง กีดกันคู่แข่งไม่ให้ได้เข้าร่ วม
การแข่งขัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรื อร่ วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
3) ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ และต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
4) ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความซื่ อสัตย์ และปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอรัปชั่น
บริ ษทั ได้ยึดมัน่ ในหลักการทาธุรกิจด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม ซื่ อสัตย์ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญในการป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่ งเป็ นปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรและอุตสาหกรรมโดยรวมตลอดจนประเทศชาติ
ดังนั้น บริ ษทั จึงได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต(Collective Anti-Corruption) เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ในการต่อต้าน
การทุจริ ตในทุกรู ปแบบและได้กาหนดนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กาหนดให้บุคคลากร
ของบริ ษทั ทุกคนตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด ซึ่ งมีแนวในการปฏิบตั ิบริ ษทั ได้แสดงไว้ใน web site ของบริ ษทั www.indara.co.th เพื่อ
เป็ นการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า ตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก นอกจากนี้
บริ ษทั ยังปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติอย่างเคร่ งครัดอีกด้วย
(3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
สิ ทธิ มนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรอง หรื อคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการที่สาคัญที่สุดคือ มนุษย์ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิ มนุษยชน เป็ นสิ่ งที่รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุม้ ครองแก่บุคคลทุกคน
บริ ษทั จะไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลทุกคน โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน ของบริ ษทั จะต้องให้ความเคารพและปฏิบตั ิตามหลักการสิ ทธิ มนุษยชนในเรื่ องต่างๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน หมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
2) ส่ งเสริ มให้มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุษยชนภายในธุรกิจของบริ ษทั และ
กระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิ ทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้าน สิ ทธิ
มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั คานึงถึงการคุม้ ครองทางสังคมของแรงงาน ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและ
องค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นธรรม ตามกาหนดมาตรฐานแรงงานไทยและระเบียบอื่นๆ ที่
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เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการร่ วมมือของทุกฝ่ าย ส่ งผลให้
มีการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1) มีเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพโดยพิจารณาระดับค่าจ้าง ค่าครองชีพ เศรษฐกิจ จัดให้มีการดาเนินการในเรื่ องสวัสดิการ คือ การ
ประกันสังคม สวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล การประกันชีวิต และกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ อีกทั้งจัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล
2) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการที่ มาจากการเลือกตั้ง และมีการประชุมทุกๆ 3
เดือน เพื่อหารื อในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน
3) มีนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดให้มีระบบการทางานที่มุ่งเน้นสุ ขอนามัย ในที่
ทางาน มีระบบป้ องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบตั ิงาน มีระบบป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก
อุบตั ิภยั และโรคภัย จัดให้มีสถานที่ทางานสะอาด สภาพแวดล้อมในการทางาน ตลอดจนความเป็ นอยู่ ทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ
4) นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิต ส่ งเสริ มให้
พนักงานมีโอกาสบาเพ็ญประโยชน์ทาความดีเพื่อสังคม เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนทักษะเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพ
5) เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน มีอิสระในการให้ความเห็นผ่านช่องทางการ
สื่ อสารต่างๆ ตลอดจนข้อร้องเรี ยนกรณี มีปัญหา หรื อได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ปัจจุบนั รู ปแบบการประกันภัยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การ
ประกันภัยจึงมีความสาคัญ และเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความ
เสี ยหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้ทาประกันภัยไว้ บริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูท้ าหน้าที่เชิ ญชวนให้ทา
ประกันภัย เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย เก็บเบี้ยประกันและชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยหรื อ
ผูร้ ับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุม้ ครอง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้
ความสาคัญในเรื่ องสิ ทธิ ของบุคคลซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภค ด้วยการให้ขอ้ มูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริ การ ให้ลูกค้ามีความเป็ นอิสระในการที่จะเลือกหาผลิตภัณฑ์ดว้ ยความสมัครใจของลูกค้าเอง นอกจากนี้
บริ ษทั ยังให้ความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ ด้วยความเป็ นธรรม
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
ปัจจุบนั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นปัจจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ เนื่ องจากกระแส
สังคมและกระแสโลกให้ความสาคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมมาก จนกระทัง่ กาหนดเป็ นปัจจัยในการพิจารณา
การติดต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะนับวันสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกถูกทาลายลงเป็ นอันมากจน
เข้าขั้นวิกฤต ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสาคัญต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและถือเป็ นความรับผิดชอบที่บริ ษทั
ต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดส่ ง เสริ มให้หนั มาใช้ระบบพลังงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสูง หรื อเลือกใช้พลังงานทางเลือก ตลอดจนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยง โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน และกาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมในการ
ควบคุมที่ดี การบริ หารความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและมีการควบคุมการปฏิบตั ิงาน มีระบบควบคุมภายใน
เพียงพอและมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีการทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดองค์ประกอบในการควบคุมภายใน 5 ด้าน 1)
สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี่ ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4)สารสนเทศและการสื่ อสาร 5)
การติดตามและประเมินผล โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีหน่วยตรวจสอบภายในที่จะดาเนินการตามระบบ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาสอบ
ทานรายงานการตรวจสอบภายในของปี 2559 และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
ทั้งนี้ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การปฏิ บัติตามกฎหมาย
บริ ษทั มีหน่วยงานดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งมีความเป็ นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามข้อกาหนดของสานักงาน คปภ. และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั โดยมีบทบาทหลักในการติดตามและสื่ อสารกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดย
สานักงาน คปภ. รวมทั้ง หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบของบริ ษทั ให้หน่วยงานภายในบริ ษทั
ซึ่ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิรับทราบและสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
การบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่กากับดูแลและกาหนด
กรอบความเสี่ ยง เพื่อบริ หารจัดการในภาพรวม โดยครอบคลุมการบริ หารความเสี่ ยงทุกด้าน มีหน่วยงานบริ หาร
ความเสี่ ยง และคณะทางานบริ หารความเสี่ ยง ร่ วมกันทาหน้าที่ตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยง และการประเมิน
ปัจจัยความเสี่ ยงต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในบริ ษทั โดยเฉพาะปัจจัยความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั มีการทาดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยงและกลุ่มงานหลัก มีการกาหนดมาตรการติดตาม และชี้แจงให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์
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สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอครอบคลุมทั้ง 5 ส่ วน โดยมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อระบบควบคุมภายใน และมีการ
บริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีมาตรการควบคุมการปฏิบตั ิงานและระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้
ไม่พบข้อบกพร่ องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน

รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั อาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่ งบริ ษทั สามารถ
ทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คู่สญ
ั ญาทัว่ ไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและขั้นตอนอนุมตั ิการ
เข้าทารายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสี ย ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้ง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบตั ิ
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการ
เกี่ยวโยงและการได้มาหรื อจาหน่ายซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27. นอกจากนี้
รายการระหว่างกันที่เป็ นการซื้ อขายสิ นทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่ งล้านบาทขึ้นไปต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็ นรายการ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะการประกอบธุรกิจปกติทวั่ ไปตามกลไกตลาดทางการค้าปกติ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดอันก่อให้เกิดกับบริ ษทั
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มาตรฐานหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดเงื่อนไขให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าปกติในราคาตลาด ในการดาเนินธุรกิจ
กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหรื อบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และไม่มีผมู ้ ีส่วนได้
เสี ยมีส่วนในการอนุมตั ิให้กระทารายการระหว่างกันใดๆ แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็จะเป็ นไปตามธุรกิจ
ปกติ และเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับ ประกาศ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้ องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษทั ให้ความสาคัญภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้
เป็ นไปและสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน การทารายการระหว่างกันในอนาคตอาจเกิดขึ้นตามการดาเนินธุรกิจทัว่ ไป มี
การกาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิที่ชดั เจน
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 จากบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด ได้สรุ ปผลการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ว่าได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ตารางสรุ ปงบการเงินได้แสดงรายการจากงบการเงินเปรี ยบเทียบ 3 ปี ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบกระแสเงินสด ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ และอัตราส่ วน
สภาพคล่อง
หน่วย : พันบาท
2559
ผลประกอบการในรอบปี
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้ น
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงาน
กาไรจากการรับประกันภัย
กาไรจากการลงทุน
รายได้อื่น
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

2558

2557

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

609,934
263,563
238,215
140,140
336,515
69,099
(27,259)
20,881
14,308
7,930
7,450

752,383
265,368
368,507
244,941
511,188
71,693
30,567
17,992
36,764
85,322
80,740

1,078,815
410,749
329,522
292,954
642,351
70,395
(90,270)
20,832
25,971
(43,467)
(32,295)

992,033
776,831
215,202

1,167,411
960,218
207,193

1,397,200
1,271,043
126,157

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี
สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
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หน่วย : พันบาท
2559

2558

2557

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

อัตราส่ วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ ้น)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ต่อหุ ้น (บาทต่อหุ ้น)
อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (วัน)
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

