บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2560

www.indara.co.th

ข้ อมูลภาพรวม
คณะกรรมการบริษัท
ข้ อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี
นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสํ าคัญ
ข้ อมูลทัวไป
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รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการบริษัท
1. นายบุญศักดิ เจียมปรี ชา
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
อายุ 69 ปี
วันทีได้ รับแต่ งตัง :
1 มกราคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ The University Of Santa Clara, San Jose, CA., U.S.A.
ปริ ญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตร หลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 4111)
อบรมหลักสู ตร :

Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2552
Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2552
Role of the Chairman Program (RCP) สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2550
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2550

สั ดส่ วนการถือหุ้น :

- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร:
ตําแหน่ งในองค์ กรอืน :
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

- ไม่มี -

บริ ษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี พริ นซิ เพิล จํากัด

ประสบการณ์ การทํางาน :
ผูเ้ ชียวชาญ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
กรรมการบริ หารการเงิน เนติบณั ฑิตสภา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที 4
ทีปรึ กษา หลักสู ตรนักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐระดับสู ง กรมบัญชีกลาง
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2. นายสมบัติ ปัญญามิตร
วันทีได้ รับแต่ งตัง :

รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร

อายุ 73 ปี

12 พฤษภาคม 2559

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

- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร:

- ไม่มี -

ตําแหน่ งในองค์ กรอืน :
- ไม่มี ประสบการณ์ การทํางาน :
2523-2540
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตัวแทน บริ ษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ และบริ ษทั ไพศาลประกันภัย จํากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายตัวแทน(ยกเว้นภาคใต้)
- กรรมการทํางานร่ วมระหว่างเอไอเอและเอไอจี
2541-2546
- เปิ ดสํานักงานทีปรึ กษาตัวแทนและฝึ กอบรมตัวแทนวินาศภัย วีไอพี
(ปั จจุบนั โอนกิจการให้ผอู ้ ืนหมดแล้ว)
- ร่ วมจัดทําเพือขออนุญาตจัดตังบริ ษทั ประกันภัย ชือ เพชรประกันภัย กระทังสอบได้ท1ี ทัง
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ แต่ไม่ได้ดาํ เนินกิจการ
2547-2554
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด(มหาชน)
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3. นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ
วันทีได้ รับแต่ งตัง :

กรรมการ / กรรมการบริ หาร /กรรมการผู้อํานวยการ

อายุ 58 ปี

1 สิ งหาคม 2558

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

- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร: - ไม่มี ตําแหน่ งในองค์ กรอืน :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทํางาน :
กรรมการ กรรมการบริ หาร เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด(มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริ หาร เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวติ จํากัด(มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริ หาร บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สิ นบัวหลวงลิสซิ ง จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สิ นบัวหลวงแคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการ บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์มหาธนกิจ จํากัด (มหาชน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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4. นายสมหวัง เต็มพรสิ น

กรรมการ / กรรมการบริ หาร /กรรมการรองผู้อํานวยการ

วันทีได้ รับแต่ งตัง :

1 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา :

บัญชีบณั ฑิต

อายุ 57 ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร:

- ไม่มี –

ตําแหน่ งอืน ๆ ในปัจจุบัน
2545 – ปั จจุบนั กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
2545 – ปั จจุบนั กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
2545 – ปั จจุบนั กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . อิมเมจ จํากัด
2545 – ปั จจุบนั กรรมการ และ กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี .เอ็กซิ บิชนั ออกาไนเซอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2556 – 2559
2551 – 2555
2549 – 2551
2537 – 2548
2531 – 2536
2527 – 2530
2525 – 2526

ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายบัญชีการเงิน บริ ษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายงานบัญชี/บริ หารกลาง บริ ษทั ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ ป จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี / การเงิน บริ ษทั ที.ซี .ซี .แลนด์ เลเชอร์ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี บริ ษทั นิวอิมพีเรี ยลโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั โรงแรมแม่ปิง 1988 จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี (ภาคเหนือ) เครื อบริ ษทั สุ รา กลุ่ม ที.ซี .ซี .
เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน เครื อบริ ษทั สุ รา กลุ่ม ที.ซี .ซี .
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5. นายวิศิลป์ ว่ องวานิชวัฒนะ

วันทีได้ รับแต่ งตัง :

กรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

อายุ 66 ปี

17 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา :
พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ บณั ฑิต
นิติศาสตร์ บณั ฑิต
บัญชีบณั ฑิต
อบรมหลักสู ตร :

- ไม่มี -

สั ดส่ วนการถือหุ้น :

- ไม่มี -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร:

- ไม่มี -

ตําแหน่ งในองค์ กรอืน :
กรรมการ

บริ ษทั แอสเซ็ทแมเนจเม้นต์แอดไวซ์ซอรี จํากัด

ประสบการณ์ การทํางาน :
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ทีซีซี โฮลดิ ง
บริ ษทั เจริ ญวรรณกิจ
บริ ษทั สิ ริวนา
บริ ษทั สนิทเสถียร จํากัด
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6. นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์
วันทีได้ รับแต่ งตัง :

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

อายุ 51 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 ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร:

- ไม่มี -

ตําแหน่ งในองค์ กรอืน :
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่ายธนกิจและวางแผน กลุ่มบริ ษทั ห้างเซ็นทรัล
ประสบการณ์ การทํางาน :
Associate Director, Corporate Finance Department Pricewaterhouse Coopers FAS Ltd.
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7. นางสาววิไลพร ลิวเกษมศานต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
วันทีได้ รับแต่ งตัง :

8 มกราคม 2558

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

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

- ไม่มี -

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร:

- ไม่มี -

ตําแหน่ งในองค์ กรอืน :
 กรรมการกํากับกิจการพลังงาน
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี พริ นซิ เพิล จํากัด
 กรรมการคัดเลือกบุคคลเพือรับทุนเล่าเรี ยนหลวง สํานักงานคณะกรรมการ ก.พ.
 กรรมการเจรจาด้านชีวัด องค์การมหาชน (ด้านเศรษฐกิจ)
ประสบการณ์ การทํางาน :
 รองเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมท่องเทียวแห่งประเทศไทย (สทท.)
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8. นายปรี ชา ปรมาพจน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการตรวจสอบ

วันทีได้ รับแต่ งตัง :

8 มกราคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ บณั ฑิต
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

อายุ 71 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 ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร:

- ไม่มี -

ตําแหน่ งในองค์ กรอืน :
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พี โฟร์ บิวซิ เนส จํากัด
 กรรมการอิสระ บริ ษทั ควิกลิสซิ ง จํากัด
ประสบการณ์ การทํางาน :
 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายตรวจสอบความเสี ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 อนุกรรมการพัฒนาการตรวจสอบสถาบันการเงิน (อพส.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการบริ หารและกรรมการตรวจสอบธนาคารเมกะสากลพาณิชย์จาํ กัด(มหาชน)
 กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
 อุปนายกและกรรมการสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท)
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9. นายเชิดชัย มีคํา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน อายุ 67 ปี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี ยง
วันทีได้ รับแต่ งตัง :
8 มกราคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตร์ บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สั ดส่ วนการถือหุ้น
- ไม่มี ความสั มพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร: - ไม่มี –
ประสบการณ์ ทาํ งาน
 ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ (นิติกรเชียวชาญ)
สํานักมาตรฐานการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 ผูป้ ฏิบตั ิงานประจําประธาน กสทช. สํานักงน กสทช.
 อนุกรรมาธิการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาลในภาครัฐ
 อนุกรรมาธิการศึกษาปั ญหาการบริ หารโครงการจัดซือจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่
 กรรมการสมองไหลกลับ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริ หารเกียวกับการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
ของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธี
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุ งเทพมหานคร
 อนุกรรมการว่าด้วยการพัสดุศาลยุติธรรม (สํานักงานศาลยุติธรรม)
 อนุกรรมการกลันกรองพิจารณาผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ ชุดที 1 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย
 อนุกรรมการมาตรการป้ องการการทุจริ ตเชิงนโยบาย (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ตําแหน่ งอืน ๆ ใน ปัจจุบัน
 กรรมการจริ ยธรรมประจํากรมบัญชีกลาง
 กรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 อนุกรรมการกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ
 อนุกรรมการกฎหมายของบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
 อนุกรรมการบริ หารงานบุคคลและบริ หารงานพัฒนาองค์กร สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุ งระเบียบการบริ หารงานภายในสํานักงาน กสทช.
 อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนามเพือประโยชน์สาธารณะ สํานักงาน กสทช.
*กรรมการทัง 9 ท่าน เป็ นกรรมการทีมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั โดยกรรมการสองท่านในกลุ่มลงลายมือชือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั *
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บริ ษัท อินทรประกันภัย จํากัด ( มหาชน )
ข้อมูลทางการเงินเปรี ยบเทียบ 3 ปี
หน่วย : พันบาท

2560
ผลประกอบการในรอบปี
เบียประกันภัยรับทังสิ น
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
กําไรจากการลงทุน
รายได้อนื
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
ฐานะการเงิน ณ วันสินปี
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ตอ่ หุน้ (บาทต่อหุน้ )
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อเบียประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเบียประกันภัยค้างรับ (วัน)
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อ
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

751,039
463,189
375,086
99,572
435,240
75,551
(36,133)
33,385
12,423
9,675
9,152

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

1,053,119
829,752
223,367

992,033
776,831
215,202

1,167,411
960,218
207,193

22.34
0.92
1.98%
0.87%
4.10%
1.21
39.40

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

39.24%

40.18%

43.76%

* มีการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการทางบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน งบก ําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดใหม่เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ซึงก ําหนดโดย คปภ. มีผลใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั อินทรประกันภัย จํากัด(มหาชน) เป็ นบริษทั ประกันวินาศภัยทีก่อตังมาตังแต่วนั ที 28 มกราคม
2492 โดยในครังแรกใช้ชือว่า “บริษทั ประกันนิรภัย จํากัด” ประกอบธุรกิจในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก 5 ล้านบาท ในปี 2522 ได้เปลียนชือมาเป็ น “บริ ษทั อินเตอร์ไลฟ์ ประกันภัย จํากัด”
และเรี ยกชือเป็ นภาษาจีนว่า “ทงฮัวเฮง ป๋ อเหียม อู่หงั กงซี” พร้อมทังมีการเพิ มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านบาท
เป็ น 10 ล้านบาท และในปี 2525 ได้มีการเพิมทุนอีกครังหนึ งเป็ นทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท จากนันในปี 2533
บริ ษทั ได้เพิ มทุนเป็ น 75 ล้านบาท ต่อมาเมือวันที 1 มีนาคม 2534 บริ ษทั ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้เพิ มทุนจดทะเบียนจากเดิม 75 ล้านบาท เป็ น 100 ล้านบาท ในปี 2535 และเพือให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษทั ได้แปรสภาพจากบริษทั จํากัดเป็ นบริษทั
มหาชนจํากัด พร้อมทังเปลียนชือเป็ น “บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด(มหาชน)” เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2537
ตลอดระยะเวลา 68 ปี ทีผ่านมา บริ ษทั ได้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยความมุ่งมันทีจะพัฒนา
องค์กรให้เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงตามยุคสมัย ซึ งต้อง
ปรับเปลียนกลยุทธ์และเทคโนโลยีให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงตลอดเวลา รวมทังการสร้างจิตสํานึก และคุณค่า
ของบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะ ความชํานาญจากประสบการณ์ พร้อมทังเรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาด เพือ
นํามาป้ องกันมิให้เกิดขึนในอนาคต
บริ ษทั มีนโยบายในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กบั องค์กร รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องด้วยความ
ซือสัตย์และเป็ นธรรมผ่านการให้บริ การทีมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ จึงจําเป็ นต้องเตรี ยมการด้านการพัฒนา
บุคลากรทังความรู แ้ ละทักษะการทํางานให้มีประสิ ทธิผล ตลอดจนพัฒนากระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
พร้อมทังการลงทุนในด้านเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันได้อย่างยังยืน

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการดําเนินงาน
วิสัยทัศน์ ( Vision )
มุง่ เป็ นสถาบันประกันวินาศภัยครบวงจรทีขับเคลือนธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
สร้างมูลค่าสู งสุ ดให้องค์กรเติบโตอย่างยังยืนบนพืนฐานของหลักธรรมาภิบาล

20

www.indara.co.th

พันธกิจ ( Mission )
- พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินทีมันคงและแข็งแกร่ ง โดยบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีมีความหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และคูค่ า้ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ และจริ ยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาการบริการให้เป็ นเลิศ เสริ มสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและคู่คา้ โดยยึดหลักความถูกต้อง
และเป็ นธรรม
วัตถุประสงค์ ( Objective )
บริ ษทั กําหนดวัตถุประสงค์หลักในการบริ หารจัดการองค์กร โดยการสร้างผลตอบแทนสู งสุ ดให้กบั
ผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความชอบธรรมและเป็ นธรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะความชํานาญแบบมืออาชีพ
เพือสร้างมูลค่าเพิ มให้บริ ษทั เพิ มขึนทุกปี
เป้ าหมาย ( Goal )
บริ ษทั ตังเป้ าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็ นสถาบันประกันภัยทีครบวงจร และเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ เพือสร้างบุคลากรให้เป็ นผูม้ ีความรู ้และทักษะด้านการประกันภัยควบคูก่ บั จริ ยธรรมทางธุรกิจ
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การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
การเปลียนแปลงชือและการแปรสภาพบริษัท
28 มกราคม 2492 ก่อตังบริ ษทั โดยใช้ชือว่า “บริ ษทั ประกันนิรภัย จํากัด”
ปี 2522
เปลียนชือบริษทั เป็ น บริษทั อินเตอร์ไลฟ์ ประกันภัย จํากัด
1 มีนาคม 2534
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 กุมภาพันธ์ 2537
แปรสภาพจากบริษทั จํากัด เป็ นบริษทั มหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเปลียนชือบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด(มหาชน) โดยมีผลสมบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เมือวันที 24 มีนาคม 2537
การเพิมทุนจดทะเบียน
28 มกราคม 2492
10 สิ งหาคม 2522
21 มิถุนายน 2525
27 กรกฎาคม 2525
16 ธันวาคม 2529
28 มิถุนายน 2533
26 ธันวาคม 2533
23 มิถุนายน 2535

บริ ษทั ก่อตังขึนด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
เพิ มทุน จาก 5.0 ล้านบาท เป็ น 10.0 ล้านบาท
เพิ มทุน จาก 10.0 ล้านบาท เป็ น 20.0 ล้านบาท
เพิ มทุน จาก 20.0 ล้านบาท เป็ น 30.0 ล้านบาท
เพิ มทุน จาก 30.0 ล้านบาท เป็ น 30.7 ล้านบาท
เพิ มทุน จาก 30.7 ล้านบาท เป็ น 50.0 ล้านบาท
เพิ มทุน จาก 50.0 ล้านบาท เป็ น 75.0 ล้านบาท
เพิ มทุน จาก 75.0 ล้านบาท เป็ น 100.0 ล้านบาท

การเปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น
ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจของบริษทั ตังแต่ปี 2492 จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ได้มีการเปลียนแปลง
โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ และโครงสร้างกรรมการหลายครัง โดยภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
กระทรวงการคลังได้สั งปิ ดสถาบันการเงินหลายแห่ง ทําให้ในปี 2543 มีการเปลียนแปลงผูถ้ ือหุ น้ จากเดิมทีมี
กลุ่มสถาบันการเงินเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ มาเป็ น กลุ่ม ทีซีซี ซึ งประกอบด้วย บริษทั 28 คอมเมอร์เชียล จํากัด ถือหุ น้
ร้อยละ 51.79 และบริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ ง จํากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 14.48 ต่อมาในปี 2546 บริ ษทั 28 คอมเมอร์เชียล
จํากัดได้โอนขายหุ น้ ทีถือทังหมดให้ บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ ง จํากัด และต่อมา บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ ง จํากัด ได้มีการซือ
หุ น้ เพิ มเติมอีกประมาณ ร้อยละ 1.545 ทําให้บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ ง จํากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 67.825 และเมือวันที 2
กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ทีซีซีโฮลดิ ง จํากัด ได้แจ้งเปลียนชือเป็ น บริ ษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน จํากัด ต่อมาได้มกี าร
เปลียนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ ของกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่เดียวกัน โดยบริ ษทั ทีซีซี แลนด์ จํากัด ได้เข้ามาถือหุ น้ ของ
บริ ษทั ในสัดส่ วน ร้อยละ 67.825 แทนบริ ษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน จํากัด เมือวันที 16 มิถุนายน 2560
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การจดทะเบียนเพิมวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ
เมือวันที 8 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จากเดิม 8 ข้อ เป็ น 14 ข้อ
ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครังที 18/2554 เมือวันที 7 เมษายน 2554 เพือรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริ ษทั
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
- บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

การเปลียนแปลงในส่ วนทีเกียวกับผู้ถอื หุ้นในช่ วงทีผ่านมา
รายชือผูถ้ อื หุน้
บริ ษทั ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน จํากัด*
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
กลุ่มครอบครัว “จิราธิ วฒั น์”
นายสุ ชาติ อริ ยชาติผดุงกิจ
น.ส.นุชนาฎ กาญจนฉายา
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย
รุ่ งเรื องทรัสต์ จํากัด

ณ 20 เมษายน 2560

ณ 21 เมษายน 2559

ณ 9 เมษายน 2558

จํานวนหุน้

ร้ อยละ

จํานวนหุน้

ร้ อยละ

จํานวนหุน้

ร้ อยละ

6,782,495
893,700
813,958
494,000
407,142
314,500

67.825
8.937
8.139
4.940
4.071
3.145

6,782,495
893,700
823,201
494,000
407,142
314,500

67.825
8.937
8.232
4.940
4.071
3.145

6,782,495
893,800
842,128
494,000
407,142
314,500

67.825
8.938
8.421
4.940
4.071
3.145

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* บริ ษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน จํากัด ได้ขายหุน้ ทังหมด ให้แก่ บริ ษทั ทีซีซี แลนด์ จํากัด เมือวันที 16 มิถุนายน 2560
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ข้ อมูลทัวไป
ชือ
บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
รับประกันวินาศภัย
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว หุน้ สามัญ 10 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวม 100 ล้านบาท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใช้คาํ ย่อว่า “INSURE” ตังแต่วนั ที 1 มีนาคม 2534
การถือหุน้ ในนิติบุคคลอืนตังแต่ร้อยละ 10 - ไม่มี ขึนไป
สถานทีตังสํานักงานใหญ่
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
ปั จจุบนั บริ ษทั มีสาขา 5 สาขา ดังนี
1. สาขาเชียงใหม่
ผูจ้ ดั การสาขา
นางสาวสุ จิรา อ้ายพิงค์
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที
310 ถนนเชียงใหม่-ลําปาง แขวงนครพิงค์
ตําบลป่ าตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5325 1981, 0 5325 1398 – 9
โทรสาร : 0 5325 1980
2. สาขาหาดใหญ่
ผูจ้ ดั การสาขา
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที

นายศักริ นทร์ ยรรยง (รักษาการ)
61/11 ถนนราษฎร์ อุทิศ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0 7425 3058 – 9
โทรสาร : 0 7425 3057

24

www.indara.co.th

3. สาขาแหลมฉบัง
ผูจ้ ดั การสาขา
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที

4. สาขาย่อยนครราชสี มา
ผูจ้ ดั การสาขา
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที

5. สาขาย่อยพิษณุ โลก
ผูจ้ ดั การสาขา
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที

นายประสิ ทธิ ลิ มรัว
4/19 ถนนสุ ขมุ วิท กม. 129
ตําบลทุ่งสุ ขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 3849 1366 – 8
โทรสาร : 0 3849 1365

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

นายชาตรี อ้นอินทร์
459/1020 หมู่ที 3 ถนนมิตรภาพ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5522 4325-6
โทรสาร : 0 5522 4038

ชือและสถานทีตังของบุคคลอ้างอิงอืนๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9380 โทรสาร : 0 009 9001 ต่อ 9380

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

- ไม่มี -
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ผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด
โดย นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิ ชย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
ชัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 9090 โทรสาร : 0 2264 0789-90

ธนาคารพาณิชย์ทีติดต่อประจํา

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ถนนศรี อยุธยา
เลขที 513 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2245 2398 โทรสาร: 0 2246 2855
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรางนํา
เลขที 4/14 ถนนรางนํา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2247 0077 0 2247 0730 โทรสาร : 0 2640 0128
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อาคารศรี อยุธยา
เลขที 487/1 อาคารศรี อยุธยา ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2247 9541 -2 โทรสาร : 0 2247 9544

ผูจ้ ดั การภายใต้สัญญาการจัดการ

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนกสิ กรไทย จํากัด
ชัน 12 อาคารธนาคารกสิ กรไทย
400/22 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2673 3847 โทรสาร 0 2673 8713
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน 22
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์ 0 2686 6162 0 2686 6100 ต่อ 6162
โทรสาร 0 2670 0417
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ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
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ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิจากการดําเนินธุรกิจ เป็ นจํานวน 9,152,236 บาท เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที
มีผลกําไรสุ ทธิเป็ นจํานวนเงิน 7,450,210 บาท เพิ มขึนร้อยละ 22.85 โดยภาพรวมในปี 2560 บริ ษทั มีอตั ราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์เพิ มขึนเกือบทุกผลิตภัณฑ์ และทุกช่องทาง โดยมีอตั ราการเติบโตของเบียประกันภัยรับ
ตรงเพิ มขึนจากปี ทีผ่านมา ร้อยละ 23.77 แม้จะไม่ถึงเป้ าหมายทีกําหนดเนืองจากภาวะการแข่งขันทางตลาดที
ใช้ราคาเป็ นกลยุทธ์ในการขับเคลือนเป็ นไปอย่างรุ นแรง บริ ษทั มีขนาดเล็กจะเสี ยเปรี ยบด้านต้นทุน ทําให้อาจ
ขาดทุน ได้หากต้อ งลดอัตราเบียประกันภัยเพือการแข่งขัน นอกจากนี บริ ษ ัทยังสามารถควบคุ มอัตราค่า
สิ นไหมทดแทนให้อยูใ่ นระดับตํากว่าปี ทีผ่านมา กล่าวคือ อัตราค่าสิ นไหมรวมของปี 2560 เทียบกับปี 2559
เท่ากับ ร้อยละ 39.24 และ 40.18 ตามลําดับ อีกเหตุผลหนึ งทีทําให้กาํ ไรสุ ทธิในปี 2560 เพิ มขึนจากปี 2559 คือ
กําไรจากเงินลงทุนในปี 2560 เพิ มขึนจากปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 10,760,958 บาท อย่างไรก็ตามค่าจ้างและ
ค่าบําเหน็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายรับประกันภัยของบริ ษทั ในปี ปัจจุบนั เพิ มขึนจากปี ก่อน 47,249,991 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 19.62 เนืองจากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายผันแปรตามการเพิ มขึนของเบียประกันภัยรับ
สรุ ปโดยรวมแล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีฐานะการเงินทีดีขึนต่อเนืองจากปี ก่อน กล่าวคือ
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 1,053,118,640 มีหนีสิ นรวม 829,751,903 บาท มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ 223,366,737 บาท
เพิ มขึนจากปี ทีผ่านมา 8,165,134 บาท โดย ณ สิ นปี 2560 บริ ษทั มีขาดทุนสะสมคงเหลือ 24,744,029 บาท
ขณะที ณ สิ นปี 2559 บริ ษทั มีขาดทุนสะสม 32,909,163 บาท
รายได้ จากการรับประกันภัย
สําหรับปี 2560 และ 2559 บริ ษทั มีเบียประกันภัยรับทังสิ น 751.04 ล้านบาท และ 609.93 ล้านบาท
เพิ มขึน 141.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.14 แบ่งเป็ นเบียประกันภัยรับตรง 703.72 ล้านบาท เพิ มขึนจากปี
2559 จํานวน 135.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.77 และเบียประกันภัยรับต่อ 47.32 ล้านบาท เพิ มขึน จากปี
2559 จํานวน 5.97 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.44 ผลิตภัณฑ์ทีมีการเติบโตเกินกว่าร้อยละ 10 จากปี ทีผ่านมา
ได้แก่ การประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ด ประเภทรถยนต์ภาคสมัครใจ และประเภทอัคคีภยั โดยมีอตั ราการ
เติบโตในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 75.40 , 18.61 และ 15.38 ตามลําดับ หลังจากหักเบียประกันภัยต่อแล้วบริ ษทั
มีเบียประกันภัยรับสุ ทธิเพิ มขึน 199.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 75.74 สาเหตุทีอัตราการเติบโตของเบียรับ
สุ ทธิเพิ มสู งกว่าอัตราการเติบโตของเบียประกันภัยรับ เนื องจากในปี 2560 บริ ษทั มีการเพิ มสัดส่ วนการรับ
เสี ยงภัยไว้เ องของผลิ ต ภัณ ฑ์บ างประเภททีบริ ษ ัทสามารถรับ ความเสี ยงไว้เ องได้เ พิ มขึ นเมือเทีย บกับ
ผลตอบแทนทีจะได้รับในอนาคต ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องตังสํารองเพือการเสี ยงภัย สําหรับเบียประกันภัยทียังไม่
ถือเป็ นรายได้เพิ มขึนจากปี ทีผ่านมา 62.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 247.57 และรายได้ค่าบําเหน็จจากการ
ประกันภัยต่อ ลดลง 40.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.95
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ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานในปี 2560 รวมทังสิ น 510.79
ล้านบาท เพิ มขึนจากปี ก่อน เป็ นจํานวน 105.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25.93 เป็ นผลมาจากการเพิ มขึนของ
ค่าใช้จ่ายผันแปรตามการเพิ มขึนของเบียประกันภัยรับ
รายได้ จากการลงทุนและรายได้ อนื
รายได้จากการลงทุนและรายได้อืน ในปี 2560 เทียบกับปี 2559 คิดเป็ นจํานวนเงิน 45.81 ล้านบาท
และ 35.19 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ มขึน 10.62 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.18 แยกเป็ นรายได้จากการลงทุน
สุ ทธิและกําไรจากเงินลงทุนเพิ มขึน 11.33 ล้านบาท กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เพิ มขึน 1.17 ล้านบาท
พร้อมกันนีบริ ษทั ได้มีการปรับสัดส่ วนโครงสร้างพอร์ทการลงทุนของบริ ษทั โดยนําเงินสดรับคงเหลือจาก
การดําเนินงานรวมกับเงินฝากประจําทีครบกําหนดในปี 2560 ไปลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนทีมีการ
ซือขายในตลาดตราสารหนีและตลาดหลักทรัพย์ เพือเพิ มความคล่องตัวในการสร้างผลตอบแทน โดยยังคง
สัดส่ วนการลงทุนในตราสารหนี และตราสารทุนตามระเบียบการลงทุนของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่ วนรายได้อืน ในปี 2560 เทียบกับปี 2559 คิดเป็ นจํานวนเงิน 12.42
ล้านบาท และ 14.31ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 1.89 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.21
รายการเปรี ยบเทียบ
หน่วย:พันบาท
อัคคีภยั

ภัยทางทะเล

รถยนต์

เบ็ดเตล็ด

รวม

ปี 2560
เบียประกันภัยรับ

57,921

3,606

533,085

156,427

751,039

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ (หลังจากหักเบี ยประกันภัยให้ต่อ)

46,779

1,474

377,192

37,744

463,189

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

43,812

1,538

298,511

31,225

375,086

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

3,030

945

55,930

39,667

99,572

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

34,308

1,061

336,921

62,950

435,240

กําไรจากการรับประกันภัย

12,534

1,422

17,520

7,942

39,418*

13.57%

11.22%

39.47%

74.45%

39.24%

อัตราสิ นไหมทดแทน
ต่อเบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
* เป็ นกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
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หน่วย:พันบาท
อัคคีภยั

ภัยทางทะเล

รถยนต์

เบ็ดเตล็ด

รวม

ปี 2559
เบียประกันภัยรับ

51,092

3,699

464,449

90,694

609,934

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ (หลังจากหักเบี ยประกันภัยให้ต่อ)

37,757

1,051

212,568

12,187

263,563

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

22,734

648

204,017

10,816

238,215

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

3,842

1,015

112,769

22,514

140,140

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

27,720

910

285,328

22,557

336,515

กําไรจากการรับประกันภัย

(1,144)

753

31,458

10,773

41,840*

13.14%

-8.04%

44.75%

13.73%

40.18%

14,674

4,966

711,258

21,485

752,383

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ (หลังจากหักเบี ยประกันภัยให้ต่อ)

5,820

2,002

251,672

5,874

265,368

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

6,743

2,219

340,322

19,223

368,507

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

3,588

1,465

230,021

9,867

244,941

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน

6,752

1,048

487,099

16,289

511,188

กําไรจากการรับประกันภัย

3,579

2,636

83,244

12,801

102,260

40.09%

1.20%

43.65%

51.97%

43.76%

อัตราสิ นไหมทดแทน
ต่อเบี ยประกันภัยที ถือเป็ นรายได้
* เป็ นกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

ปี 2558
เบียประกันภัยรับ

อัตราสิ นไหมทดแทน
ต่อเบี ยประกันภัยที ถือเป็ นรายได้

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
(1) ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 1,053.12 ล้านบาท เพิ มขึนร้อยละ 6.16 จากปี ก่อน
สิ นทรัพย์ทีมีสัดส่ วนเปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ เมือเทียบกับปี ก่อน ได้แก่
1. เบียประกันภัยค้างรับ-สุ ทธิ 86.70 ล้านบาท เพิ มขึน 19.36 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ มขึน ร้อยละ
28.75 สาเหตุจากบริ ษทั มีการขยายงานด้านประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ มขึน ซึ งโดยปกติระยะเวลาค้างชําระของ
กรมธรรม์ดงั กล่าว เฉลียอยูท่ ี 60 วัน ในขณะทีระยะเวลาค้างชําระของกรมธรรม์รถยนต์จะอยูท่ ี 15 วัน
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2. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ 252.74 ล้านบาท ลดลง 58.90 ล้านบาท คิดเป็ น ลดลง
ร้อยละ 18.90 จากสิ นปี ก่อน เนืองจากการลดลงของเงินสํารองประกันภัยส่ วนทีเรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
รวมถึงบริ ษทั มีการลดสัดส่ วนการเอาประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยปี 2560
3. ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ 10.68 ล้านบาท ลดลง 28.95 ล้านบาท คิดเป็ น ลดลง
ร้อยละ 73.05 มาจากการเรี ยกเก็บเงินสํารองประกันภัยจากบริ ษทั เอาประกันภัยต่อสําหรับไตรมาสสุ ดท้ายของ
ปี ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีการวางเงินสํารองไว้จากการรับประกันภัยต่อลดลงจากปี ก่อน
4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ 507.27 ล้านบาท เพิ มขึน 89.20 ล้านบาท คิดเป็ น เพิ มขึน ร้อย
ละ 21.34 เป็ นการเพิ มขึนในส่ วนของเงินลงทุนประเภทตราสารหนี และตราสารทุน เพิ มขึน 107 ล้านบาท
และเงินฝากสถาบันการเงิน ลดลง 17.80 ล้านบาท
5. ลูกหนีอืน 16.91 ล้านบาท เพิ มขึน 9.83 ล้านบาท คิดเป็ น เพิ มขึน ร้อยละ 139.05 มาจากลูกหนี
ค่าหุ น้ ค้างชําระทีมีการขายในเดือน ธันวาคม 2560
(2) คุณภาพสินทรัพย์
1. เบียประกันภัยค้ างรั บ
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั มีลู กหนี ค่า เบียประกันภัยค้า งรับ 86.70 ล้านบาท โดยเป็ นค่า เบีย
ประกันภัยทียังไม่ถึงกําหนดชําระ 62.12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อ ยละ 71.64 ของมูลค่ารวมทังหมด ค่าเผือหนี
สงสัยจะสู ญลดลง 0.2 ล้านบาทจากปี ก่อน ซึ งฝ่ ายบริ หารพิจารณาจากประสบการณ์ก ารเก็บเงิน และตาม
สถานะปัจจุบนั ของเบียประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยการตังค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั จะเริ มพิจารณาเมือมีค่าเบียประกันภัยทีค้างชําระเกิน 90 วัน
2. เงินให้ ก้ ยู ืม
ปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะขยายสิ นเชือไปให้แ ก่บุคคลภายนอก คงมีเพียงนโยบายให้กู้
เฉพาะพนักงานบริ ษทั เพือทีอยูอ่ าศัย หรื อเหตุฉุกเฉิน ตามระเบียบสวัสดิการของพนักงานเท่านัน
3. เงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษทั มีนโยบายกระจายความเสี ยงในการลงทุน โดยแบ่งเงินลงทุนเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกบริ ษทั
จะนําไปลงทุนในเงินฝากประจําทังระยะสันและระยะยาว เพือใช้เป็ นกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบริ ษทั
และใช้ในการดําเนินงานธุรกิจปกติ ส่ วนทีสอง บริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นเงินลงทุนส่ วนเกินจากเงินทุนหมุนเวียนทีต้องใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ เพือเพิ มผลตอบแทนในระยะยาว
ตามกรอบการลงทุนทีคณะกรรมการลงทุนของบริ ษทั กําหนดให้
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(3) สภาพคล่อง
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ มขึนสุ ทธิ 28.53 ล้านบาท แบ่งเป็ น
เงินสดได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 28.40 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 0.13 ล้านบาท รวม
ณ สิ นปี 2560 บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 76.67 ล้านบาท ซึ งฝ่ ายบริ หารเห็นว่าเป็ นจํานวน
เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในการจ่ายค่าสิ นไหมและค่าใช้จ่ายดําเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ในส่ วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั จะเห็นได้ว่า
เงินลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่องสู ง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ น้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน เป็ นต้น ซึ งสิ นทรัพย์เหล่านีสามารถเปลียนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนืองจากเป็ นสิ นทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาด
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีหนี สิ นรวม 829.75 ล้านบาท เพิ มข้น ร้อยละ 6.81 จากปี ก่อ น
หนีสิ นทีมีสัดส่ วนเปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ เมือเทียบกับปี ก่อน ได้แก่
1. หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย 578.12 ล้านบาท เพิ มขึน 32.88 ล้านบาท คิดเป็ น เพิ มขึน ร้อยละ
6.03 จากสิ นปี ก่อน เป็ นการเพิ มขึนจากสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ 56.38 ล้านบาท ในขณะที
สํารองค่าสิ นไหมทีต้องจ่ายคืนผูเ้ อาประกันภัย และสํารองค่าสิ นไหมทีอาจเกิดขึนเป็ นยอดลดลง 17.59 ล้าน
บาท และ 5.91 ล้านบาท ตามลําดับ
2. เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ 173.68 ล้านบาท เพิ มขึน 8.78 ล้านบาท คิดเป็ น เพิ มขึน ร้อยละ 5.33
จากสิ นปี ก่ อ น เป็ นการเพิ มขึน จากการจ่ ายคืนเงินทีถือ ไว้ตามสัญญาประกัน ภัยต่อทีถึ งกําหนดตามรอบ
ระยะเวลาของสัญญา
3. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11.60 ล้านบาท เพิ มขึน 2.55 ล้านบาท คิดเป็ น เพิ มขึน ร้อยละ
28.18 เป็ นผลจากขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
4. เบียประกันภัยรับล่วงหน้า 18.46 ล้านบาท เพิ มขึน 5.19 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ มขึน ร้อยละ 39.15
จากสิ นปี ก่อน เป็ นการรับรู ้เป็ นรายได้เบียประกันภัยรับทางบัญชี รายการส่ วนใหญ่เ ป็ นการรับประกันภัย
รถยนต์ ทีมีการตกลงทําสัญญาประกันภัยเรี ยบร้อยแล้ว แต่ความคุม้ ครองมิได้อยูใ่ นรอบระยะเวลาบัญชี
5. ค่านายหน้าค้างจ่าย 13.89 ล้านบาท เพิ มขึน 3.67 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ มขึน ร้อยละ 35.86 จากสิ นปี
ก่อน เป็ นการเพิ มขึนในสัดส่ วนเดียวกับเบียประกันภัยค้างชําระ

32

www.indara.co.th

ส่ วนของเจ้ าของ
ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2560 ส่ วนของเจ้า ของรวม 223.37 ล้านบาท เพิ มขึน 8.17 ล้า นบาท คิดเป็ น
เพิ มขึน ร้อยละ 3.80 จากสิ นปี ก่อน ประกอบด้วย ผลกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานปี 2560 จํานวน 9.15 ล้าน
บาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 0.99 ล้านบาท ซึ งเป็ นรายการทีเกิดจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ทําให้ ณ สิ นปี 2560 บริ ษทั มีขาดทุนสะสมคงเหลือ 24.74 ล้านบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั มีความสามารถในการดํารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด โดยตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2554 เกณฑ์ทีกําหนดให้
บริ ษทั ประกันดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง (Risk Based Capital) ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 125 และปรับ
เกณฑ์ดงั กล่าวขึนเป็ นร้อยละ 140 ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ได้คาํ นวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คปภ. ทีกําหนดล่าสุ ด โดยมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี ยงอยูท่ ีประมาณร้อยละ
624.76 (ข้อ มูล ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 ก่ อ นตรวจสอบ) เพิ มขึนร้อ ยละ 16.79 จากสิ นปี ก่ อ น โดยมี
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ (Total Capital Available : TCA) 339.39 ล้านบาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

34

www.indara.co.th

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
จํานวนเงิน เพิ ม (ลด) จํานวนเงิน เพิ ม (ลด) จํานวนเงิน เพิ ม (ลด)
พันบาท
%
พันบาท
%
พันบาท
%
1. รายได้ จากเบียประกันภัยรั บ
อัคคีภยั
ภัยทางทะเลและขนส่ ง
ภัยรถยนต์
อุบตั ิเหตุ
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ จากเบียประกันภัยรั บ
2. รายได้ จากการลงทุนและรายได้ อืน
รายได้จากการลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุน
รายได้อนื
รวมรายได้ จากการลงทุนและรายได้ อืน

57,921
3,606
533,085
35,327
121,100
751,039

13.37
(2.51)
14.78
153.99
57.71
23.13

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

248.18
(25.51)
(34.70)
263.06
334.92

609,934

10,832
22,553
12,423
45,808

5.59
112.32
(13.17)
30.18

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

35

(18.93)

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

(20.94)
(15.46)
(25.94)
(94.35)
(32.60)
(30.26)

(38.66)
737.70
(61.08)
(35.73)

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

1.54
(70.92)
41.56
16.99
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
การประกันภัยรับตรง
การดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ การรับประกันวินาศภัย โดยมีรูปแบบการประกันภัย แบ่งจําแนก
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดงั นี
(1) การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
กําหนดให้ผใู ้ ช้รถยนต์ทุกประเภทจะต้องทําประกันภัย คุม้ ครองต่อความเสี ยหายทีเกิดขึนกับชีวิตและร่ างกาย
รวมทังค่ารักษาพยาบาลของผูป้ ระสบภัยจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แยกออกเป็ น
ประเภท 1 คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินและร่ างกายของทังผูเ้ อาประกันภัยและบุคคลภายนอกไม่
เกินวงเงินตามจํานวนทุนทีเอาประกันภัย
ประเภท 2 คุม้ ครองความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และ/หรื อ การบาดเจ็บ การพิการ หรื อ
การเสี ยชีวิตของบุคคลภายนอก และขยายความคุม้ ครองการสู ญหายของรถยนต์ และความเสี ยหายต่อรถยนต์
อันเกิดจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ เป็ นต้น
ประเภท 3

คุม้ ครองเฉพาะการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิต และความเสี ยหายทีเกิดขึนต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภท 4 คุม้ ครองความรับผิดต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
เนืองจากอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากรถยนต์ทีใช้
ประเภท 5 คุม้ ครองความเสี ยหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก และคุม้ ครองความรับผิดตาม
กฎหมายต่อการสู ญเสี ยชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
(2) การประกันภัยอืน ประกอบด้วย
(2.1) การประกันอัคคีภยั
สิงปลูกสร้ าง (ไม่รวมรากฐาน) บ้านทีอยูอ่ าศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดสําหรับ
อยูอ่ าศัย ในแฟลต คอนโดมิเนียม ฯลฯ
ทรัพย์สินภายในสิงปลูกสร้ าง เฟอร์นิเจอร์ เครืองตกแต่ง เครื องใช้ภายในบ้าน
เครื องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน และทรัพย์สินอืนทีระบุเอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์
(2.2) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง คุม้ ครองความเสี ยหายแก่ ตัวเรื อ ทรัพย์สินหรือสิ นค้า
ทีอยูใ่ นระหว่างการขนส่ ง การบรรทุกขณะทีทําการขนส่ ง ทางนํา ทางอากาศ และทางบก

36

www.indara.co.th

(2.3) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งออกเป็ นการประกันภัยชนิดต่างๆ ดังนี
ประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล เป็ นการประกันภัยทีตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จากการรักษาพยาบาลของผูเ้ อาประกันภัย ทีเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม ทังสอง
ประเภทให้ความคุม้ ครองทีเหมือนกัน
ประกันการเสียงภัยทรัพย์สิน คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัย
ไว้ จากอุบตั ิเหตุ ซึ งเป็ นปัจจัยภายนอก เช่น อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ และอุบตั ิเหตุอืนทีมิได้ระบุยกเว้นไว้
ประกันภัยความรับผิดและอืนๆ คุม้ ครองต่อความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายอันเกิดขึน
เนืองมาจากภัยอืนๆ ซึ งจําแนกการประกันภัยออกเป็ นหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี
- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- การประกันภัยโจรกรรม
- การประกันภัยสําหรับเงิน
- การประกันภัยสําหรับผู้เล่นกอล์ฟ
- การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอืน ๆ
- การประกันภัยอุบัตเิ หตุการเดินทาง
ฯลฯ
การประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อเป็ นการกระจายความเสี ยงในการรับประกันภัย ลักษณะของความเสี ยงภัยของ
ทรัพย์สินทีเอาประกันภัยก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ งทีทําให้ตอ้ งมีการเอาประกันภัยต่อ กล่าวคือ หากทรัพย์สินทีเอา
ประกันมีความเสี ยงสู ง บริษทั ก็จะบริ หารความเสี ยงโดยกระจายความเสี ยงภัยให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อ
โดยแบ่งประเภทของการประกันภัยต่อดังนี
การเอาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็ นการประกันภัยต่อระหว่างบริ ษทั กับ
บริ ษทั รับประกันภัยต่อแบบรายต่อราย โดยบริ ษทั จะต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายไปให้กบั บริ ษทั
รับประกันภัยต่อพิจารณาเป็ นครังๆ ไป ซึ งอาจจะบอกรับหรื อปฏิเสธภัยทีเสนอไปก็ได้
การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็ นการประกันภัยต่อตามสัญญาทีมีขอ้ ตกลง
กันไว้ล่วงหน้า โดยระบุรายละเอียดของภัย สัญญาจะมีอายุ 1 ปี
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การประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่ วนเกิน (Excess of Loss ) เป็ นการประกันภัยต่อแบบหนึ งทีให้
ความคุม้ ครองความเสี ยหายส่ วนทีเกินกว่าจํานวนทีกําหนด (Excess Point) ซึ งโดยทัวไปผูร้ บั ประกันภัยต่อจะ
กําหนดจํานวนเงินรับผิดชอบสู งสุ ดไว้ สําหรับส่ วนทีเกินกว่าจํานวนทีกําหนด (Excess Point)