21.52
0.75
2.83%
0.75%
3.46%
1.16
33.20

20.72
8.07
30.43%
6.92%
38.97%
1.16
30.28

12.62
(3.23)
-7.86%
-2.31%
-25.60%
1.06
24.13

40.18%

43.76%

51.09%

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่ง
บริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด ในการตรวจสอบงบการเงินเปรี ยบเทียบประจาปี 2559 ผูส้ อบบัญชีได้แสดง
ความเห็นรับรองงบการเงิน โดยไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับทุกปี ที่ผา่ นมา
หน่วย : บาท
ปี 2560

ปี 2559

การตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี

725,000

660,000

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาส

495,000

480,000

การสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน

130,000

130,000

การตรวจสอบเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม

330,000

330,000

1,680,000

1,600,000

ค่ าบริการอืน่

รวม

ผูส้ อบบัญชีได้ส่งแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริ ษทั แล้ว
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บริ ษทั อินทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2559

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินรอการขาย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อืน
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
ลูกหนีอืน
อืน ๆ
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2558

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

48,135,151
67,344,595
3,815,725
311,635,696
39,629,321

36,478,375
37,522,405
3,995,462
383,114,995
3,442,693

42,142,624
88,976,543
4,581,479
518,819,234
24,324,714

418,072,044
330,561
200,000
31,148,968
388,631
25,569,908

595,618,983
107,691
195,000
32,670,945
470,290
26,189,709

625,350,330
410,305
790,000
32,068,459
310,717
30,845,859

14,230,643
7,075,326
24,456,375
992,032,944

17,677,362
12,457,833
17,469,204
1,167,410,947

2,984,191
12,368,013
13,227,693
1,397,200,161

6
7
8
9
10
11
12
13
14.1

15

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิ น
หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นอืน
เจ้าหนีอืน
เบียประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
อืน ๆ
รวมหนีสิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ

(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2558

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

545,235,621
164,891,737
9,050,975

615,042,418
289,387,793
8,468,753

815,460,627
348,344,950
11,230,162

16,573,035
13,266,790
14,366,343
10,226,174
3,220,666
776,831,341

14,572,936
10,506,314
12,392,070
5,699,279
4,148,606
960,218,169

18,258,132
21,997,318
37,389,297
11,964,594
6,398,199
1,271,043,279

100,000,000
138,110,766

100,000,000
138,110,766

100,000,000
138,110,766

10,000,000
(32,909,163)
215,201,603
992,032,944
-

10,000,000
(40,917,988)
207,192,778
1,167,410,947
-

10,000,000
(121,953,884)
126,156,882
1,397,200,161
-

16
17
18

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ ม) ลดจากปี ก่อน
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น:
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

21

22
23
14.2

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2559

609,934,307
(346,371,080)
263,563,227
(25,348,723)
238,214,504
140,140,065
10,259,189
331,554
10,290,483
14,308,296
413,544,091

752,383,433
(487,015,629)
265,367,804
103,138,981
368,506,785
244,940,549
16,724,059
11,503,444
(10,235,806)
36,764,433
668,203,464

221,834,569
(126,123,838)
106,864,918
133,939,360
69,098,725
405,613,734
7,930,357
(480,147)
7,450,210

420,120,582
(258,862,590)
112,521,383
237,408,366
71,693,350
582,881,091
85,322,373
(4,582,215)
80,740,158

698,269
(139,654)

369,673
(73,935)

558,615
558,615
8,008,825

295,738
295,738
81,035,896

0.75

8.07

25

14.2

26

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
2559
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อืน
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซืออุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

541,524,036
(174,899,990)
7,892,132
2,546,795
11,084,734
(286,279,869)
(82,255,471)
(130,494,109)
(65,365,540)
188,917,932
(222,870)
12,447,780

791,886,116
(36,350,606)
13,195,527
4,025,213
31,141,716
(381,365,154)
(118,689,213)
(262,153,431)
(82,187,655)
38,030,612
302,614
(2,164,261)

(840,244)
49,240
(791,004)
11,656,776
36,478,375
48,135,151
-

(3,890,586)
390,598
(3,499,988)
(5,664,249)
42,142,624
36,478,375

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย: บาท)
กําไรสะสม
ทุนออกจําหน่าย
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

100,000,000
100,000,000

138,110,766
138,110,766

10,000,000
10,000,000

(121,953,884)
80,740,158
295,738
81,035,896
(40,917,988)

126,156,882
80,740,158
295,738
81,035,896
207,192,778

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

100,000,000
100,000,000
-

138,110,766
138,110,766
-

10,000,000
10,000,000
-

(40,917,988)
7,450,210
558,615
8,008,825
(32,909,163)
-

207,192,778
7,450,210
558,615
8,008,825
215,201,603
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ2558
ข้ อที่

เรื่อง

หน้ ำที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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ข้ อที่

เรื่อง

หน้ ำที่
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บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ัท อิ น ทรประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนซึ่ งจัด ตั้ง ตามกฎหมายไทย
มีภูมิลาเนาในประเทศไทย และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมี บริ ษทั
ที.ซี .ซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ดังกล่าวถือหุ ้นในบริ ษทั ฯใน
อัตราร้อยและ 67.82 และ ร้อยละ 67.82 ตามลาดับ ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯประกอบ
กิ จการในประเทศไทยโดยมีธุรกิ จหลักคื อการรั บประกันวินาศภัย ที่อยูข่ องบริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 364/29 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
1.2 ผลกำรตรวจสอบเกีย่ วกับนำยหน้ ำประกันภัยรำยใหญ่ของบริษัทฯ
ภายหลังการลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งเหตุผลเกี่ยวกับ
ข้อสังเกตต่อบริ ษทั นายหน้าประกันภัยของบริ ษทั ฯรายใหญ่รายหนึ่ ง (นายหน้าประกันภัยตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที่ 19.4) และการไม่ได้รับความร่ วมมื อในการตรวจสอบภายในจากฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุ ด เดิ ม ที่ ล าออกไปโดยให้ มี ผ ลตั้ง แต่ ว นั ที่ 8 มกราคม 2558 เป็ นต้น ไป และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบ
ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่ ซึ่ งรวมถึงการจัดจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี อิสระ
ตรวจสอบข้อสังเกตดังกล่าวที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมและดาเนิ นการทบทวนระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) ได้แจ้งให้บริ ษทั ฯ
รายงานผลการตรวจสอบประเด็ นดังกล่ า วให้แก่ ตลท. ทราบทันที หลังจากที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้
รับทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาอิสระแห่ งหนึ่ งเพื่อทาการตรวจสอบ
เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯกับ บริ ษ ัท นายหน้า ประกัน ภัย ที่ เ ป็ นนายหน้า
ประกันภัยรายใหญ่ของบริ ษทั รายหนึ่ ง และบริ ษทั ที่ปรึ กษาได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯในวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 โดยสรุ ปข้อสังเกตที่ตรวจพบดังต่อไปนี้
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(ก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯท่านหนึ่ งมีความเกี่ ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นของนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ดงั กล่าว
ในการประกอบธุ รกิจอื่นร่ วมกันแต่ธุรกิจดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิ จประกันภัย และไม่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่ปรึ กษาอิสระไม่พบหลักฐานยืนยันในประเด็นเรื่ องผลประโยชน์ ที่มี
เกี่ยวข้องกัน
(ข) บริ ษทั ฯมีการอานวยความสะดวกด้านการดูแลเรี ยกเก็บเบี้ยประกันกับตัวแทนโดยตรงแก่นายหน้า
ประกัน ภัย รายใหญ่ ดัง กล่ า ว โดยมิ ไ ด้มี ก ารอานวยความสะดวกในลัก ษณะเดี ย วกันกับ นายหน้า
ประกันภัยรายอื่น จึงทาให้การทางานของนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ดงั กล่าวสามารถปฏิบตั ิได้ง่าย
และยังได้รับค่าตอบแทนโดยรวมจากบริ ษทั ฯในอัตราใกล้เคียงกับนายหน้าประกันภัยรายอื่นๆ ซึ่ ง
การปฏิบตั ิงานในรู ปแบบของนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ดงั กล่าว ก็อาจพบได้ในธุ รกิจประกันภัยที่
อื่นๆ
(ค) บริ ษทั ฯมี การจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงกับที่ ระบุ ในเอกสารภายในของบริ ษทั ฯ โดยการตีความของ
บริ ษทั ที่ปรึ กษาต่อเอกสารภายในดังกล่าว บริ ษทั ที่ปรึ กษาเห็นว่ามีการคานวณที่แตกต่างจากถ้อยคา
ในเอกสารอนุมตั ิขอ้ เสนอ แต่ในสุ ดท้ายค่าใช้จ่ายก็ยงั อยูใ่ นระดับเดียวกับนายหน้าประกันภัยรายอื่น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้รับทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และเห็นว่าแม้ไม่ปรากฎหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นถึ งความผิดปกติดา้ นผลประโยชน์และพฤติกรรมที่สื่อไปในทางประพฤติมิชอบ แต่เพื่อความเหมาะสม
และเพื่อให้เกิดธรรมภิบาลจึงมีมติให้ยา้ ยผูบ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการที่กากับดูแลบริ ษทั นายหน้า
ตัวแทนของบริ ษทั ฯไปปฏิบตั ิหน้าที่ในสายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายงานการตลาดและนายหน้าตัวแทนหรื อ
บริ ษทั นายหน้าตัวแทน ตลอดจนให้ฝ่ายจัดการปรับปรุ งระบบการควบคุ มภายในและการบริ หารจัดการ
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารนายหน้ า ตัว แทน หรื อ บริ ษ ัท นายหน้า ตัว แทนของบริ ษ ัท ฯให้มี ค วามรั ด กุ ม และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบการเงิ นนี้ จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญัติวิ ช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และตามวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งกาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่ อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่ งเริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
เป็ นต้นไป โดยรู ปแบบงบการเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมทาให้ตอ้ งมีการจัดประเภทรายการบัญชี
ของงบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงิ นสดของปี ก่ อนที่ แสดงเป็ นข้อมู ล
เปรี ยบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ของปี ปั จจุบนั และได้นาเสนองบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
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งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 4 เรื่ อง สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯมีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดการรายงานทางการเงินสาหรับสัญญา
ประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้และ
เพื่อจากัดการแก้ไขวิธีการบัญชี สาหรั บสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที่ สองของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น เกี่ ย วกับ สั ญญาประกัน ภัย จะแล้ว เสร็ จ ทั้ง นี้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น นี้ มี
ข้อก าหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลโดยระบุ และอธิ บ ายถึ งจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวเนื่ องกับสั ญญาประกันภัยใน
งบการเงินของผูร้ ับประกันภัยและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกสารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ยงั มิได้เกิดขึ้น ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และกาหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินจากการประกันภัยที่รับรู ้
แล้วและการทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และรวมถึงกาหนดให้ผรู ้ ับประกันภัย
บันทึกหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ นของกิ จการจนกว่าภาระหนี้ สินจากสัญญา
ประกันภัยนั้นจะหมดลง หรื อยกเลิก หรื อสิ้ นผลบังคับ และให้แสดงหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มี
การหักกลบกับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
มีการยกเว้น เป็ นการชัว่ คราวให้ผูร้ ั บ ประกันภัยไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามข้อก าหนดบางประการของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อกาหนดที่ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบาย
บัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย
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มาตรฐานฉบับนี้ นอกจากจะกาหนดวิธีปฏิ บตั ิ สาหรั บสัญญาประกันภัยแล้ว ยังกาหนดให้มีการพิจารณา
ลักษณะของสัญญาประกันภัย และกาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่ วนของสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบการเงิน และลักษณะและขอบเขตของความเสี่ ยงที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัย
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาและทบทวนการจัดประเภทของ
สัญญาประกันภัย (รวมถึ งสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที่ บริ ษ ทั ฯถื อไว้และสรุ ปได้ว่า
สั ญ ญาทั้ง หมดเป็ นสั ญ ญาที่ เ ข้า เกณฑ์ ค านิ ย ามของสั ญ ญาประกัน ภัย ตามมาตรฐานฉบับ นี้ นอกจากนี้
การบันทึ กรายการสารองค่าสิ นไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
การทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประกันภัยและการบันทึกหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยก็ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯเนื่องจากบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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4.