การตลาดและการแข่ งขัน
สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขัน
เนืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกทีเริ มฟื นตัว และเป็ นการฟื นตัวแบบกระจายตัว โดยมีสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป ญีปุ่ น และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีเศรษฐกิจเริ มส่ งสัญญาณการฟื นตัวทีชัดเจนขึน แม้จะมี
ความเปราะบางอยูบ่ า้ ง แต่ดว้ ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียหลายประเทศทีมีอตั รา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับสู ง ทําให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึน ส่ งผลให้การส่ งออกของ
ประเทศไทยและการฟื นตัวของธุรกิจท่องเทียวมีอตั ราการเติบโตสู งขึนมาก เมือเปรี ยบเทียบกับช่วง 3 ปี ทีผ่าน
มา ทําให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ประจําปี 2560 อยูใ่ นระดับ ร้อยละ 3.7-4.0 และทําให้
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยพลอยเติบโตไปตามภาวะเศรษฐกิจทีดีขึน กล่าวคือในปี 2560 อัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ทังระบบอยูท่ ีประมาณร้อยละ 4.5 เปรี ยบเทียบกับช่วง 3 ปี ทีผ่านมา ซึ งอัตรา
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยอยูท่ ีระดับ ร้อยละ 1.11 ถึง 1.89 นอกจากการทีเศรษฐกิจโลกเริ มฟื นตัว
และอีกปัจจัยหนึ งทีทําให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างมากในปี นีคือ การออกมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
ทังการเริ มโครงการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทีรู ้จกั ในชือเสี ยงของ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทําให้ภาคเอกชนเริ มมีความมันใจทีจะเริมลงทุนมากขึน อย่างไรก็ตาม
สัญญาณการลงทุนในภาคเอกชนยังไม่ชดั เจน เนืองจากยังมีความไม่แน่นอนเกียวกับเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในประเทศ ส่ งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่เติบโตเต็มศักยภาพทีควรจะเป็ น
ด้วยเหตุดงั กล่าว ทําให้อตั ราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย เริ มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้วา่ อุตสาหกรรมประกันภัยจะมีแนวโน้มการ
เติบโตทีดี แต่จากภาวะ การแข่งขันด้านราคา ทําให้เบียประกันภัยรับตรงรวมทังอุตสาหกรรมตํากว่าทีควรจะ
เป็ น ส่ งผลให้อตั ราสิ นไหมทดแทนสู งขึนอย่างมีนยั สําคัญ ประกอบกับในช่วงปี ทีผ่านมาได้เกิดอุทกภัยใน
หลายภาคของประเทศไทย ทําให้อตั ราสินไหมทดแทนอยูใ่ นระดับทีสู งขึนกว่าปกติ ทําให้กาํ ไรจากการรับ
ประกันภัยของธุรกิจตํากว่าทีควรจะเป็ น

กลยุทธ์ การตลาด
เพือเป็ นการหลีกเลียงผลกระทบจากสภาวะการแข่งขันทีรุ นแรง บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดกลยุทธ์การ
แข่งขันโดยการเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโตด้วยคุณภาพการบริ การ เพือรักษาฐานลูกค้าทีดี และสร้างฐานลูกค้า
ใหม่ ผ่านช่องทางการขายใหม่ ๆ รวมทังการเจาะเข้าพืนที ทีบริ ษทั ยังมิได้มีฐานลูกค้า แม้วา่ จะต้องใช้ระยะ
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เวลานาน แต่จะส่ งผลดีตอ่ บริ ษทั ในระยะยาว และเลือกขายผลิตภัณฑ์ทีคาดว่าให้ผลกําไรกับบริ ษทั โดย
ควบคุมความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ พร้อมทังการลดค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด เพือให้บริ ษทั สามารถทํากําไรได้ รวมถึงการลงทุนทีคํานึงถึงความเสี ยงและผลตอบแทนทีอยู่
ในระดับทียอมรับได้
นอกจากนี บริ ษทั ยังให้ความสําคัญในการควบคุมการจ่ายค่าสิ นไหม แต่ยงั คงประสิ ทธิภาพในการ
ให้บริ การทีรวดเร็วและเป็ นธรรมต่อผูเ้ อาประกันภัย พยายามรักษาอัตราค่าสิ นไหมให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
เพือให้เกิดกําไรจากการรับประกันภัย ในอันทีจะทําให้เกิดอํานาจการต่อรองกับบริ ษทั ประกันภัยต่อ ในการ
เจรจาเงือนไขการประกันภัยในปี ต่อไป
ด้านกลยุทธ์การพัฒนา บริ ษทั มุ่งเน้นการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนือง เพือเตรี ยมพร้อมในการรองรับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนให้บริ ษทั สามารถแข่งขันได้
นอกจากนีบริ ษทั ยังมีการจัดจ้างผูบ้ ริ หาร พนักงาน และทีปรึกษาทีมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เข้ามาเสริ ม
ความแข็งแกร่ งในทุกด้านเพือให้สามารถแข่งขันได้
การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2560 การแข่งขันในธุรกิจยังคงเป็ นไปอย่างรุ นแรงและต่อเนือง ด้วยกลยุทธ์ราคาและการส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางการตลาด ตังแต่ตน้ ปี จนถึงปลายปี นอกจากนี ยังมีการเริ มใช้เทคโนโลยีดา้ นการเงินมาใช้เป็ น
เครื องมือในการแข่งขัน ทําให้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการแข่งขัน มิฉะนันอาจส่ งผลกระทบ
ต่อความมันคงของบริ ษทั ได้ โดยเฉพาะการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย ให้เป็ นไปตามทีหน่วยงานกํากับ
ภาครัฐกําหนด บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป
ตลอดเวลา โดยคํานึงถึงความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ และยังคงเอือต่อการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ให้เกิดประสิ ทธิผลและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ าย นอกจากนียังมีการริ เริ มการจัดทํารายงาน เพือการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวางแผนเพือสร้างความ
คล่องตัวและได้ประโยชน์เชิงการแข่งขัน
เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจและแผนสํารองกรณีทไม่
ี เป็ นไปตามแผน
บริ ษทั ได้กาํ หนดเป้ าหมายเบียประกันภัยรับตรงในปี 2560 ไว้ที 1,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเบีย
ประกันภัยรับตรงสําหรับการประกันภัยรถยนต์ไว้ที 850 ล้านบาท และเบียประกันภัยรับตรงสําหรับการ
ประกันภัยประเภทอืนที 250 ล้านบาท แต่ผลประกอบการจริงบริ ษทั สามารถผลิตเบียประกันภัยรับตรงจริ งได้
ประมาณ 704 ล้านบาท แยกเป็ นเบียประกันภัยรับตรง ประเภทรถยนต์และประเภทอืน ๆ ทีมิใช่รถยนต์ คิด
เป็ นจํานวนเงิน 533 ล้านบาท และ 171 ล้านบาทบาท ตามลําดับ ตํากว่าเป้ าหมายทีกําหนดประมาณ 396
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ล้านบาท หรือตํากว่าร้อยละ 36.03 แต่เติบโตกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมา ประมาณ 135 ล้านบาท
คิดเป็ น เติบโตร้อยละ 23.73
สาเหตุสําคัญทีทําให้บริ ษทั ไม่สามารถทําตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ เนืองจาก ภาวะการแข่งขันด้าน
การตลาด โดยใช้กลยุทธ์ราคาเป็ นปัจจัยสําคัญในการขับเคลือนการแข่งขัน รวมถึงการทุ่มค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทางการตลาด เพือแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาด ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสู งขึนมาก
และโดยเหตุทีบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ทีมีขนาดเล็ก ทําให้เสี ยเปรี ยบด้านต้นทุน ประกอบกับอัตราค่าสิ นไหมทดแทน
เริ มสู งขึนในผลิตภัณฑ์ใหม่หลายตัว ทําให้ตอ้ งเปลียนกลยุทธ์ โดยหันกลับมาเน้นเรืองคุณภาพงานมากกว่า
การเน้นการเจริ ญเติบโต พร้อมทังปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในทางปฏิบตั ิ และมุ่งเน้นทีผลกําไรของบริ ษทั เป็ น
สําคัญ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ เบียประกันภัยรับตรงจะไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีวางไว้ แต่ผลประกอบการของ
บริ ษทั ประจําปี 2560 ก็ยงั มีกาํ ไรสุ ทธิจากการดําเนินงาน 9.15 ล้านบาท แม้วา่ บริ ษทั จะต้องเพิ มสํารองเบีย
ประกันภัยสู งขึนกว่าปี ทีผ่านมา เนืองจากธุรกิจในปี 2560 เติบโตกว่าปี ทีผ่านมา ประมาณร้อยละ 23.13 โดย
สาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของรายได้จากการลงทุนในขณะทีบริ ษทั ยังคงรักษาอัตราค่าสินไหมทดแทนอยู่
ในระดับทีตํากว่าปี ทีผ่านมาเล็กน้อย
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จากภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบนั ทําให้บริษทั จําเป็ นต้องมีการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
และบริ การให้คุม้ ค่ากับมูลค่าทีลูกค้าต้องจ่ายและคาดหวังจากบริ การทีได้รับ บริษทั ให้ความสําคัญกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในราคาทีลูกค้าเห็นว่าเหมาะสม พร้อมทังการสร้าง
ระบบการให้บริ การหลังการขายให้มคี วามถูกต้อง รวดเร็วและเป็ นธรรม โดยมีเป้ าหมายทีจะสร้างความยังยืน
และการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของบริ ษทั
ปัจจัยความเสียง
เนืองจากการเปลียนแปลงของสภาพการแข่งขันเป็ นไปอย่างรวดเร็วและรุ นแรง รวมถึงการ
เปลียนแปลงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยเฉพาะการเกิดมหันต์ภยั ทีมีความถีและความรุ นแรงเพิ มขึน
อย่างมีนยั สําคัญ ทําให้อุตสาหกรรมประกันภัยทังระบบต้องเผชิญกับความเสี ยงอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ดังนัน
การบริ หารความเสี ยงจึงเป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ นทีสุ ดทีบริษทั ประกันวินาศภัยทุกแห่งตระหนักและให้
ความสําคัญ เพือให้เกิดความมันใจว่าเมือเกิดเหตุการณ์ขึน บริ ษทั มีมาตรการในการจัดการและควบคุม
ความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ ดังนันบริ ษทั จึงได้กาํ หนดกรอบการดําเนินการบริ หารความเสี ยง และ
กําหนดนโยบายบริ หารความเสี ยงขึน เพือใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ควบคุม และติดตามการบริ หาร
ความเสี ยงให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนด
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ปัจจัยเสี ยงทีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษทั และแนวทางการ
บริ หารความเสี ยง จัดทําขึนตามนโยบายการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั เพือให้มนใจว่
ั าการบริ หารความเสี ยง
ของบริ ษทั ดําเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง เพือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั ิงานของบริ ษทั โดยแนวทางการบริ หารความเสี ยงในแต่ละประเภทความเสี ยงดังนี
(1.) ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการกําหนดนโยบาย
แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตั อิ ย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการในการบริ หารความเสี ยงด้านกลยุทธ์โดยเริ มจากการจัดทําแผนกลยุทธ์
และแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้ระดับความเสี ยง
ทียอมรับได้ ด้วยการคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อม ทังภายในและภายนอก รวมถึงการคาดการณ์เกียวกับโอกาสและ
ปัญหาอุปสรรคทีอาจเกิดขึน เพือเตรี ยมแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า นอกจากนียังมีการทบทวนแผนกลยุทธ์
ในช่วงระยะเวลาทีเหมาะสมเพือให้เกิดความมันใจว่า กลยุทธ์ทีวางไว้ยงั มีความเหมาะสมและเป็ นไปตาม
ทิศทางทีบริ ษทั กําหนด
ในด้านการกํากับดูแลการดําเนินการตามกลยุทธ์ภายใต้กรอบจริ ยธรรมธุรกิจนัน บริ ษทั ได้ติดตาม
ผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกเดือน เพือวิเคราะห์ศึกษาถึงปัญหาทีเกิดขึน โดยเฉพาะปัญหาทีไม่เป็ นไปตาม
กลยุทธ์ทีวางไว้เพือหาแนวทางแก้ไข ในระหว่างปี บริ ษทั ได้มีการปรับเปลียนกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมกับ
การเปลียนแปลงทางธุรกิจ เพือลดผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจ
(2.) ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk) ความเสี ยงจากความสู ญเสี ยทีเกิดขึนจากการผิดนัดชําระหนี
ของคู่คา้ ความเสี ยงทีเกิดขึนจากความสู ญเสี ยจากการเปลียนแปลงความน่าเชือถือทางเครดิต หรือหลักทรัพย์
คําประกันของคูส่ ัญญา ทําให้บริ ษทั ไม่ได้รับชําระหนีตามทีคาดไว้ ก่อให้เกิดหนีค้างชําระหรื อหนีสู ญ
บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนหรือนายหน้า และวิเคราะห์ถึงคุณภาพ
รวมทังความสามารถในการชําระเงินค่าเบียประกันภัย และจัดทําแนวปฏิบตั ใิ นการเก็บเงินค่าเบียประกันภัย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือใช้เป็ นคู่มอื ในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะกําหนดให้การเรี ยกเก็บเงินค่าเบียประกันภัย
รถยนต์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสํี านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกําหนด พร้อมทังจัดทํารายงานการวิเคราะห์อายุหนี เพือจัดประเภทของกลุ่มลูกหนีตัวแทนตาม
คุณภาพหนี โดยส่ วนงานเร่ งรัดหนี ซึ งรายงานดังกล่าวจะได้รับการสอบทานโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่าง
สมําเสมอ
สําหรับงานด้านการประกันภัย บริษทั มีนโยบายการบริ หารความเสี ยง โดยการกําหนดอันดับ
เครดิตของบริ ษทั ทีทําประกันภัยต่อกับบริ ษทั ต้องเป็ นบริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันภัยต่อทีได้รับการ
จัดอันดับเครดิตโดยบริ ษทั จัดอันดับเครดิตสากลทีเป็ นทียอมรับทัวไป อยูใ่ นระดับ A- ขึนไป กรณีทีไม่มีการ
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จัดอันดับเครดิต บริษทั จะพิจารณาจากความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง (CAR) ทีมีอตั รา
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนสู งกว่าระดับทีทางการกําหนด โดยบริ ษทั กําหนดไว้วา่ จะต้องไม่ตากว่
ํ า
ร้อยละ 200 พร้อมทังมีการทบทวนฐานะทางการเงินและอันดับเครดิต ตลอดจนเงินกองทุนตามระดับความ
เสี ยงของบริ ษทั ประกันภัยและ/หรื อบริษทั ประกันภัยต่อทังในประเทศและต่างประเทศอยูเ่ ป็ นประจํา
(3.) ความเสียงด้ านการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสียหายทีอาจจะเกิดจากความผันผวน
หรื อการเปลียนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบีย ราคาหุน้
ความเสี ยงด้านการตลาดในการซือขายและการลงทุนในหลักทรัพย์ ด้วยเหตุทีมูลค่าการซือขายหรื อการลงทุน
มีความอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงด้านราคาและอัตราดอกเบียในตลาด จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อรายได้
มูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินและเงินกองทุนของบริ ษทั
บริ ษทั มีคณะกรรมการการลงทุนเพือกําหนดนโยบายการลงทุน กํากับ ดูแล ติดตาม วิเคราะห์
ประเมินความเสี ยงทีเกิดขึน และการปฏิบตั ดิ า้ นการลงทุนให้อยูใ่ นกรอบนโยบาย เพือป้ องกันการเกิดผล
ขาดทุนจากความผันผวนหรื อการเปลียนแปลงของตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนให้เป็ นไปตามเงือนไขของ
กฎหมาย
(4.) ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี ยงทีอาจเกิดจากความแปรปรวนและ
ความไม่แน่นอนของความเสี ยงภัยต่างๆ ทีมีผลต่อธุรกิจประกันวินาศภัย และกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั เช่น สภาพการแข่งขัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผูเ้ อาประกันภัย
การดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัย อาจมีความเสี ยงอันเนืองมาจากการดําเนินกิจกรรมการ
ประกันภัย เช่น จากความไม่รอบคอบในการพิจารณารับประกันภัย พิจารณาลักษณะภัยไม่ถูกต้อง ทําให้
ความคุม้ ครองไม่เพียงพอ รับประกันภัยทีมีความเสี ยงเกินกว่าทีบริ ษทั สามารถรับได้ บริษทั จึงมีแนวทางเพือ
ลดความเสี ยงดังนี
- จัดทําคู่มอื ในการรับประกันภัย กําหนดอํานาจในการพิจารณารับประกันภัยเพือเป็ นแนวทาง
สําหรับการปฏิบตั ิงาน
- กําหนดมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยทุกประเภท และทบทวนนโยบายการรับ
ประกันภัยเป็ นประจํา
- มีหน่วยงานทีรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกบริ ษทั รับประกันภัยต่อ ติดตามและ
ตรวจสอบฐานะความมันคงของผูร้ ับประกันภัยต่อทุกราย เพือให้มนใจว่
ั า บริษทั สามารถเรี ยกคืนค่าสิ นไหม
ทดแทนทีเรี ยกร้องได้ในทุกกรณี
- มีการกําหนดความเสี ยงภัยสู งสุดทีบริ ษทั จะรับเสี ยงภัยไว้เอง และมีการจัดทําสัญญาการ
ประกันภัยต่อ สําหรับความคุม้ ครองความเสี ยหายส่วนเกิน
- จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ และเงินสํารองสําหรับเบีย
ประกันภัยต่อ ในกรณีทีบริ ษทั เอาประกันภัยต่อกับบริษทั ประกันภัยในต่างประเทศ และเงินสํารองสําหรับ
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สิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
- นําข้อมูลสถิติตา่ งๆ มาวิเคราะห์ความเสี ยงและกําหนดอัตราเบียประกันภัยได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสมมติฐานในการรับเสี ยงภัยภายใต้เงือนไขความคุม้ ครอง ตลอดจนเพือสร้างบรรทัดฐานในการ
ทํากําไรจากการขายผลิตภัณฑ์
(5.) ความเสียงด้ านปฏิบัตกิ าร (Operational Risk) หมายถึง ความเสี ยงทีก่อให้เกิดความเสี ยหาย โดย
อาจเกิดขึนจากความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน
บุคลากร ระบบงาน หรื อเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก ซึ งส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
บริ ษทั กําหนดให้มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิงานและคู่มือปฏิบตั ิงานเพือกําหนดอํานาจหน้าทีและ
การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือให้ทุกฝ่ ายใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงาน และกําหนดให้จดั ทําแผนงาน
พัฒนาบุคลากร การเข้าทดสอบความสามารถอย่างมืออาชีพ มีการอบรมและพัฒนาทักษะพนักงาน มีระบบ
การเก็บข้อมูลทีปลอดภัย และสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลได้เฉพาะบุคคลทีเกียวข้อง และจัดให้มีระบบสํารอง
(Backup System) รวมทังการนําระบบให้กลับมาทํางานใหม่ (Recovery) ได้ตามปกติในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉินขึน
และกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ นการรักษาความปลอดภัยเพือป้ องกันการรั วไหลของข้อมูล
(6.) ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี ยงทีอาจเกิดจากการเรี ยกเก็บเงิน
ค่าสินไหมทดแทนรายใหญ่จากบริษทั ประกันภัยต่อล่าช้า การลงทุนในสินทรัพย์ทีขาดสภาพคล่องหรื อแปลง
เป็ นกระแสเงินสดยาก หรื อมีตน้ ทุนทีสู งเกินกว่าทีควรจะเป็ น
บริ ษทั มีการคัดเลือกบริษทั ประกันภัยต่อทีมีฐานะการเงินทีมันคง มีอนั ดับความน่าเชือถือทาง
เครดิตอยูใ่ นระดับทีบริ ษทั กําหนด มีประวัติการชําระเงินตามกําหนด โดยมีการกระจายจํานวนรายของบริ ษทั
ประกันภัยต่อให้อยูใ่ นจํานวนทีเหมาะสม เพือลดจํานวนค่าสินไหมทดแทนต่อราย สําหรับสภาพคล่องในการ
บริ หารสิ นทรัพย์และหนีสิ น บริ ษทั มีคณะกรรมการลงทุน พิจารณาติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน ความเสี ยงที
เกิดขึน และควบคุมให้การปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบนโยบายการลงทุนทีกําหนด
ผลกระทบทีอาจเกิดขึน และแนวโน้ มความเป็ นไปได้ ทจะเกิ
ี ดความเสียง
จากการประเมินภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทังภายในและภายนอกประเทศ บริ ษทั คาดว่าในปี 2561
ปัจจัยทีจะส่ งผลกระทบต่อบริษทั และก่อให้เกิดปัจจัยความเสี ยงทางธุรกิจ คือ เสถียรภาพทางการเมือง ทัง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนความผันผวนของอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศทีมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความเสี ยงด้านการตลาด (Market Risk) ซึ งจะส่ งผลต่อรายได้จากการ
ลงทุนของบริ ษทั นอกจากนีความเสี ยงด้านกลยุทธ์การแข่งขันยังคงเป็ นปัจจัยเสี ยงทีมีผลต่อเนืองจากปี 2560
รวมถึงความเสี ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ และคาดว่าจะส่ งผลกระทบต่อความเสี ยงด้านการรับประกันภัยทีจะ
ทําให้อตั ราการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมของอุตสาหกรรมโดยรวมสู งขึน
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อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้คาํ นึงถึงความเสี ยงทีอาจเกิดขึนดังทีได้กล่าวไว้แล้ว โดยการเลือกขาย
ผลิตภัณฑ์ทียังคงมีกาํ ไรและหลีกเลียงการแข่งขันด้านราคา ตลอดจนหาช่องทางการขายใหม่ ๆ ทีมีตน้ ทุน
ดําเนินการโดยรวมตํากว่าช่องทางเดิม ๆ รวมถึงการกระจายความเสี ยงหรื อส่ งผลต่อความเสี ยงหรื อส่ งต่อ
ความเสี ยงไปยังบริ ษทั ประกันภัยต่อ ทังนีเพือทําให้ความเสี ยงโดยรวมของบริ ษทั อยูใ่ นระดับทียอมรับได้และ
บริ ษทั ยังคงสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
(1) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ
10,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
(2) บริ ษทั ไม่มี
- หุ น้ ประเภทอืนทีมีสิทธิหรื อเงือนไขแตกต่างจากหุ น้ สามัญ
- หลักทรัพย์อืนทีไม่ใช่หุน้ สามัญ เช่น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ น้ หุ น้ กู้ ตัวเงิน หรื อ
ตราสารหนีใด ๆ
- พันธะผูกพันในการออกหุ น้ ในอนาคต
- ข้อตกลงระหว่างกันของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื องทีจะมี
ผลกระทบต่อการออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริ หารงานของบริ ษทั
ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(1) รายชือผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครังที 24/2560
รายชือผูถ้ อื หุน้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริ ษทั ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
ครอบครัว “จิราธิ วฒั น์”
นายสุ ชาติ อริ ยชาติผดุงกิจ
นางสาวนุชนาฎ กาญจนฉายา
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่ งเรื องทรัสต์ จํากัด
นายอุทยั อัครพัฒนากูล
นางจินตนา บุญรัตน์
ครอบครัว “ไกรฤกษ์”
นายสมศักดิ ผ่องสวัสดิ
รวม

20 เมษายน 2560
จํานวนหุน้ ทีถือ
%
67.82
6,782,495
8.94
893,700
8.14
813,958
4.94
494,000
4.07
407,142
3.15
314,500
0.69
69,132
0.31
31,267
0.27
26,999
0.15
14,933
9,848,126
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บริ ษทั ไม่มีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ทีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือ
การดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
(2) บริ ษทั ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ น้ ในบริษทั อืน
(3) บริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ในเรืองทีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือการบริ หารงานของบริ ษทั
การออกหลักทรัพย์อนื
บริ ษทั ไม่มีการออกหลักทรัพย์อืน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอมติการจ่ายเงินปันผลต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แต่
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ขึนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละปี เป็ นสําคัญ ซึ งมีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลไม่ตากว่
ํ า ร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิประจําปี
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีกรรมการบริ ษทั ทังสิ น 9 คน เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการ
ทีมิใช่ผบู ้ ริ หาร 4 คน และกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน โดยกรรมการทุกคน ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามและ
คุณสมบัติทขัี ดต่อบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 รวมถึง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทังหมด 6 ครัง ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชือ – สกุล
นายบุญศักดิ
เจียมปรี ชา
นายสมบัติ
ปั ญญามิตร
นายวิศิลป์
ว่องวานิชวัฒนะ
นายนเรศน์
ชุติจิรวงศ์
นายวิชยั
อินทรนุกูลกิจ
นายสมหวัง
เต็มพรสิ น
นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์
นายปรี ชา
ปรมาพจน์
นายเชิดชัย
มีคาํ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ / กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

เข้ าร่ วมประชุม (ครั ง)
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6

ผู้บริหาร
ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2560
มีรายชือดังต่อไปนี
ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

(1)

นายวิชยั อินทรนุกูลกิจ

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

(2)

นายสมหวัง เต็มพรสิ น

กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ

(3)

นายนิพนธ์ บรรณวัฒน์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ

(4)

นายประเสริ ฐ ดุลยพงศ์พนั ธ์

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานสิ นไหม

(5)

นายเทวัญ พิทกั ษ์ดาํ รงค์วงค์

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

(6)

นายนิวฒั น์ หาญจิระสวัสดิ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญา
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โครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 7/2558-59 เมือวันที 17 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตัง นาย
สมหวัง เต็มพรสิ น เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตังแต่ วันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป ปฏิบตั ิหน้าทีดูแล
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ได้แก่ จัดประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ จัดทํารายงานการประชุม
ตลอดจนทําหน้าทีสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั เพือให้ดาํ เนินตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และเก็บ
รักษาเอกสารข้อมูล ติดต่อสื อสารกับผูถ้ ือหุ น้ ดูแลผูถ้ ือหุ น้ อย่างเหมาะสม และติดต่อสื อสารกับหน่วยงานกํากับ
ดูแลทีเกียวข้อง
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หน้ าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี
ของบริ ษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ทีรายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับรายงานนัน และบริษทั ต้องจัดให้มี
ระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐาน ทีเกียวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้
ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ทีมีการจัดทําเอกสาร
หรื อข้อมูลดังกล่าว
4. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีของกรรมการทีต้องปฏิบตั ิ เพือให้เป็ นไปตามคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยกลุ่มต่างๆ และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง ซึ งทําให้บริ ษทั สรรหากรรมการทีมีคุณสมบัติ
ทีเหมาะสม มีประสบการณ์ทาํ หน้าทีกรรมการของบริ ษทั
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครังที 24/2560 เมือวันที 20 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมปี ละไม่เกิน 3.5 ล้านบาท โดยคณะกรรมการเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดสรร ซึ งจะ
ดําเนินการจ่ายเป็ นรายเดือน และค่าเบียประชุม จะจ่ายให้กรรมการทีเข้าร่ วมประชุม
สําหรับปี 2560 สรุ ปค่าตอบแทนประจําเดือน และค่าเบียประชุมทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี
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รายชือ / ตําแหน่ง

จํานวนครังที
ประจําเดือน เบียประชุม จํานวนเงินรวม ประจําเดือน เบียประชุม เข้าประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

อัตราต่อเดื อน / ครัง

คณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริ หาร
นายบุญศักดิ เจียมปรี ชา
นายสมบัติ ปั ญญามิตร
นายวิศิลป์ ว่องวานิ ชวัฒนะ
นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์
นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์
นายปรี ชา ปรมาพจน์
นายเชิ ดชัย มีคาํ
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
นายวิชยั อินทรนุกลู กิจ
นายสมหวัง เต็มพรสิ น
รวม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

360,000
240,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

45,000
30,000
30,000
30,000
25,000
30,000
30,000

405,000
270,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000

30,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

7,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองผูอ้ าํ นวยการ

120,000
120,000
1,440,000

30,000
30,000
280,000

150,000
150,000
1,720,000

10,000
10,000

5,000
5,000

6/6
6/6

120,000

36,000

156,000

10,000

6,000

6/6

60,000
60,000
240,000

24,000
24,000
84,000

84,000
84,000
324,000

5,000
5,000

4,000
4,000

6/6
6/6

-

36,000

36,000

-

6,000

6/6

-

24,000
24,000
-

24,000
24,000
-

-

4,000
4,000
-

6/6
6/6
-/1
1/1

-

84,000

84,000

-

18,000

18,000

-

6,000

3/3

-

12,000
12,000
12,000
54,000

12,000
12,000
12,000
54,000

-

4,000
4,000
4,000

3/3
3/3
3/3

คณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
นายปรี ชา ปรมาพจน์
กรรมการตรวจสอบ
นายเชิ ดชัย มีคาํ
กรรมการตรวจสอบ
รวม
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานกรรมการบริ หาร
นายปรี ชา ปรมาพจน์
ความเสี ยง
กรรมการบริ
หารความเสี ยง
นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์
กรรมการบริ หารความเสี ยง
นายเชิ ดชัย มีคาํ
กรรมการบริ หารความเสี ยง
นายเทวัญ พิทกั ษ์ดาํ รงค์วงค์
กรรมการบริ หารความเสี ยง
นายนิ วฒั น์ หาญจิ ระสวัสดิ
รวม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
นายเชิ ดชัย มีคาํ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาฯ
นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์ กรรมการสรรหาฯ
นายวิศิลป์ ว่องวานิ ชวัฒนะ
กรรมการสรรหาฯ
นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์
กรรมการสรรหาฯ
รวม
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รายชือ / ตําแหน่ง
คณะกรรมการลงทุน
นายวิศิลป์ ว่องวานิ ชวัฒนะ
นายธเนศ โฆษิตวนิ ชพงศ์
นายเทวัญ พิทกั ษ์ดาํ รงค์วงค์

จํานวนครังที
ประจําเดือน เบียประชุม จํานวนเงินรวม ประจําเดือน เบียประชุม เข้าประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ประธานคณะกรรมการ
ลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