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1 กำรจัดประเภทสั ญญำประกันภัย
บริ ษ ทั ฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัย ต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสั ญญา
ประกัน ภัย โดยสั ญ ญาประกันภัย คื อ สั ญ ญาซึ่ ง ผูร้ ั บ ประกัน ภัย รั บ ความเสี่ ย งด้า นการรั บ ประกัน ภัย ที่ มี
นัย ส าคัญจากคู่ สั ญญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง (ผูเ้ อาประกันภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยหากเหตุ การณ์ ในอนาคตอันไม่แน่ นอนที่ ระบุ ไว้ (เหตุ ก ารณ์ ที่เอาประกันภัย ) เกิ ดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามี การรั บความเสี่ ยงด้านการรั บประกันภัยที่ มีนัยสาคัญ
หรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจากจานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิ ดขึ้นกับ
จานวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น หากไม่เข้าเงื่ อนไข
ดังกล่าวข้างต้นบริ ษทั ฯจะจัดประเภทเป็ นสัญญาลงทุน สัญญาลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ น
สัญ ญาประกัน ภัย และท าให้ผูร้ ั บ ประกัน ภัย มี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ นแต่ ไ ม่ ไ ด้มี ค วามเสี่ ย งด้า นการรั บ
ประกันภัย ที่ ส าคัญ ความเสี่ ย งทางการเงิ น ได้แก่ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงอัตราดอกเบี้ ย อัตรา
แลกเปลี่ยนหรื อราคา เป็ นต้น
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ น
รายสัญญา ในกรณี ที่ สัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้ว สัญญาดังกล่ าวจะยังคงเป็ นสัญญา
ประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั้งหมดถูกทาให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ ในกรณี ที่สัญญา
ใดเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาการลงทุ นเมื่ อวันเริ่ มต้นสัญญา สัญญาดังกล่ าวจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญา
ประกันภัยได้ในเวลาต่อมาหากความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับที่มีนยั สาคัญ
4.2 กำรรับรู้ รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ
หัก ด้ว ยมู ล ค่ า ของกรมธรรม์ที่ ย กเลิ ก และการส่ ง คื น เบี้ ย ประกัน ภัย และปรั บ ปรุ ง ด้ว ยส ารองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ ย ประกันภัยรั บโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที่ ที่ มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที่กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นเบี้ยรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้
เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี้ ยประกันภัย ต่อรั บ ถื อเป็ นรายได้เมื่ อบริ ษทั ฯได้รับใบค าขอเอาประกันภัย ต่อหรื อใบแจ้ง การเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
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(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริ การ
ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและค่านายหน้าสาหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
รายได้เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ค) รายได้จากเงินลงทุน
ดอกเบี้ ย จากเงิ น ลงทุ น รั บ รู ้ เป็ นรายได้ต ามเกณฑ์ค งค้า ง โดยค านึ ง ถึ ง อัต ราผลตอบแทนที่ แท้จริ ง
ดอกเบี้ ยจากเงิ นให้กู้ยืมรับรู ้ เป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงิ นให้กูย้ ืม โดยคานวณจากยอดเงิ นต้น ที่
คงค้าง ดอกเบี้ยจากเงิ นฝากรับรู ้ เป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงิ นฝากโดยคานวณจากยอดเงิ นต้นที่ฝาก
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้เมื่อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลเกิดขึ้น
(ง) กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
4.3 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ ยงจากการประกันภัย
ให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
(ข) ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่ งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่า งปี หัก ด้ว ยมู ล ค่ า ซากและการรั บ คื นอื่ น (ถ้ามี ) และหัก ด้ว ยค่ า สิ นไหมรั บ คื น จากการเอา
ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื่อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจานวนที่ได้รับแจ้ง
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นส่ วนหักของรายการค่าสิ นไหมทดแทนเมื่อได้
บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
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(ค) ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่า ใช้จ่า ยในการรั บประกันภัย อื่ น คื อค่า ใช้จ่า ยอื่ นจากการรั บประกันภัยทั้ง ทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันภัย โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน คือค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานที่ ไม่เกี่ ยวกับการรั บประกันภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคารและเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อน นับตั้งแต่วนั ที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัด
ในการเบิกใช้
4.5 เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการ
เก็บเงินไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงิ น และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
4.6 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ งประมาณ
ขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสารองค่า
สิ นไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคานวณสารองประกันภัย

7

4.7 ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงิ นวางไว้จาก
การประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ
และรายการค้างรับอื่นๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงิ นไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิ น และตามสถานะปั จจุบนั ของเงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินที่ถือไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ
เงิ นค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
บริ ษทั ฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชาระจานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชาระหนี้สิน
4.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการจัดประเภทเงินลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) เงิ นลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าว
บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
(ข) เงิ นลงทุนที่จะถื อจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/
รับรู ้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจานวนที่ตดั จาหน่าย/รับรู ้น้ ี จะแสดง
เป็ นรายการปรั บกับดอกเบี้ ยรั บ ตราสารหนี้ จดั เป็ นประเภทเงิ นลงทุ นที่ จะถื อจนครบกาหนด เมื่ อ
บริ ษทั ฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทาการ
สุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญ ชี และมู ล ค่ า ยุ ติธ รรม ณ วันที่ โ อนจะบัน ทึ ก ในส่ วนของก าไรหรื อขาดทุ นหรื อ แสดงเป็ น
ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าในส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
บริ ษทั ฯบันทึกรายการซื้ อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันเกิดรายการ (Trade date) และบันทึกรายการซื้ อ
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ชาระราคา (Settlement date)
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุน จะถูกบันทึกรับรู้
เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักในการคานวณ
ต้นทุนเงินลงทุน
4.9 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรั พย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุ นหัก ค่าเผื่อการด้อยค่า ทรั พย์สินรอการขายดังกล่ า วหมายถึ ง (ก)
ทรัพย์สินที่ตกเป็ นของบริ ษ ทั ฯเนื่ องจากการชาระหนี้ หรื อเนื่ องจากการที่บริ ษทั ฯได้ซ้ื อทรัพย์สินที่จานอง
ไว้กบั บริ ษทั ฯนั้นจากการขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาลหรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และ (ข) ที่ดิน อาคาร
และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งสิ ทธิ การเช่าเพื่อใช้ดาเนินธุ รกิจหรื อสาหรับพนักงานซึ่ งมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว
4.10 ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนหลังหักมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

20 ปี
3 - 10 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน
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บริ ษ ทั ฯตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจาหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.11 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษ ทั ฯตัดจ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้ป ระโยชน์ จ ากัดอย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่ า บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ า ยและวิธี ก ารตัดจาหน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ จากัดคื อ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณ 10 ปี
4.12 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตน หากมี ข ้อบ่ง ชี้ ว่า สิ นทรั พ ย์ดัง กล่ าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรั บ รู ้ ข าดทุ นจากการด้อยค่ า
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะ
กลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าที่ รับรู ้ ในปี ก่ อนก็ต่อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ ใช้กาหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ น
หากกิ จการไม่เคยรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในปี ก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
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4.13 หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(ก) สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่ วนสารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึ ก
เมื่อได้รับการแจ้งคาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดย
การประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
สารองค่าสิ นไหมทดแทนคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย จากประมาณการที่ ดีที่สุด
ของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสาหรับความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้น
แล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่บริ ษทั ฯได้รับรายงาน
แล้วและยังไม่ไ ด้รับรายงาน ส่ วนของสารองค่า สิ นไหมทดแทนที่ ค านวณได้ที่สู งกว่า ค่า สิ นไหม
ทดแทนที่ ไ ด้รับ รู้ ไ ปแล้วในบัญชี จะรั บรู้ เป็ นส ารองความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่ ย งั ไม่ ไ ด้มี ก าร
รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)
(ข) สารองเบี้ยประกันภัย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
กับสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่า
สารองเบี้ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ ส่วนต่างและแสดงรายการสารองความ
เสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดในงบการเงิน
(1) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ บันทึกสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ซ่ ึ งคานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อน
การเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
การประกันอัคคีภยั ภัยทางทะเลและขนส่ ง
(ตัวเรื อ) รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที่ยว การประกัน
อุบตั ิเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา
คุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอิสรภาพ

- วิธี ถ ัวเฉลี่ ย ตามอายุก รมธรรม์ (วิธี เ ศษหนึ่ ง
ส่ วนสามร้อยหกสิ บห้า)
- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครองตลอด
ระยะเวลาที่บริ ษทั ฯยังคงให้ความคุม้ ครองแก่
ผูเ้ อาประกัน
- ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ ของเบี้ ย ประกัน ภัย รั บ ตั้ง แต่
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
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(2) สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจานวนเงิ นที่บริ ษทั ฯจัดสารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคานวณโดยวิธีการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
4.14 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
(ก) โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่ บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิ ด
รายการ
(ข) โครงการผลประโยชน์
บริ ษทั ฯมี ภาระส าหรั บ เงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ ายให้แก่ พ นัก งานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
บริ ษ ทั ฯค านวณหนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิ ดลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ส าหรั บ โครงการ
ผลประโยชน์จะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและปรับกับกาไรสะสมโดยตรง
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อ ภาระผูก พันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุก ารณ์ ใ นอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่า บริ ษ ัท ฯ จะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.16 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
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(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มี
กาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
4.17 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาท โดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งเป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนแสดงอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มี
อานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.19 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกาหนดให้ต้องวัดมูล ค่า ด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่า จะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่ อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี ที่
สาคัญ มีดงั นี้

5.1 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และลูกหนี้
จากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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5.2 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.3 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในการค านวณค่ า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องท าการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.4 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน และค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
ในการบันทึ ก และวัดมู ล ค่ าของสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน ณ วันที่ ได้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่ า ใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
5.5 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรั บผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนั้น ใน
การนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้ จานวนสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี เป็ น
จานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.6 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯต้องประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความ
เสี ยหายแล้ว และส่ วนของความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้ นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not
reported - IBNR) ซึ่ งต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นมาตรฐานสากล เช่น วิธี Chain Ladder
และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดี ตซึ่ งได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
การจ่ายชาระค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี่ ย จานวนครั้งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่ าวเป็ นการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ในอนาคต จึ งอาจแตกต่า งกับผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ้นจริ งได้
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5.7 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สารองประกันภัยสาหรับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ ซึ่ ง
การประมาณเงิ นสารองดังกล่ าวจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งอ้างอิ งจากข้อมูลในอดี ตและ
ประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมี หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจานวนที่ได้บนั ทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
5.10 สั ญญำเช่ ำ
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.11 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้ง
ของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงิ นในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการคานวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2559

2558

48,135,151
48,135,151

16,478,375
20,000,000
36,478,375

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้ อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี
และระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.60 ต่อปี ตามลาดับ
7.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับโดยจาแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ ง
ชาระนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
จากการรับประกันภัยโดยตรง
31 ธันวาคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
52,140,493
33,720,186
7,251,264
3,451,546
7,329,926
232,514
622,912
118,159
752,386
1,145,345
7,072,637
6,886,334
75,169,618
45,554,084
(7,825,023)
(8,031,679)
67,344,595
37,522,405

สาหรั บเบี้ ยประกันภัย ค้า งรั บ จากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติ ดตามหนี้ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ากาหนดรับชาระ บริ ษทั ฯได้ดาเนินการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
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8.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2559
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ:
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

9.

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

143,787,114
168,005,495
311,792,609
(156,913)
311,635,696

190,342,601
192,842,870
383,185,471
(70,476)
383,114,995

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม
2559
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

71,900,600
8,510,789
80,411,389
(40,782,068)
39,629,321

2558
(ปรับปรุ งใหม่)
44,618,813
44,618,813
(41,176,120)
3,442,693

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิ นค้างรับจากการประกันภัยต่อจาแนกอายุตามเงิ นต้นที่ คา้ งชาระ
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม
2559
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินค้างรับจากการประกันต่อ - สุทธิ

931,354
29,643,264
461,211
40,864,771
71,900,600
(40,782,068)
31,118,532

2558
(ปรับปรุ งใหม่)
206,484
2,630,777
37,838
41,743,714
44,618,813
(41,176,120)
3,442,693
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า - สุ ทธิ

70,447,817
132,930,466
78,794,292
282,172,575
2,927,901
(1,917,392)
283,183,084

70,507,254
132,639,812
80,036,018
283,183,084
283,183,084

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม
214,064,191
214,064,191
(7,362,583)
(2,610,746)
204,090,862

เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด - สุ ทธิ

1,235,175

6,039,161
11,320,145

134,400,000
135,635,175
(1,235,175)
134,400,000

375,000,000
392,359,306
(1,320,145)
391,039,161

เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

489,020
(60)
488,960
418,072,044

489,020
(60)
488,960
595,618,983

204,090,862
204,090,862
204,090,862

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ภาคเอกชนรวมตัว๋ เงินและหุ ้นกูจ้ านวนรวม
1 ล้านบาท ซึ่ งออกโดยบริ ษทั บางแห่ งที่มีปัญหาในการจ่ายคืน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับ
เงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจานวนแล้ว
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10.2 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีระยะเวลาคงเหลือดังนี้
31 ธันวาคม 2559
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเพือ่ ค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
รวม
บวก(หัก): กาไร(ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเพือ่ ค้า - สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด - สุ ทธิ

27,418,358
59,568,667

36,177,518
73,361,799

รวม

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ครบกาหนด
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

6,851,941
6,851,941

70,447,817
132,930,466

-

-

-

203,378,283

-

-

-

(261,612)

35,268

(231,217)

-

-

-

86,982,152 109,277,705

6,887,209

203,147,066

-

-

-

1,235,175

6,039,161
10,000,000

1,320,145

6,039,161
11,320,145

86,987,025 109,539,317
(4,873)

-

1,235,175

-

62,050,000
62,050,000
62,050,000

72,350,000
73,585,175
(1,235,175)
72,350,000

-

134,400,000 266,750,000 108,250,000 375,000,000
135,635,175 282,789,161 109,570,145 392,359,306
(1,235,175)
- (1,320,145) (1,320,145)
134,400,000 282,789,161 108,250,000 391,039,161

10.3 เงินลงทุนทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้กบั นายทะเบียนตามที่สรุ ปไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 28
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯได้นาเงิ น ฝากธนาคารเป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อที่ 29
11. เงินให้ ก้ ูยมื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลื อของเงิ นให้กูย้ ืมจาแนกระยะเวลาค้างชาระของเงิ นต้น
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมเงินให้กยู้ ืม