-

30,000

30,000

-

6,000

5/5

-

-

-

-

-

5/5
5/5

-

30,000

30,000

-

-

240,000

36,000

276,000

20,000

3,000

12 / 12

180,000

36,000

216,000

15,000

3,000

12 / 12

-

36,000
36,000

36,000
36,000

-

3,000
3,000

12 / 12
12 / 12

420,000

144,000

564,000

-

-

รวม
คณะกรรมการบริ หาร
นายบุญศักดิ เจียมปรี ชา
นายสมบัติ ปั ญญามิตร
นายวิชยั อินทรนุกลู กิจ
นายสมหวัง เต็มพรสิ น
รวม

ประธาน
กรรมการบริ หาร
รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

อัตราต่อเดื อน / ครัง

หมายเหตุ :
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนตามปี ปฏิทิน ตังแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2560
ซึ งทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 20 เมษายน 2560 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560-2561
นับตังแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงมีนาคม 2561 เป็ นจํานวนเงิน 3,500,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการตังแต่
เดือน มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 เป็ นค่าตอบแทนทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือวันที 21
เมษายน 2559 ซึ งค่าตอบแทนทังหมดยังไม่เกินวงเงินทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้

(2) ค่าตอบแทนอืนๆ
1) กรรมการ
ในปี 2560 กรรมการได้รับสวัสดิการ โดยบริ ษทั ทําประกันชีวิตและสุ ขภาพกลุ่ม และการประกันภัย
อุบตั ิเหตุกลุ่มให้แก่กรรมการทุกท่าน ในวงเงินเบียประกันภัย รวมทังสิ น 315,540 บาท และประกันภัยความรับ
ผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีบริ หาร ในวงเงินเบียประกันภัย รวมทังสิ น 177,527.60 บาท
2) ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารตังแต่ระดับกรรมการผูอ้ าํ นวยการลงไปถึงระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั กําหนด โดยในปี 2560 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นตัว
เงิน คือ เงินเดือนเป็ นจํานวนเงิน 32,066,347 บาท เงินรางวัล 2,310,094 บาท
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ส่ วนสวัสดิการในรู ปสิ ทธิประโยชน์เกียวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประกันชีวิต และ
อุบตั ิเหตุ สวัสดิการ เงินกู้ รวมทังเงินกองทุนสํารองเลียงชีพ สําหรับพนักงานทีได้รับการบรรจุเป็ นพนักงาน
ประจํา จะได้รับสิ ทธิเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพ โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพแก่
พนักงานในอัตราเท่ากับทีพนักงานจ่ายเข้ากองทุน คือ ร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน แต่ละคน เพือสะสมเป็ น
เงินกองทุนสําหรับพนักงานในยามเกษียณ ซึ งพนักงานจะได้รับเมือลาออกจากบริษทั กองทุนสํารองเลียงชีพนี
จัดขึนตาม พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530
ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนทีให้ กบั พนักงาน
ในปี 2560 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นเงินเดือน / เงินรางวัล เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพผลประโยชน์อืนๆ จํานวนเงินทังสิ น 77,021,825 บาท
คณะกรรมการชุ ดย่อย
1) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังรายชือต่อไปนี
1. นายบุญศักดิ

เจียมปรี ชา

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายสมบัติ

ปัญญามิตร

รองประธานกรรมการบริ หาร

3. นายวิชยั

อินทรนุกลู กิจ

กรรมการบริ หาร

4. นายสมหวัง

เต็มพรสิ น

กรรมการบริ หาร

การประชุ มคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษ ัทมีการกํา หนดวันและเวลาประชุมสํา หรับคณะกรรมการบริ หารไว้ล่ วงหน้า
ซึ งจะประชุมกันทุกเดือน
ขอบเขต หน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
(1) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายของแผนงานทีได้รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากลันกรองการใช้จ่ายเงินเพือดําเนินการต่างๆ รวมทังอนุ มตั ิการลงทุนใน
ส่ วนทีเกินกว่าอํานาจของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
(2) พิจารณากลันกรองการมอบอํานาจดําเนิ นการของบริ ษทั เพือให้การดําเนิ นงานสําเร็ จลุล่วง มี
ความถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามข้อกําหนด กฎหมายทีเกียวข้อง และนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน มีรายชือ
ดังต่อไปนี
1. นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายปรี ชา

ปรมาพจน์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายเชิดชัย

มีคาํ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตังขึนโดยคณะกรรมการบริ ษทั เพือสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั ใน
การทําหน้าทีกํากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ และส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จประกัน ภัย (คปภ.) รวมถึ งหลัก ธรรมาภิ บาลและ
จรรยาบรรณต่างๆ และกฎหมายอื นๆ ทีมีค วามเกี ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ตลอดจนให้ความเห็ นและ
ข้อเสนอแนะอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี การบริ หารความเสี ยง และการควบคุมภายใน
เพือให้มนใจว่
ั า การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครัง เพือปฏิบตั ิหน้า ทีตามหน้าทีความ
รับผิดชอบทีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบทุกครัง
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้า ทีและความรับผิดชอบทีเป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการดําเนินการในเรื องต่างๆ ดังนี
(1) สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินทีมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชือถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีสําคัญโดยครบถ้วนและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองทัวไป
(2) สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุ มภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการบริ หารความเสี ยงที เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ผลและรั ด กุ ม ตามกรอบที ได้รั บ การยอมรั บ เป็ น
มาตรฐานสากล อย่า งน้อ ยปี ละหนึ งครั ง รวมถึ งกํา หนดอํา นาจหน้า ที ความรั บผิด ชอบของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
(3) ให้ความเห็นชอบการพิจารณาคัดเลือก แต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างพนักงานสํานักตรวจสอบภายใน
และสํา นัก ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ทังนี ให้ฝ่ายจัดการสนับสนุ นงานด้านธุ รการของหน่ วยงานดังกล่า ว โดย
เป็ นไปตามกฎ ข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริ ษทั
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(4) สอบทานให้บริ ษ ัทปฏิ บ ตั ิตาม พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทังประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีผบู ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ
หนึ งครัง
(6) ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพือการกํากับดู แลการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื อดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทํา ดังต่อไปนี
(6.1) รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6.2) การทุจริ ต มีสิ งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(6.3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้วยการประกัน วิน าศภัย หรื อ กฎหมายอื นทีเกี ยวข้อ งกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษ ัทหรื อฝ่ ายจัดการไม่ดาํ เนิ น การให้มีก ารปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อสํานักงาน คปภ. โดยไม่ชกั ช้า
และกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ ง อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําดังกล่าว ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หรื อ ตลท.
(7) แสดงความเห็ น ประกอบรายงานผลประเมิ น การควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท โดยรวมต่ อ

คณะกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าปี ละหนึ งครัง
(8) จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
(9) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าที และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(10) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานเกียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอพร้อมทังข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
(11) จัด ทํา รายงานผลการดําเนิ น งานประจําปี ของบริ ษ ัท โดยระบุ เจตนารมณ์ วัต ถุ ป ระสงค์ ความ
รับผิดชอบ ภารกิจทีกระทํา และข้อเสนอแนะทีสําคัญในรอบปี ทีผ่านมา
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3) คณะกรรมการบริหารความเสียง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 คน มี
รายชือดังต่อไปนี
1. นายปรี ชา

ปรมาพจน์

ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง

2. นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์

กรรมการบริ หารความเสี ยง

3. นายเชิดชัย

มีคาํ

กรรมการบริ หารความเสี ยง

4. นายเทวัญ

พิทกั ษ์ดาํ รงค์วงค์

กรรมการบริ หารความเสี ยง

5. นายนิวฒั น์

หาญจิระสวัสดิ

กรรมการบริ หารความเสี ยง

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 4/2560 วันที 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตัง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงเพิ มอีก 2 คน คือ นายเทวัญ พิทกั ษ์ดาํ รงค์วงค์ และนายนิวฒั น์ หาญจิระสวัสดิ
มีผลตังแต่วนั ที 9 พฤศจิกายน 2560 เพิ มเติมเพือให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการกําหนดมาตรฐานขันตําใน
การบริ หารจัดการความเสี ยงของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั เพือสนับสนุนในการกําหนด
นโยบายการบริ หารความเสี ยงให้ครอบคลุมทังองค์กร รวมทังเพือกํากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี ยงให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณต่างๆ และกฎหมายอืนๆ ทีมีความเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
การประชุ มคณะกรรมการบริหารความเสียง
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงมีการประชุมรวม 6 ครัง เพือปฏิบตั ิหน้าทีตาม
หน้าทีความรับผิดชอบทีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และได้มีการรายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี ยงต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงมีหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ดาํ เนินการในเรื องต่างๆ ดังนี
(1) ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริ หารความเสี ยง เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยต้อง

ครอบคลุมความเสี ยงทีสําคัญ ตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด
(2) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดระดับความเสี ยงทียอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบียงเบน

ของระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั (Risk Tolerance) เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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(3) กํากับดูแลให้กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจสอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี ยง โดยสามารถ

ประเมิน ติดตาม และดูแลสถานะความเสี ยงของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
(4) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีการรายงานสถานะความเสี ยง (Risk Reports) ทุกด้านทีมีนยั สําคัญเป็ น

ประจําทุกไตรมาส เพือให้ผทู ้ ีเกียวข้องสามารถใช้ประกอบการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย
การบริ หารความเสี ยง และการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
(5) กํากับดูแลให้บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี ยงอย่างน้อยปี ละครังหรื อทุกครังที

เกิดเหตุการณ์สาํ คัญทีอาจส่ งผลกระทบต่อความมันคงทางการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
(6) กํากับดูแลเงินกองทุนของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับทีมันคงและเพียงพอทีจะรองรับการดําเนินธุ รกิจ
ทังในปัจจุบนั และอนาคต
(7) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารความเสี ยง รวมถึงประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการ
ความเสี ยงของบริ ษทั
(8) กําหนดอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของสํานักบริ หารความเสี ยง
(9) ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4) คณะกรรมการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร 1 คน ผูบ้ ริ หาร 1 คน
และทีปรึ กษาทางการเงิน 1 คน มีรายชือดังต่อไปนี
1. นายวิศิลป์

ว่องวานิชวัฒนะ

ประธานกรรมการลงทุน

2. นายธเนศ

โฆษิตวนิชพงศ์

กรรมการลงทุน(ทีปรึ กษาทางการเงิน)

3. นายเทวัญ

พิทกั ษ์ดาํ รงค์วงค์

กรรมการลงทุน

ขอบเขต หน้ าที ของคณะกรรมการการลงทุน
(1) จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพือขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
(2) พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ทีสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบาย
การบริ หารความเสี ยงรวม
(3) กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หาร
ความเสี ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้อง
(4) กํากับดูแลในเรืองธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทีเกียวกับธุรกรรมการลงทุนของบริ ษทั
(5) กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลทีใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอ
ต่อการดําเนินงาน
(6) บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนทีได้รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษทั
(7) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างสมําเสมอ
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5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้รบั
การแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการทีมิใช่ผบู ้ ริ หาร 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คน
โดยมีพนักงานของบริ ษทั ทําหน้าทีเลขานุการ ดังมีรายชือดังต่อไปนี
1. นายเชิดชัย มีคาํ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. นางสาววิไลพร ลิ วเกษมศานต์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3 . นายวิศิลป์

ว่องวานิชวัฒนะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นางภัสสิ ริ เอียมแจ้ง

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอํานวยการกลาง
ทําหน้าทีเลขานุการ

ขอบเขต หน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1) กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาสรรหาและเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็ นไปตามระเบียบตลอดจน
กฎหมายทีเกียวข้อง เพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทีได้รับการ
แต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั
(3) พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารในระดับสู ง เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาแต่งตัง
(4) กลันกรองนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน รวมถึงจํานวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อืนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
(5) กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารในตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ กรรมการ
รองผูอ้ าํ นวยการ เพือพิจารณาผลตอบแทนประจําปี โดยคํานึงถึงหน้าทีความรับผิดชอบและความเสี ยงทีเกียวข้อง
(6) ดําเนินการอืนตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การสรรหากรรมการและแต่งตังกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแต่งตังบุคคลทีมีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ อัน
จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ
ซือสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
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นอกจากนี ยังทําหน้าทีด้วยความเป็ นอิสระ ช่วยดูแลการดําเนินธุรกิจด้วยดีอย่างต่อเนือง ในปัจจุบนั มีกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ซึ งนอกจากมีคุณสมบัติทดีี ของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลทีเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทังนี ให้นบั รวมการถือหุ น้
ของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้รับ
เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริ ษทั บริษทั ย่อย หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีเป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ ควบคุม ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทีมีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม นิติบุคคลทีเป็ นผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบคุ คลทีเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การทีปรึกษากฎหมาย หรื อ
ทีปรึ กษาทางการเงินซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิตบิ คุ คล
ทีเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ งเป็ นผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุ น้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมด
ของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับบริ ษทั หรื อบริษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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(2) การสรรหากรรมการ
กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลง นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ข้อบังคับของบริ ษทั (ข้อ 25.)
กําหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 34 ของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 และ
แนวทางปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) “เรื อง
คุณสมบัตขิ องผูบ้ ริ หาร นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประกันภัย” เข้ามาเป็ น
กรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยมติของคณะกรรมการในการตัง
กรรมการใหม่นี ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
และบุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทน จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการ
ทีตนแทน ส่ วนวิธีการตังกรรมการนัน จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ซึ งกําหนดไว้ดงั นี
ข้อ 21. การเลือกตังกรรมการของบริ ษทั ให้กระทําโดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี
21.1 ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุ น้ ต่อหนึ งเสี ยง
21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ ีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละ
คน หรื อคราวละหลายคนรวมเป็ นคณะ ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครังผูถ้ ือหุ น้
ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนทีมีอยูท่ งหมด
ั
จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
21.3 การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ผเู ้ ป็ นประธานทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
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ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร คือ นายวิชยั อินทรนุกูลกิจ ในฐานะ
กรรมการผู้อาํ นวยการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีอาํ นาจกระทําการแทนในการปฏิบตั ิ
ภารกิจประจําวัน และภารกิจทัวไปทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เพือเป็ นการแบ่งเบาภารกิจของ
คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนเพือความคล่องตัวในการดําเนินกิจการงานใด ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
อํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้อาํ นวยการ
(1) บริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั ง และ
มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรื อ มติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
(2) ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณทีได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
(3) ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่ งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั แิ ละรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและ
งบประมาณทีได้รับอนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษทั
(4) บังคับบัญชา ติดต่อ สั งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรม สัญญา เอกสารคําสั ง
หนังสื อแจ้งหรื อหนังสือต่างๆ ทีใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรื อบุคคลอืน เพือให้การดําเนินงานของ
บริ ษทั สําเร็จลุล่วง
(5) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง ถอดถอน เลือน ลด ตัดเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างลงโทษทางวินยั ตลอดจนให้ออกจากตําแหน่งตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั งที
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ บริษทั กําหนด
(6) มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุ คลอืนปฏิบตั ิงานเฉพาะแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรื อคําสั งทีคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรือ บริ ษทั กําหนดไว้
(7) เป็ นผูน้ าํ และปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั
ทังนี การใช้อาํ นาจของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริ ษทั ในการใช้อาํ นาจ
ดังกล่าว
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การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืนของกรรมการผู้อาํ นวยการ
บริ ษทั กําหนดให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการสามารถดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อืนได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทังนีการ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อหน้าที ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ตลอดจนไม่ขดั แย้งกับธุรกิจหรื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม

บุคลากร
จํานวนพนักงานทังหมด
บริ ษทั ไม่มีการเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญแต่อย่างใด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
มีพนักงาน รวมทังหมด 160 คน และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
จํานวนพนักงานในแต่ละฝ่ ายงานหลักของบริษัท ณ สินปี 2560
ระดับบริ หาร กก.ผอ. + กก. รอง ผอ. + รอง กก.ผอ. + ผช. กก.ผอ.
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานสิ นไหมทดแทน
สายงานรับประกันภัย
สายงานบริ หารสํานักงาน
สํานักปฏิบตั ิตามกฎหมาย สํานักตรวจสอบ สํานักบริ หารความเสี ยง สํานักการลงทุน
สํานักเลขานุการบริ ษทั
รวม

จํานวน (คน)
4
35
37
25
51
8
160

รายนามเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชือ
นายเทวัญ
นายนิวฒั น์
นายวรทัศก์
นายสาคร
นายอรุ ณ
นายยุทธนา
นางสกาวรัตน์

สกุล
พิทกั ษ์ดาํ รงค์วงค์
หาญจิระสวัสดิ
ดิศรานนท์
เจดีย์
ศิริยกุล
แย้มอุทยั
จะงาม

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสนับสนุนและพัฒนาการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายประกันภัยอืน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายประกันภัยต่อ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสิ นไหมประกันภัยอืน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบภายใน
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ลําดับ

ชือ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายมีชยั
นางสาวปรารถนา
นางพาสนา
นายสงวนศักดิ
นายพิทยา
นางสาวอรุ ณโรจน์
นางสาวสุ จิรา
นางภัสสิ ริ
นางสาวศศิกาญจน์
นางสาววิภา
นางสาวสุ ภาภรณ์
นางสาวชุติมา
นายวิชาญ
นายพลเชฎฐ์
นายกมล
นายธนพล
นางสาวประภาดา

สกุล
วรวัตร์
แดนวิวฒั น์เดชา
กิตติวทิ ยากุล
นทีทวีวฒั น์
จันทรสมบัติ
บุญกล่อม
อ้ายพิงค์
เอียมแจ้ง
สิ ริสมสิ ทธิ
ตังตรงเบญจศีล
จันทร์ ทอง
แสงบริ สุทธิ
เฉี ยงขวา
เจริ ญพันธ์
บุญรอด
ภูนาเมือง
เครื อบุญมา

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมาย
ผูอ้ าํ นวยการ สํานักบริ หารความเสี ยง
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายอํานวยการกลาง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายประกันภัยรถยนต์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายประกันภัยรถยนต์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย รักษาการผูจ้ ดั การสาขาเชียงใหม่
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอํานวยการกลาง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอํานวยการกลาง (แผนกเร่ งรัดหนี)
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักเลขานุการบริ ษทั
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสนับสนุนและพัฒนาการตลาด
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย สายงานพัฒนาธุ รกิจ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสิ นไหมทดแทนรถยนต์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสิ นไหมทดแทนรถยนต์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสิ นไหมทดแทนรถยนต์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสิ นไหมประกันภัยอืน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