31 ธันวาคม 2559
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ
330,561
330,561

-

บุคคลค้ าประกัน
รวม

31 ธันวาคม 2558
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้างรับ

รวม

330,561
330,561

107,691
107,691

107,691
107,691

-
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จานวนดังกล่าวเป็ นเงิ นให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิ การพนักงานโดยมีการกาหนดวงเงิ นกูย้ ืมกรณี
บุคคลค้ าประกันกูไ้ ด้ 15 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 120,000 บาท และคิดดอกเบี้ยไม่นอ้ ยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจา 1 ปี ในขณะขอกูบ้ วกด้วยร้อยละ 2 ต่อปี
12. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

รำคำทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิม่
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่จาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์สานักงาน

ที่ดิน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

20,285,100
20,285,100
20,285,100

28,572,576
720,000
29,292,576
29,292,576

34,901,697
2,936,941
(387,436)
37,451,202
840,245
(554,603)
37,736,844

7,388,931
233,645
(798,131)
6,824,445
6,824,445

91,148,304
3,890,586
(1,185,567)
93,853,323
840,245
(554,603)
94,138,965

-

21,971,265

33,295,358

3,813,222

59,079,845

-

275,344
22,246,609

(387,335)
1,426,648
34,334,671

(591,812)
1,379,688
4,601,098

(979,147)
3,081,680
61,182,378

-

90,700
22,337,309

(543,130)
1,485,493
35,277,034

774,556
5,375,654

(543,130)
2,350,749
62,989,997

20,285,100

7,045,967

3,116,531

2,223,347

32,670,945

20,285,100

6,955,267

2,459,810

1,448,791

31,148,968

3,081,680
2,350,749

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่ ง ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิ มก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 63.7
ล้านบาท และ 55.7 ล้านบาท ตามลาดับ
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13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2559
กำรตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

1,261,665
231,683
1,493,348
1,493,348
950,948
72,110
1,023,058
81,659
1,104,717

31 ธันวาคม 2558

470,290

31 ธันวาคม 2559
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

388,631
72,110
81,659
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14. สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่ วนประกอบของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วย
ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการแตกต่างชัว่ คราวดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั มิได้รับรายงาน
สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2559

2558

1,584,711
630,514
(585,580)
5,575,501
12,873,699
3,680,868
1,810,195
25,569,908

1,626,042
786,178
1,472,516
361,391
16,145,603
4,104,228
1,693,751
26,189,709

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์จานวน 27.2
ล้านบาท และ 30.5 ล้านบาท ตามลาดับ ที่บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกประโยชน์ทางภาษีของรายการดังกล่าวเป็ น
สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯพิ จารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั ฯอาจไม่มีก าไรทางภาษีใ น
อนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนหมดอายุ ทั้งนี้
ผลขาดทุ นทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์จานวนเงิ น 27.2 ล้านบาท คงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จะสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์จนถึงปี 2560
14.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

-

-

(480,147)
(480,147)

(4,582,215)
(4,582,215)
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณกาไรทางบัญชี สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้

7,930,357

85,322,373

อัตราภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของขาดทุนทางภาษีที่นามาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี

20%
(1,586,071)
673,231

20%
(17,064,475)
11,723,142

432,693
(480,147)

759,118
(4,582,215)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนในภายหลัง:
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(139,654)
(139,654)

ภาษีเงินได้ที่แสดงในส่วนของ (กาไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(73,935)
(73,935)

15. สิ นทรัพย์อนื่
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2559
ภาษีถกู หัก ณ ที่จ่าย
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

6,042,299
2,277,529
64,061
746,621
15,325,865
24,456,375

2558
4,669,760
1,695,262
4,003,883
746,990
6,353,309
17,469,204
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16. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
หนี้สินส่ วนที่เอา
หนี้สินจาก
ประกันภัยต่อ
สัญญาประกันภัย
สุ ทธิ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

203,399,931
40,527,398

(121,507,143)
(22,123,058)

81,892,788
18,404,340

301,308,292
545,235,621

(168,005,495)
311,635,696

133,302,797
233,599,925
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2558
หนี้สินส่ วนที่เอา
หนี้สินจาก
ประกันภัยต่อ
สัญญาประกันภัย
สุ ทธิ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุ ทธิ

262,093,876
52,151,597

(158,641,667)
(31,630,458)

103,452,209
20,521,139

300,796,945
615,042,418

(192,842,870)
(383,114,995)

107,954,075
231,927,423
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16.1 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและ
ข้อสมมติฐานในการคานวณสารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

314,245,473
221,924,858

261,846,332
420,120,583

(3,945,076)
(288,297,926)
243,927,329

14,693,172
(382,414,614)
314,245,473

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯในฐานะผูร้ ับประกันภัยต่อมีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่ า สิ น ไหมทดแทนค้า งจ่ า ยที่ เ กิ ด จากสั ญ ญารั บ ประกัน ภัย ต่ อ จ านวน 5.2 ล้า นบาท และ 5.8 ล้า นบาท
ตามลาดับ
16.2 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี

300,796,945
609,934,307
(609,422,960)
301,308,292

553,614,295
752,383,433
(1,005,200,783)
300,796,945
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16.3 ตำรำงพัฒนำกำรค่ ำสิ นไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม

2554

2555

2556

2557

2558

2559

498,127,074
477,596,507
407,249,177
395,238,474
395,065,958
394,477,958
394,477,958
394,121,980
355,978

510,108,312
504,638,475
482,891,237
478,263,823
476,789,795

580,432,282
594,213,609
563,603,073
564,413,831

459,002,842
455,734,408
427,199,001

455,637,312
399,801,696

290,210,072

476,789,795
476,443,822
345,973

564,413,831
563,000,044
1,413,787

427,199,001
414,448,891
12,750,110

399,801,696
321,666,686
78,135,010

290,210,072
151,994,315
138,215,757

2554

2555

2556

2557

2558

2559

165,146,561
158,021,740
154,163,238
149,023,625
148,845,916
147,663,920
147,663,920
147,391,912
272,008

221,613,818
199,442,396
192,794,767
191,308,620
190,723,864

178,587,756
188,833,357
179,721,566
179,080,764

162,133,526
161,598,533
152,623,377

161,875,515
140,704,471

109,044,682

190,723,864
190,496,056
227,808

179,080,764
178,615,453
465,311

152,623,377
147,992,739
4,630,638

140,704,471
114,246,181
26,458,290

109,044,682
58,758,629
50,286,053

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2554
อื่นๆ
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
รวม

2,552,892,353
2,321,675,738
231,216,615
6,794,027
5,916,687
243,927,329

(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
ปี อุบตั ิเหตุ 2554 ถึง ปี อุบตั ิเหตุ 2559

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2554
อื่นๆ
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ หลังการประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
รวม

919,841,078
837,500,970
82,340,108
2,859,842
15,097,178
100,297,128
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16.4 ข้ อสมมติหลัก
ข้อสมมติ หลัก ที่ ใ ช้ใ นการวัด มู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น รายได้ และค่ า ใช้จ่า ยที่ เกิ ด จากสั ญญาประกันภัย
เป็ นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่ องประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
สาหรับการทาการประเมิน บริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย 3 วิธีดงั นี้
1) วิธีบนั ไดลูกโซ่ (Chain Ladder method) สาหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและสิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น
2) วิธีเบอร์ นฮุตเตอร์ เฟอร์ กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method หรื อ “BF”) สาหรับข้อมูลสิ นไหม
ทดแทนจ่ายและ สิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
3) วิธีค่าคาดหวังอัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน (Expected Loss Ratio หรื อ “ELR”)
โดยปกติ บริ ษทั มักใช้วิธีบนั ไดลู กโซ่ ในการประเมิ นการประมาณการมูลค่าหนี้ สินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น ซึ่ งถูกพิจารณาว่าเป็ นวิธีที่ดีที่สุด ในขณะที่วิธี BF และ ELR จะถูกนามาปรับใช้ตามความ
เหมาะสม แล้วแต่กรณี
บริ ษทั ฯมีการคัดเลือกปั จจัยการพัฒนาค่าสิ นไหมทดแทน (Loss Development Factors หรื อ “LDF”)
โดยอิงเกณฑ์ต่างๆ เช่ นรู ปแบบการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนและการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมที่เกิ ดขึ้นใน
อดี ต โดยทัว่ ไปการเลื อกปั จจัย การพัฒนาค่าสิ นไหมทดแทนนั้น จะขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยการพัฒนาค่ า
สิ นไหมทดแทนโดยเฉลี่ ยต่างๆ ของแต่ละปี บริ ษทั ฯอาจพิจารณาไม่รวมรายการที่อาจไม่เหมาะสม
เช่น รายการที่ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯหรื อรายการที่ถูกบิดเบือน
โดยค่าสิ นไหมทดแทนขนาดใหญ่ที่มีจานวนที่ เป็ นสาระสาคัญ และรายการที่ มีความแตกต่าง จาก
แนวโน้มของอัตราส่ วนในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯได้มีการพิจารณาทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
ในการคัดเลื อกปั จจัยการพัฒนาค่า สิ นไหมทดแทน เพื่อให้ก ารค านวณสารองค่ าสิ นไหมทดแทน
สะท้อนถึงหนี้สินที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) ข้อสมมติในเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ในการประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด การสิ น ไหมทดแทนในอนาคตบริ ษ ัท ฯใช้วิ ธี Kittel’s
Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอ้างอิงของ Conger และ Nolibos เรื่ อง
“Estimating ULAE Liabilities: Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวม
ค่าใช้จ่ายภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์และประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ ายสิ นไหม ซึ่ งการประมาณ
ด้วยวิธีดงั กล่าวนั้นได้พิจารณาอัตราส่ วนของ ULAE ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสี ยหายจ่ายและค่าความ
เสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้ว
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วิธีการประมาณค่าหนี้สินเบี้ยประกันภัย
หนี้ สินเบี้ยประกันภัยประมาณการโดยการเลือกจากค่าที่มากกว่าระหว่าง เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้หลังหักค่าบาเหน็จจ่าย กับ เงินสารองสาหรับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 75 ในแต่ละประเภทของการรับประกันภัย
การประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับหนี้สินเบี้ยประกันภัย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
การประมาณการค่าใช้จ่ายประเภทนี้ กาหนดให้ใช้อตั ราส่ วนค่าใช้จ่ายเป็ นค่าเดียวกับร้อยละของ
ULAE และได้ประยุกต์ใช้กบั ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามกรมธรรม์ในอนาคต
ก่อนการประกันภัยต่อ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการกรมธรรม์
วิธีการที่คล้ายคลึ งกันกับการประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนได้ถูกนามาใช้
ส าหรั บ การประมาณค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ห ารจัด การกรมธรรม์โดยก าหนดให้ใ ช้อ ัต ราส่ ว น
ค่ า ใช้จ่า ยในการบริ ห ารจัดการกรมธรรม์ที่ ต่ อเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ถื อเป็ นรายได้ร วมคู ณกับ เบี้ ย
ประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้รวม
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ
ในการประมาณค่าใช้จ่ายการประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯอาศัยข้อมูลเบี้ยประกันภัยการประกันภัยต่อ
ความเสี ยหายส่ วนเกิน (excess-of-loss reinsurance หรื อ “XOL”) ในการคานวณ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกัน ภัย ต่ อ ในอนาคตถู ก ประมาณขึ้ น จากการคู ณ อัต ราส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ กับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
17. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม
2559
2558
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

162,261,207
2,630,530
164,891,737

195,759,140
93,628,653
289,387,793

29

18. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนปลำยปี

8,468,753

11,230,162

1,912,852
194,939

1,093,821
314,443

(750,748)
94,488
(42,009)
(827,300)
9,050,975

100,559
125,922
(596,154)
(3,800,000)
8,468,753

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในส่วนกาไรหรื อขาดทุน

408,608
348,207
1,350,976
2,107,791

311,789
156,317
940,157
1,408,263

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ 1.0 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก ในการจ่ ายชาระผลประโยชน์ของ
พนักงานของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ประมาณ 13 ปี และ 11 ปี ตามลาดับ
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ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: อัตราร้อยละต่อปี )
2559
2558
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
พัฒนาการอัตราการเสี ยชีวิต

2.2%
4.5%
3.0% - 24.0%
0.0%

2.6%
3.0% - 6.0%
0.0% - 35.0%
3.0%

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

ข้อสมมติเพิ่มขึ้น
%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
พัฒนาการอัตราเสี ยชีวติ

0.5%
0.5%
10.0%
0.5%

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
(347,271)
326,603
(325,210)
(2,350)

ข้อสมมติลดลง
%
0.5%
0.5%
10%
0.5%

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
371,621
(308,624)
347,622
2,351
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19. กำรรำยงำนข้ อมูลตำมส่ วนงำนดำเนินงำนและรำยกำรค้ ำทีส่ ำคัญ
19.1 ข้ อมูลส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั คือ ประธานกรรมการบริ หาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
บริ ษทั ฯไม่มีการรวมส่ วนงานดาเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ย วกับการจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง าน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงาน สิ นทรัพย์รวมและหนี้ สินรวม
ซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สาหรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อ มู ล รายได้แ ละก าไรตามส่ วนงานของบริ ษ ัท ฯส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกันภัย
ประกันภัย
ทางทะเล
อุบตั ิเหตุ
ประกันภัย
และขนส่ ง ประกันภัยรถ ส่ วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น

ประกัน
อัคคีภยั
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
รับประกันภัยตรง
รับประกันภัยต่อ
รวมเบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่มจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ขำดทุนจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

รวม

15,230,595
35,861,862
51,092,457
(13,335,185)
37,757,272

3,698,656 464,449,015
7
3,698,663 464,449,015
(2,647,738) (251,880,790)
1,050,925 212,568,225

13,901,854
7,699
13,909,553
(9,776,100)
4,133,453

71,305,630 568,585,750
5,478,989
41,348,557
76,784,619 609,934,307
(68,731,267) (346,371,080)
8,053,352 263,563,227

(15,023,820)
22,733,452
3,841,752
26,575,204

(403,129)
647,796
1,014,650
1,662,446

(8,550,854)
204,017,371
112,769,041
316,786,412

(2,207,931)
1,925,522
3,640,326
5,565,848

837,012
8,890,364
18,874,296
27,764,660

(25,348,722)
238,214,505
140,140,065
378,354,570

2,986,134
22,476,400
2,173,298

(52,085)
468,381
473,439

91,291,835
71,677,472
97,463,740

(306,287)
1,385,127
2,410,125

1,791,134
10,857,538
5,950,870

95,710,731
106,864,918
108,471,472

-

-

20,654,579

-

-

20,654,579
1,705,757
1,421,464
1,686,088
69,098,726
405,613,735
(27,259,165)
10,259,189
331,554
10,290,483
14,308,296
7,930,357
(480,147)
7,450,210
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(หน่วย: บาท)

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
รับประกันภัยตรง
รับประกันภัยต่อ
รวมเบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก: สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

ประกัน
อัคคีภยั

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัย
ประกันภัย
ทางทะเล
อุบตั ิเหตุ
ประกันภัย
และขนส่ ง ประกันภัยรถ ส่ วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น

14,385,811
287,996
14,673,807
(8,854,079)
5,819,728

4,966,155 711,257,708
(7)
4,966,148 711,257,708
(2,963,745) (459,586,018)
2,002,403 251,671,690

3,805,599
25,250
3,830,849
(2,702,929)
1,127,920

17,507,708 751,922,981
147,213
460,452
17,654,921 752,383,433
(12,908,857) (487,015,628)
4,746,064 265,367,805

923,514
6,743,242
3,588,340
10,331,582

216,528
2,218,931
1,465,043
3,683,974

88,650,131
340,321,821
230,020,584
570,342,405

3,884,707
5,012,627
762,602
5,775,229

9,464,100
14,210,164
9,103,980
23,314,144

103,138,980
368,506,785
244,940,549
613,447,334

2,703,496
3,204,614
765,677

26,532
573,029
420,687

148,538,719
103,809,763
180,035,212

4,851,874
1,387,549
236,372

5,137,371
3,546,428
1,012,424

161,257,992
112,521,383
182,470,372

-

-

46,969,256

-

-

46,969,256

รวม

2,254,706
1,879,807
3,834,225
71,693,350
582,881,091
30,566,243
16,724,059
11,503,444
(10,235,806)
36,764,433
85,322,373
(4,582,215)
80,740,158
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สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานการประกันภัย
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมสิ นทรัพย์
ของส่ วนงาน
การประกันภัย

สิ นทรัพย์
ของส่ วนงาน
การลงทุน

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

ประกันภัยรถ

สิ นทรัพย์ที่
ปั นส่ วนไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส้ ิ น

19,441,284

1,260,609

303,429,655

78,764,319

402,895,867

418,402,605

170,736,472

992,034,944

9,862,566

1,224,136

404,111,202

17,908,229

433,106,133

636,200,511

98,104,303

1,167,410,947

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

40,730,338

2,112,452

576,731,882

98,403,807

717,978,479

-

58,852,862

776,831,341

19,540,771

2,729,484

768,731,026

37,767,662

828,768,943

-

131,449,226

960,218,169

งบการเงิน

สิ นทรัพย์

19.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยวคื อ ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรั พย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
19.3 ข้ อมูลลูกค้ ำรำยใหญ่
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีเบี้ยประกันภัยรับผ่านนายหน้าที่มียอดรวม
เบี้ยประกันภัยรับต่อรายเกินกว่าอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมในแต่ละปี คิดเป็ นอัตราร้อยละ 53
และร้อยละ 66 ตามลาดับของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดในแต่ละปี
19.4 รำยกำรค้ ำทีส่ ำคัญ
ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2557 บริ ษทั ฯได้ยกเลิกสัญญาประกันภัยระยะยาวที่ทากับสหกรณ์แห่ งหนึ่ ง
ตั้งแต่ปี 2555 ผ่านนายหน้าประกันภัยรายใหญ่รายหนึ่ ง เนื่ องจากบริ ษทั ฯเกิ ดผลขาดทุนจากสัญญาประกัน
ระยะยาวดังกล่าว จากการยกเลิกสัญญาบริ ษทั ฯได้นาส่ งเบี้ยประกันภัยส่ วนที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้จานวนเงิน
51.1 ล้า นบาท (คานวณจากวันยกเลิ ก สัญญาถึ งวันครบอายุสัญญา) คื นแก่ ผูเ้ อาประกันภัย และบริ ษ ทั ฯ
ตัดจาหน่ ายค่านายหน้ารอตัดบัญชี สาหรับเบี้ยประกันภัยรับที่เกี่ยวข้องจานวน 4.7 ล้านบาท ที่คงค้างอยูใ่ น
บัญชีแล้ว โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
20. สำรองตำมกฎหมำย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารอง
นี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน สารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่สามารถนาไป
จ่ายเงินปั นผลได้
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21. รำยได้ อนื่
ในระหว่ า งปี 2558 บริ ษ ัท ฯได้ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง รายการประมาณการคงค้า งปี ก่ อ นที่ เ กี่ ย วกับ การ
ประกันภัยต่อ ทั้งในส่ วนที่สามารถเรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ และส่ วนที่ตอ้ งจ่ายแก่ผเู ้ อาประกันภัย
ต่อซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับค่าสิ นไหมที่เคยได้ประมาณการและบันทึกรับรู ้ไว้แล้วเมื่อวันรับแจ้งเหตุ
และได้ทราบจานวนที่แน่นอนแล้วในปั จจุบนั เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้มีการยันยอดกับบริ ษทั ประกันภัยต่อใน
ระหว่างปี เป็ นผลให้บริ ษทั ฯโอนกลับรายการเงินค้างรับและค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อจานวนประมาณ
12.7 ล้านบาท โดยรับรู ้ เป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้การบันทึกรายการดังกล่าวทาให้บริ ษทั ฯมีกาไรสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นจานวน
10.2 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้จานวน 2.5 ล้านบาท) หรื อมีกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้ น
1.02 บาทต่อหุ น้
22. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

46,804,582

43,796,139

11,283,211
474,349
(756,155)
11,292,738
69,098,725

12,786,389
493,606
464,949
14,152,267
71,693,350
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23. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

95,710,731
106,864,918
133,939,360
46,804,582
11,283,211
(756,155)
11,767,087
405,613,734

161,257,992
112,521,383
237,408,366
43,796,139
12,786,389
464,949
14,645,873
582,881,091

24. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนและเงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้
เป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ 5 ของเงิ นเดื อนซึ่ งขึ้นอยู่กบั อายุงานของพนักงาน กองทุนสารองเลี้ ยงชี พนี้
บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 2.5 ล้านบาท และ 1.9 ล้านบาท
ตามลาดับ
25. องค์ ประกอบของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559

ผลกาไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

2558

จานวนก่อน
ภาษี

ค่าใช้จ่าย
ภาษี

จานวน
สุทธิจาก
ภาษี

698,269
698,269

(139,654)
(139,654)

558,615
558,615

จานวน
ก่อนภาษี

ค่าใช้จ่าย
ภาษี

จานวน
สุทธิจาก
ภาษี

369,673
369,673

(73,935)
(73,935)

295,738
295,738
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26. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออก
อยูใ่ นระหว่างปี
27. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
27.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในการพิ จารณาความสัม พันธ์ ร ะหว่า งกิ จ การที่ เกี่ ย วข้องกันแต่ ล ะรายการบริ ษ ทั ฯค านึ ง ถึ ง เนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที.ซี.ซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ
ลงทุน
บริ การรถเช่า
ประกันภัย
ประกันชีวติ

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ 67.82
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน

27.2 รำยกำรทีส่ ำคัญกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

นโยบายการกาหนดราคา

บริษัท ที.ซี.ซี คอร์ ปอเรชัน จำกัด
เบี้ยประกันภัยรับ
บริษัท อำคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ(1)

16

23

38,547

-

ค่าบาเหน็จจ่าย
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ

19,459
845

206

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
บริษัท อำคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ค่าเบี้ยประกันชีวติ จ่าย
บริษัท อำคเนย์ แคปปิ ตอล จำกัด
ค่าเช่ารถ

218

47

1,169

-

ตามที่ระบุในสัญญา

752

150

ตามที่ระบุในสัญญา

(1)

อัตราเบี้ยประกันตามประเภทของการประกันภัย
ตามประเภทของการประกันภัยต่อ
และสัญญาประกันภัยต่อ
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามประเภทของการประกันภัยต่อ
และสัญญาประกันภัยต่อ
ตามที่ระบุในสัญญา

แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งในรายการ “เบี้ยประกันภัยรับ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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27.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงค้างที่สาคัญระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ ยวข้องกันสรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2559
2558
บริษทั อำคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

45

42

27.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้นกับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญ ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

34.8
1.5
36.3

26.8
0.8
27.6

28. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์ สินทีจ่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯได้วางหลักทรั พย์เป็ นประกันและจัดสรรไว้เป็ นเงิ นส ารอง
ประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี้
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
เงินฝากธนาคาร
ทรัพย์ สินที่จดั สรรไว้ เป็ นเงินสำรอง
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม

14

14

14

14

35
49

35
49

55
69

55
69
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29. ทรัพย์ สินอืน่ ทีม่ ีข้อจำกัดและภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี้
31 ธันวาคม 2559
มูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม
กำรยื่นประกันกรณีที่ผ้ เู อำประกันที่เป็ นผู้ขับขี่
รถยนต์ ตกเป็ นผู้ต้องหำ
เงินฝากธนาคาร
หนังสื อคำ้ ประกันซึ่ งออกโดยธนำคำร
เงินฝากธนาคาร

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2558
มูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม

0.4

0.4

1.5

1.5

0.1

0.1

0.1

0.1

30. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

13,061,709
1,421,464
14,483,173

11,181,902
1,879,807
13,061,709

31. หนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ภำยหน้ ำและภำระผูกพัน
31.1 ภำระผูกพันสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ท าสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเช่ า อาคารส านัก งาน ระบบคอมพิ ว เตอร์
ยานพาหนะ และบริ การที่เกี่ยวข้องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ ง
จ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
จ่ายชาระภายใน
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2559

2558

1.1
2.0
3.1

3.5
1.6
5.1
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31.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีคดีถูกฟ้ องร้องค่าเสี ยหายจานวนรวมประมาณ 20.8 ล้านบาท
และ 89.9 ล้านบาท ตามลาดับ จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ทุนประกันสู งสุ ดรวมของกรมธรรม์ที่ถูกฟ้ องร้อง
ดังกล่าวคิดเป็ นจานวนรวม 34.1 ล้านบาท และ 41.2 ล้านบาท ตามลาดับ ผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยัง
ไม่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาและบันทึกสารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นเป็ น
จานวนประมาณ 9.2 ล้านบาท และ 13.7 ล้านบาท ตามลาดับ ไว้แล้วในงบการเงินนี้ ตามรายงานความเสี ยหาย
ที่ผปู้ ระเมินอิสระได้ประเมินไว้และเป็ นไปตามความคุม้ ครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯเห็ นว่าสารองเผื่อผลเสี ยหายจานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว และหากบริ ษทั ฯแพ้คดี มูลค่าความ
เสี ยหายสุ ทธิ จากสัญญาประกันภัยต่อในส่ วนที่บริ ษทั ฯอาจต้องจ่ายเพิ่มเติมจากที่บริ ษทั ฯได้บนั ทึกไว้ (ถ้ามี)
จะไม่มีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
31.3 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจานวนเงิ น 0.1 ล้านบาท และ 0.1 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ บาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
32. ควำมเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินำศภัย
32.1 ควำมเสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย
บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นนโยบายในการรับประกันภัยอย่างรัดกุม เพื่อทาให้มนั่ ใจได้วา่ จะมีกาไรจากการพิจารณารับ
ประกันภัย และกระบวนการพิจารณารับประกันภัยได้ปฏิ บตั ิตามคู่มืออย่างมีข้ นั ตอน ตลอดจนมีการบริ หาร
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิผล นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการประเมินความเสี่ ยงเพื่อการเตรี ยมพร้อมในการตอบรับความ
เสี่ ยง ดังนี้
การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (ภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นสู งและความรุ นแรงของความเสี ยหายอยูใ่ นระดับสู ง) บริ ษทั ฯจะ
ปฏิ เสธการรับประกันภัยหรื อใช้อตั ราเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในระดับสู งสุ ด หรื อเพิ่มเติมเงื่ อนไข ข้อจากัด หรื อ
ข้อยกเว้นความคุม้ ครองบางรายการที่มีความเสี่ ยงสู งเหล่านั้น
การลดความเสี่ ยง (ภัยที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้ นสู งแต่ความรุ นแรงของความเสี ยหายอยู่ในระดับต่ า) บริ ษทั ฯจะรับ
ความเสี่ ยงโดยเพิม่ เติมเงื่อนไข ข้อจากัด หรื อข้อยกเว้นความคุม้ ครองบางรายการที่มีความเสี่ ยงสู ง หรื อระบุให้
ผูเ้ อาประกันภัยดาเนินการบางอย่างเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความสู ญเสี ยในอนาคต
การกระจายความเสี่ ยง (ภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่าแต่ความรุ นแรงอยูใ่ นระดับสู ง) บริ ษทั ฯจะจัดหาการประกันภัย
ต่อมารองรับ หรื อร่ วมกับผูร้ ับประกันภัยอื่นๆรับประกันภัยร่ วม เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถรับความเสี่ ยงได้

41

การยอมรับความเสี่ ยง (ภัยที่ มีโอกาสเกิ ดขึ้ นและความรุ นแรงของความเสี ยหายอยู่ในระดับต่ า) บริ ษทั ฯจะ
ดาเนิ นการรับประกันภัยไว้ในสัดส่ วนที่สูงกว่าปกติ และจัดสรรการประกันภัยต่อตามสัญญาประกันต่อ หรื อ
ตามกฎหมายและข้อบังคับ
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2559
สารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

23.2
1.5
229.0
47.6
301.3

สารองเบี้ย
ประกันภัยส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
4.8
0.8
124.4
38.0
168.0

31 ธันวาคม 2558

สุทธิ
18.4
0.7
104.6
9.6
133.3

สารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
7.6
0.7
278.3
14.2
300.8

สารองเบี้ย
ประกันภัยส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
4.2
0.4
182.3
5.9
192.8

สุทธิ
3.4
0.3
96.0
8.3
108.0
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2559
สารองค่า
สิ นไหมทดแทน
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

5.4
0.1
217.3
21.1
243.9

สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
2.7
123.4
17.5
143.6

31 ธันวาคม 2558

สุทธิ
2.7
0.1
93.9
3.6
100.3

สารองค่า
สิ นไหมทดแทน
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
6.0
0.8
289.0
18.4
314.2

สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
3.2
0.5
175.7
10.9
190.3

สุทธิ
2.8
0.3
113.3
7.5
123.9
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การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ หนี้ สินจากการรั บประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
เนื่องมาจากความผันผวนของสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ ซึ่ งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทน
ทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิดจากความถี่และมูลค่าที่
เกิ ดความเสี ยหาย หรื อ ค่ าใช้จ่ายที่ ใช้ในการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่ เป็ นไปตามที่ คาดไว้ ตัวแปรที่ ใช้
สาหรับการทดสอบประกอบด้วย อัตราส่ วนความเสี ยหายสมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุล่าสุ ดและอัตราส่ วนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ เป็ นต้น
(หน่วย: พันบาท)

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนค่าสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจัดการสิ นไหมที่
ไม่สามารถจัดสรรได้

+10 %
+10 %

31 ธันวาคม 2559
สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อนการรับ
ประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น
33,526
495

สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนหลังการรับ
ประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น
13,250
495

32.2 ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษ ทั ฯตามที่ นิย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ น
สด เบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ เงิ นให้กูย้ ืมและเจ้าหนี้
บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทางการเงิ นดังกล่าว และมี นโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงดังนี้
(ก) ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ่ งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ และอยูใ่ นระดับต่ า เนื่ องจากผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ ับ
ประกันภัยต่อของบริ ษทั ฯกระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ
จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากความเสี่ ยงด้านเครดิต คือมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวหักด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(ข) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์และเงิ นให้
กูย้ มื
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่
(หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
อัตราดอกเบี้ย
หรื อวันครบกาหนด
ปรับขึ้นลงตาม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

67,344,595
143,630,201
39,629,321

48,135,151
67,344,595
143,630,201
39,629,321

0.13 - 1.10
-

0.00 - 5.63
0.00 - 4.25
1.30 - 2.75
2.90 - 3.45

-

-

-

48,135,151
-

27,418,358
59,568,667
62,050,000
25,624

36,177,518
73,361,799
72,350,000
304,937

6,851,941
-

-

- 70,447,817
77,365,860 210,296,326
- 134,400,000
330,561

224,929,972
-

18,997,357
-

-

-

164,891,737

243,927,329
164,891,737

-
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(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ อัตราดอกเบี้ยปรับ
หรื อวันครบกาหนด
ขึ้นลงตาม
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

20,000,000
-

-

16,478,375
-

37,522,405
190,272,125
3,442,693

36,478,375
37,522,405
190,272,125
3,442,693

0.25 - 1.60
-

6,039,161
10,000,000
266,750,000
107,691

108,250,000
-

-

211,942,405
-

6,039,161
221,942,405
375,000,000
107,691

5.00 - 6.00
5.25
1.00 - 3.50
3.45

288,660,963
-

25,584,510
-

-

289,387,793

314,245,473
289,387,793

-

(ค) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบ
กาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม
ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 วันที่ครบกาหนดของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นนับจาก
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2559
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

48,135,151
76,876,900
-

67,344,595
143,630,201
39,629,321
149,037,025
25,624

181,889,317
304,937

6,851,941
-

488,960
-

48,135,151
67,344,595
143,630,201
39,629,321
415,144,144
330,561

-

224,929,972
164,891,737

18,997,357
-

-

-

243,927,329
164,891,737
(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาประภันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2558
1 - 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

16,478,375
211,453,445
-

20,000,000
37,522,405
189,669,064
3,442,693
282,789,161
107,691

603,061
108,250,000
-

488,960
-

36,478,375
37,522,405
190,272,125
3,442,693
602,981,566
107,691

-

288,660,963
289,387,793

25,584,510
-

-

314,245,473
289,387,793
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32.3 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชาระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
ตราสารทุน
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ระดับ 2

ระดับ 3

- 70,507,254
- 132,639,812
71,115,869
8,920,149
48,135,151
-

รวม

มูลค่าตาม
บัญชี

- 70,507,254 70,507,254
- 132,639,812 132,639,812
- 80,036,018 80,038,018

-

- 48,135,151 48,135,151
67,344,595 67,344,595 67,344,595
143,630,201 143,630,201 143,630,201
39,629,321 39,629,321 39,629,321

- 134,400,000
-

- 134,400,000 134,400,000
22,503,740 22,503,740
488,960
330,561
330,561
330,561

-

-

243,927,329 243,927,329 243,927,329
164,891,737 164,891,737 164,891,737
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(หน่วย: บาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2558
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3

ระดับ 2

3,879,721 200,211,141

รวม

มูลค่าตามบัญชี

-

204,090,862

204,090,862

16,478,375
-

20,000,000
-

37,522,405
190,272,125
3,442,693

36,478,375
37,522,405
190,272,125
3,442,693

36,478,375
37,522,405
190,272,125
3,442,693

-

6,116,971
10,204,347
-

14,438,272
107,691

6,116,971
10,204,347
14,438,272
107,691

6,039,161
10,000,000
488,960
107,691

-

-

314,245,473
289,387,793

314,245,473
289,387,793

314,245,473
289,387,793

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน ในกรณี ของเครื่ องมือทางการเงินที่
มี การซื้ อขายในตลาด มูล ค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่ าสุ ด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่
เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นจะกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่ น
การคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
บริ ษทั ฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่มี
การคิ ดดอกเบี้ ย ในอัตราเที ย บเคี ย งกับ ราคาตลาด ได้แก่ เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ นสด เบี้ ย
ประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้ บริ ษทั
ประกันภัยต่อ มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตาม
บัญชี
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(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ยกเว้นเงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด คานวณดังนี้
- หุ น้ ทุน คานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
- หน่วยลงทุน คานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ง) เงินให้กยู้ มื แสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
33. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องและดารงเงิ นกองทุนตามความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
34. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษ ทั ฯได้จ ัด ประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ น ปี ก่ อนที่ นามาแสดงเปรี ย บเที ย บใหม่ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี ปัจจุบนั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2
ซึ่งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อส่ วนของเจ้าของตามที่เคยรายงานไว้
31 ธันวาคม 2558
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์:
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

37,522,405
383,114,995
3,442,693
424,080,093

37,765,177
386,314,916
424,080,093

(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2558
ตามที่
ตาม
จัดประเภทใหม่ ยอดยกมาเดิม

88,976,543
518,819,234
24,324,714
632,120,491

89,096,830
543,023,661
632,120,491
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(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดจากงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จากัด
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย

752,383,433
(487,015,629)
103,138,981
368,506,785

368,506,785
368,506,785

420,120,582
(258,862,590)
237,408,366
-

161,257,992
182,470,372
46,969,256

398,666,358

2,254,706
1,879,807
3,834,225
398,666,358

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

50

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