เจ้ าหน้ าทีบริ หารของบริ ษัทไม่ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบริ ษทั เป็ นคูส่ ัญญา
นโยบายด้านทรั พยากรบุคคล
บริ ษทั มีนโยบายทีจะส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีความเชียวชาญ
ชํานาญในงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถทํางานทดแทนกันได้โดยไม่หยุดชะงัก นอกจากนียังตังเป้ าหมายทีจะพัฒนา
ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เพือเพิ มศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้สามารถรองรับการเปลียนแปลงทาง
ธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พร้ อมทังจัดให้มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทีมีความชัดเจน โปร่ งใส
ยุติธรรม พนักงานมีความตระหนักในหน้าทีทีรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน ทุ่มเท
ให้เกิดผลสําเร็ จของงาน โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับในการทํางาน ผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละฝ่ ายงานมีหน้าทีร่ วมกับ
ส่ วนงานทรัพยากรบุคคล ในการวางแผนประเมิน ติดตามผล ส่ งเสริ มให้พนักงาน มีคุณภาพชีวติ ในการทํางานมี
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยทีดี ธํารงไว้ซึงความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริ หารและระหว่าง
พนักงานด้วยกันเอง
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ปัจจุบนั การบริ หารจัดการองค์กรได้เพิ มความซับซ้อน และมีมิติทีต้องควบคุมดูแลให้ครอบคลุมการ
บริ หารมากกว่าอดีตทีผ่านมา ทําให้คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการโดยเน้นถึง
ความโปร่ งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความมีจรรยาบรรณทางธุรกิจทีสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี
ยังให้ความสําคัญในการบริ หารความเสี ยง เพือลดผลกระทบและควบคุมความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
โดยไม่กระทบต่อการเติบโต และการทํากําไรทางธุรกิจ เนืองจากการกํากับดูแลกิจการทีดีช่วยส่ งเสริ ม
ปัจจัยพืนฐานในการดําเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจทียังยืนในระยะยาว
โดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยอืน ซึ งจะนําไปสู่ ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ทังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้
ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวม โดยบริ ษทั เชือว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีจะ
ช่วยเพิ มมูลค่าแก่ผถืู ้ อหุ น้ จากการทีมีปัจจัยพืนฐานทีเอือต่อการเติบโตอย่างมันคงและยังยืน เสริ มสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทีมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มความสามารถ และ
เป็ นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีความชัดเจน โปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอแก่ผเู ้ กียวข้องทุกฝ่ าย สามารถตรวจสอบได้ ป้ องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด สมําเสมอ รวมถึงมีการทบทวน
และปรับปรุ งแก้ไขนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง เพือให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีกําหนดไว้ ดังนี
สิทธิของผู้ถือหุ้น
1) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ งได้แนบเป็ นเอกสาร
ประกอบนําส่ งผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม พร้อมทังให้สิทธิผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยในการเสนอวาระการ
ประชุมผ่านทาง website ของบริ ษทั ภายในระยะเวลาทีกําหนด เพือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
2) การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในปี 2560 บริ ษทั จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ 1 ครัง คือ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจําปี ครังที 24/2560 เมือวันที 20 เมษายน 2560 การประชุมของบริ ษทั จัดขึนในวัน เวลาทําการ และ
สถานทีคือ ณ ห้องประชุม ณ ห้อง Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ เลขที 60 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร
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ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าว บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นในทุกวาระ นอกจากนี ในการนับคะแนนลงมติในแต่ละวาระ มีตวั แทนจากผูถ้ ือหุ น้ ทีเข้าประชุมมา
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนทุกวาระ
3) บริ ษทั จัดทําหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี โดยแจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม พร้อมทังเอกสารทีเกียวข้องเป็ นประกอบการ
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ น้ ในการลงมติเพืออนุมตั ิ ในแต่ละวาระ
4) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ทีประชุมได้ทาํ การพิจารณาเรื องต่างๆ ตามลําดับระเบียบ
วาระทีได้กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ซึ งบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นการล่วงหน้า โดยไม่มีการ
เปลียนแปลงลําดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ มวาระอืนๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
5) ในการเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเรื องเงินปันผลนัน บริษทั กําหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิประจําปี ซึงบริ ษทั มีขอ้ มูลและเหตุผลอย่างชัดเจน
ประกอบการพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากผลกําไร สําหรับปี 2560 โดยอธิบายถึงเหตุผลทีว่า บริษทั มี
ขาดทุนสะสม ซึ งเป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
6) ในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการ มีการนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ขอมตินาํ เสนอที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณา สําหรับการลงมติเพือพิจารณาแต่งตังกรรมการนัน มีการเสนอชือ
กรรมการเพือให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงมติแต่งตังกรรมการทีละคนตามลําดับ โดยระบุชือบุคคลทีได้รับการเสนอชือไว้ใน
หนังสื อเชิญประชุม และแนบประวัตขิ องแต่ละท่านเพือให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณา
รวมถึงข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับวิธีการเลือกตังกรรมการเพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบ
ทังนีบริ ษทั มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อย เสนอรายชือบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ
เพือให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตังกรรมการบริษทั ผ่านทาง Web Site ของบริ ษทั ภายในระยะเวลาที
กําหนด
7) บริ ษทั เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณา
อนุ มตั ิเป็ นประจําทุกปี สําหรับปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้นาํ เสนอความเห็นต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครังที 24/2560 เมือวันที 20 เมษายน 2560 และได้อนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ไม่เกิน 3.5
ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดสรร
8) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาเลือกตังผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ดังทีได้ปฏิบตั ติ ่อเนืองเป็ นประจําทุกปี โดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือผูส้ อบบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน บริ ษทั ทีสังกัด ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสี ยกับบริษทั หรื อผูท้ ี
เกียวข้อง ในลักษณะทีอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงการเปรี ยบเทียบค่าสอบ
บัญชีประจําปี สําหรับปี และปี ก่อนเพือพิจารณา
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การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1) บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเสนอ
ชือบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมเพือเข้ารับการพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที
บริ ษทั กําหนด
2) บริ ษทั ได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ บน Web Site ของบริ ษทั ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการ
ประชุม เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระประกอบการพิจารณา
3) บริ ษทั ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนเท่าเทียมกัน คือ หนึ งหุ น้ ต่อหนึ งเสี ยง
4) ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนเริ มเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม ประธานทีประชุมได้มอบหมายให้
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูช้ ีแจงให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ และ
การนับผลลงคะแนน ซึ งได้กระทําในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ / วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกครัง
5) ในกรณีทีผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยการมอบฉันทะ
ให้ผอู ้ ืนมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยไม่ได้มกี ารกําหนดเงือนไขใดๆ ทีเป็ นอุปสรรคในการเข้า
ร่ วมประชุม และเปิ ดโอกาสให้ส่งหนังสื อมอบฉันทะมายังบริ ษทั ก่อนการเข้าร่ วมประชุมเพือจะได้ไม่เสี ยเวลา
ตรวจสอบในวันประชุม
6) บริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงเอกสารหรื อหลักฐานทีต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่ วม
ประชุม ตลอดจนคําแนะนําและขันตอนในมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยแนบกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ดังเช่นทีปฏิบตั ิทุกปี ทีผ่านมา
7) มาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเพือป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริ ษทั ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และผูเ้ กียวข้อง กําหนดเป็ นหลักให้ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่ งครัดในการ
ทีต้องเก็บรักษาสารสนเทศทีสําคัญ โดยจํากัดให้รับรู ้ได้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งทีเกียวข้อง
เท่านัน นอกจากนี กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูด้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที
รายงานการถือหลักทรัพย์ทีออกโดยบริ ษทั ทังของตนและคูส่ มรสและของบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสี ยให้
เลขานุการบริ ษทั ทราบ เพือได้รายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริษทั ดูแลสิ ทธิตามทีกฎหมายกําหนดของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ทังภายในและ
ภายนอก เพือให้มนใจในสิ
ั
ทธิดงั กล่าวได้รับการคุม้ ครองและได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยดีดงั ต่อไปนี
พนักงาน บริ ษทั ถือว่าพนักงานทุกระดับเป็ นปัจจัยความสําเร็จและเป็ นทรัพยากรทีมีคา่ จึงมุ่งมันใน
การสร้างสรรค์และพัฒนาสภาวะแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ และสร้างสรรค์บรรยากาศการทํางานทีดี
ให้ความมันใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมและ
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เหมาะสม บริษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล ทังในฐานะผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก
สวัสดิการเงินกูย้ มื ทัวไป สวัสดิการทีเกียวกับความปลอดภัยต่างๆ ทังประกันชีวิตและประกันอุบตั ิเหตุทีอาจ
เกิดขึนกับพนักงานทุกระดับชันและทุกหน้าทีงาน โดยบริ ษทั มีตวั แทนพนักงานและจัดตังเป็ นคณะกรรมการ
สวัสดิการ เพือพิจารณาความเหมาะสมของสวัสดิการพนักงาน และสือสารกับผูบ้ ริ หาร บริ ษทั จัดตังกองทุน
สํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของบนพืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน
พนักงานไม่พึงกระทําการใดทีเป็ นการประพฤติปฏิบตั ิทีขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั พนักงานต้อง
อุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริ ษทั อย่างเต็มที ไม่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่มีผลเสี ยถึงชือเสี ยงหรื อกิจการของบริ ษทั ไม่นาํ ความลับไปใช้เพือแสวงหา
ผลประโยชน์ของตน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด รวมทัง
หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึ งอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการทํางานของพนักงาน
ตลอดจนปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุ ภาพ
หน่ วยงานของรัฐ บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ทีกําหนด
โดยองค์กรทีกํากับดูแล และหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสํานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวมทังให้ความร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอืนๆ
อนึ ง บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริ ต ตลอดจนการรับและจ่ายสิ นบน โดยได้มีฝ่ายงาน
การดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหน่วยรับเรื องร้องเรี ยน เพือทําหน้าทีสอดส่ องดูแลการร้องเรี ยน
ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
ทังจากพนักงานเอง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอืน เพือให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ติ ามการดูแลกิจการทีดี โดยช่อง
ทางการรับเรือง มีช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ของบริ ษทั หรือ ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (EMail) ที contact@indara.co.th และสามารถยืนเรื องโดยตรงทีเลขานุการบริ ษทั หรือทางไปรษณียต์ ามทีอยู่
ของบริ ษทั
ลูกค้า เพือให้ได้มาซึ งผลสําเร็จของการสร้างสัมพันธภาพและความประทับใจต่อการบริการ
1) ให้การต้อนรับลูกค้าด้วยความอ่อนน้อม ยิมแย้มแจ่มใส ใช้วาจาสุ ภาพ หากกรณีทีมีการพบปะ
โดยตรง แสดงความเคารพและทักทายตามประเพณีอย่างเหมาะสม เพือสร้างความประทับใจ
2) รักษาเวลาทีนัดหมายอย่างเคร่ งครัด การเจรจาธุรกิจควรดําเนินไปภายในระยะเวลาทีเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยควรพยายามติดต่อแจ้งคูน่ ดั หมายให้ทราบในทันทีทีทําได้ และเพือเตรี ยม
ความพร้อมทังด้านข้อมูลทีเกียวข้องกับลูกค้า รวมถึงธรรมเนียมทีปฏิบตั ิ ก่อนการติดต่อทุกครัง แสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ในการให้บริ การ
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3) ควรรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม มิพึงเปิ ดเผยรายละเอียดและข้อมูลของลูกค้าแก่
บุคคลอืน
คู่ค้า แสดงความรับผิดชอบต่อคูค่ า้ โดยตังอยูบ่ นพืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิตามสัญญาและเงือนไขต่างๆ ทีได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
เงือนไข จะดําเนินการแจ้งให้คคู่ า้ ทราบทันทีเพือร่ วมหาแนวทางแก้ไข และยึดมันในการดําเนินธุรกิจด้วย
ความซือสัตย์ ไม่เรี ยก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตทางการค้ากับคู่คา้
คู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีไม่สุจริ ต ไม่พยายามทําลาย
ชือเสี ยงเพือฉวยโอกาสเพียงให้ได้รับผลประโยชน์ ประพฤติ ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีดี ไม่
ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งรายใดเป็ นพิเศษเหนือคูแ่ ข่งรายอืน
เจ้ าหนี ยึดถือความเสมอภาคและความซือสัตย์ในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลัก
จรรยาบรรณทีดี ยึดมันสิ ทธิการปฏิบตั ิตามเงือนไขภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายทีกําหนดอย่างเคร่ งครัด
สิ ทธิในการได้รับข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วน และสิ ทธิทีจะได้รับการชําระหนีตรงตามเวลา และได้รับการดูแล
เพือรักษาสัมพันธภาพทีดีทางการค้ากับทุกฝ่ ายเพือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่ วมกันอย่างยังยืน
เป็ นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ บริ ษทั ได้ตระหนักดีวา่ องค์กรจะประสบความสําเร็จในทางธุรกิจ
และมีความมันคงอย่างยังยืนในอนาคตต่อไปได้นนนอกจากจะมี
ั
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate
Governance) แล้ว ยังขึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์ทีดีของบริ ษทั ทีมีต่อผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ลูกค้า คูแ่ ข่ง เจ้าหนี คู่คา้
และสังคม ซึ งเป็ น “ผูม้ ีส่วน ได้เสี ย” และมีความเชือมโยงต่อกันโดยทุกฝ่ ายต่างมีความมุ่งหวังจากองค์กรที
แตกต่างกัน ดังนัน การประสานประโยชน์รวมถึงการรักษาสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจึงเป็ นสิ งสําคัญและ
จําเป็ นต้องยึดถือแนวปฏิบตั ิทีดี (Best Practice) เพือก่อให้เกิดความสมดุลของทุกฝ่ ายภายใต้หลักปฏิบตั ิของ
จริ ยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี
1. บทบาทของบริษัททีพึงปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1.1 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้น
1.1.1 มีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจเพือให้มีผลประกอบการทีดี สามารถสร้างผลกําไร
ให้เติบโตได้อย่างต่อเนือง มันคง และยังยืน โดยการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริ ต รอบคอบ โปร่ งใส
เป็ นธรรม และเชือถือได้ รวมถึงสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพือสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายในระยะ
ยาวอย่างเท่าเทียมกัน
1.1.2 รายงานให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรในปัจจุบนั รวมถึงแนวโน้มใน
อนาคตขององค์กรทังในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพออย่างสมําเสมอและครบถ้วนตาม
ความเป็ นจริ ง
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1.1.3 หลีกเลียงการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ืนโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั
ซึ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดําเนินการใดๆในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ขององค์กร
1.2 การปฏิบัตติ ่อพนักงาน
1.2.1 ให้การดูแลและรักษาสภาพแวดล้อม เอือประโยชน์ในทีทํางานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิต สุ ขภาพ อนามัย ทรัพย์สิน รวมถึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้องกับสวัสดิภาพ
ของพนักงานอย่างเคร่ งครัด
1.2.2 มีการแต่งตัง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ด้วยความสุ จริ ต
เป็ นธรรมบนพืนฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม ตลอดจนการให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานทุกคนอย่างทัวถึงโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.2.3 ให้ความคุม้ ครองสําหรับพนักงานผูร้ ้องเรี ยนทีได้พบเห็น หรื อถูกกระทําจากการฝ่ า
ฝื นจริ ยธรรมทางธุรกิจ โดยผูท้ ีใช้จริ ยธรรมทางธุรกิจเป็ นเครื องมือข่มขู่ผอู ้ ืนหรื อเผยแพร่ ข่าวลือ หรื อทําลาย
ชือเสี ยงผูอ้ ืน โดยมิชอบจะต้องถูกดําเนินการทางวินยั จากบริ ษทั
1.3 การปฏิบัตติ ่อลูกค้า
1.3.1 ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ หรื อสู งกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้า ตามเงือนไขของสัญญาทีถูกต้องและเป็ นธรรม
1.3.2 ให้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริ การทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
แก่ลูกค้าเพือให้ ลูกค้ามีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสิ นใจในการเลือกซือผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ การ
1.3.3 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพือประโยชน์สําหรับตนเอง
หรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบ
1.3.4 บริ ก ารความต้อ งการของลู ก ค้า ทุก รายอย่า งเท่า เทีย มด้วยความเต็มใจ เต็มกํา ลัง
ความสามารถ สุ ภาพ รวดเร็ ว โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึ งมีระบบและช่ อ งทางให้ลู ก ค้า
ร้องเรี ยนเกียวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.4 การปฏิบัตติ ่อคู่แข่งทางการค้า
1.4.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติ กาของการแข่งขัน ทีดีและไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
1.4.2 ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของบริ ษทั คู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรื อเป็ นเท็จ
1.5 การปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
1.5.1 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตามสัญญา หรื อเงือนไขต่าง ๆ ทีมีการ
ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด โดยตังอยูบ่ นพืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรม
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1.5.2 ละเว้นการเรี ยก รับ หรื อ ยินยอมทีจะรับเงิน สิ งของ การเลียงรับรองในรู ปแบบต่างๆ
หรื อ จ่าย ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ รวมถึงไม่เกียวข้องทางการเงิน หรื อผลประโยชน์
ใดๆ กับคู่คา้ เช่น ร่ วมทุนทําการค้า ให้ยมื หรื อกูย้ มื เงิน เป็ นต้น
1.5.3 ละเว้นการให้หรื อรับของขวัญ ของกํานัล หรื อเงินสนับสนุนแก่หรื อจากลูกค้า หรื อ
คู่คา้ ทีมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท หากมีความจําเป็ นต้องให้ หรื อรับ หรื อได้มาซึ งของขวัญ ของกํานัล หรื อ
เงินสนับสนุนทีมีมูลค่าเกินกว่าทีกําหนดจะต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบและนําส่ งบริ ษทั ทันที
1.5.4 ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเกียวข้องและเป็ นประโยชน์แก่คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และ ทันเวลา
1.6 การปฏิบัตติ ่อสังคมและส่ วนรวม
1.6.1 รับ ผิด ชอบ และยึด มั นในการดู แ ลรัก ษาสิ งแวดล้อ ม ตลอดจนขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีทอ้ งถิ นทีองค์กรตังอยู่
1.6.2 ดํา เนิ นกิ จกรรมเพือร่ วมสร้า งสรรค์สังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อมอย่างสมําเสมอ
เพือให้ชุมชนทีบริ ษทั ตังอยูม่ ีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ทังทีดําเนิ นการเอง หรื อ ร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ และ
ชุมชน
1.6.3 ตอบสนองด้วยความรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภ าพต่อ เหตุก ารณ์ทีมีผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อมและชุมชน อันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษทั โดยให้ความร่ วมมืออย่างเต็มทีกับเจ้าหน้าที
ภาครัฐ และหน่วยงานทีเกียวข้อง
1.6.4 หลีกเลียงและละเว้นการมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุ นกิจกรรมภายนอกทีผิดกฎหมาย
หรื อกฎระเบียบ ต่างๆทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
2. ข้อพึงปฏิบัตขิ องกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูร้ ับมอบอํานาจจาก ผูถ้ ือหุ น้ ให้ปฏิบตั ิหน้าทีและรับผิดชอบในภารกิจ
ต่างๆ ของบริ ษทั เพือให้เกิดประโยชน์ทีดีทีสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
ถูกต้องเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โปร่ งใส ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดทําข้อ
พึงปฏิบตั ิของกรรมการบริ ษทั ขึน เพือใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังนี
1. ปฏิ บตั ิหน้า ทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อ บังคับของบริ ษ ัท ตลอดจนมติ
ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. ปฏิบตั ิหน้า ทีด้วยความซื อสัตย์สุ จริ ต มีคุ ณธรรม และยุติธรรม เพือผลประโยชน์ทีดีทีสุ ด
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
3. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และศึกษาทําความเข้าใจในธุ รกิจของบริ ษทั
การตัดสิ นใจใด ๆ ทีเกียวกับธุรกิจบริ ษทั ต้องอยูบ่ นพืนฐานของการมีขอ้ มูลทีเพียงพอและน่าเชือถือ
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4. หลีกเลียงไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตน ญาติ หรื อ
ผูเ้ กียวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั และในกรณี ทีไม่อาจหลีกเลียงได้ กรรมการต้องเปิ ดเผยรายการทีเป็ น
ผลประโยชน์ขดั แย้งให้ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
5. หลีกเลียงการเป็ นกรรมการหรื อมีส่วนได้เสี ยในกิจการใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับ
บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
6. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูเ้ กียวข้องอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ซึ ง
ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยอาศัยตําแหน่งหน้าทีจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
3. ข้อพึงปฏิบัตขิ องพนักงาน
3.1 การปฏิบัตติ ่อตนเอง
3.1.1 ปฏิ บ ัติ ห น้า ที ด้ว ยความมุ่ ง มั น ซื อตรง โปร่ งใส และด้ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ
ขยันหมันเพียร ปรับปรุ งและพัฒนางานทีทําให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอและให้ดียงขึ
ิ น
3.1.2 ปฏิบตั ิตนตามกรอบศีลธรรมประเพณีและจริ ยธรรมอันดีงาม ยึดมันในคุณธรรม ละ
เว้น การประพฤติต นในทางที อาจทํา ให้เ สื อมเสี ยต่ อ ชื อเสี ยงของตนเองและบริ ษ ัท เช่ น ไม่ เ สนอให้
ค่าตอบแทน จ่ายสิ นบน เรี ยกร้อง ตกลงหรื อรับสิ นบนจากบุคคลอืน หรื อหน่วยงานอืน ในทุกรู ปแบบใดๆก็
ตาม ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินการโดยวิธีการทางตรงหรื อ ทางอ้อม เพือ ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพือน
และคนรู ้จกั
3.1.3 มีทศั นคติทีดีต่อบริ ษทั เพือนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และผูท้ ีเกียวข้องในธุรกิจ พร้อม
ทังพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสมําเสมอ
3.1.4 มีระเบียบวินยั ประพฤติปฏิบตั ิตามข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
รวมถึง ปฏิบตั ิตามประเพณีอนั ดีงาม
3.2 การปฏิบัตติ ่อบริษัท
3.2.1 ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามซื อสั ต ย์สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม ยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ พยายามปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
3.2.2 มีหน้าที และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ไม่ให้เสื อมเสี ย สู ญหาย
และใช้ทรัพย์สินบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงไม่นาํ ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพือ
ประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ืน
3.2.3 รักษาความลับของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด และระมัดระวังไม่ให้เอกสารหรื อข่าวสารที
เป็ นความลับของบริ ษ ัทรั วไหลไปถึงบุคคลอืนทีไม่เกี ยวข้องอัน อาจจะทํา ให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายใน
ภายหลังได้และถึงแม้จะไม่ได้เป็ นพนักงานบริ ษทั ก็จะไม่มีการเปิ ดเผยความลับของบริ ษทั ตลอดไป
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3.2.4 ไม่ใช้อาํ นาจหน้าทีของตนเองเพือประโยชน์ของตนเอง และต่อผูอ้ ืน ทังทางตรงและ
ทางอ้อม เพือการแสวงหาผลประโยชน์อนั อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ได้และหลีกเลียงการกระทํา
ใดๆ อันอาจกระทบต่อชือเสี ยง และภาพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อเป็ นปัญหาแก่บริ ษทั ในภายหลังได้
3.2.5 ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายการทุจริ ตทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆทีเกิดขึน
3.2.6 หลี ก เลี ยงมิใ ห้เ กิ ดข้อ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทบั ซ้อ น โดยผูบ้ ริ หารตังแต่ระดับ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึนไปทีมีอาํ นาจในการอนุ มตั ิธุรกรรมของบริ ษทั ในเรื องใดเรื องหนึ งหรื อหลายเรื อง ต้อ ง
เปิ ดเผยเรื องหรื อรายการทีอาจเป็ นผลประโยชน์ขดั แย้งให้บริ ษทั ทราบ
3.3 การปฏิบัตติ ่อเพือนร่ วมงาน
3.3.1 รักษา และเสริ มสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็ นนําหนึ งใจเดียวกัน กับ เพือน
ร่ วมงาน โดยการให้ความร่ วมมือช่วยเหลือซึ งกันและกัน รวมถึงเคารพในสิ ทธิ ของเพือนร่ วมงาน คนอืน
เสมอ
3.3.2 ผูบ้ งั คับบัญชาควรปฏิบตั ิตนให้เป็ นทีเคารพนับถือและเป็ นแบบอย่างทีดีของพนักงาน
และพนักงานไม่ควรกระทําการใดๆอันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา นอกจากนี ผูบ้ งั คับบัญชาไม่
ควรรับของขวัญใดๆจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3.3.3 ให้เกียรติเพือนร่ วมงานคนอืนและไม่นาํ เอาผลงานของเพือนร่ วมงานมาแอบอ้างเป็ น
ผลงานของตนเองรวมถึงไม่นําเรื องราวของเพือนร่ วมงานคนอืนมาวิจารณ์ในลักษณะอันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสี ยหายหรื อความแตกสามัคคีในระหว่างเพือนร่ วมงานด้วยกัน
3.3.4 ปฏิ บตั ิต่อ เพือนร่ วมงานด้วยความสุ ภ าพ มีนํา ใจ ไม่ปิดบังข้อ มูล ทีจํา เป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน และปรับปรุ งตนเองให้สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3.3.5 หลีกเลียงการกระทําใดๆ อันจะส่ งผลกระทบต่อชือเสี ยง และภาพพจน์ของพนักงาน
ด้วยกัน
4. การเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง
บริ ษทั มุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้องและเชือถือได้ ต่อหน่วยงานและผูท้ ีมีส่วน
เกียวข้องและมีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเพือให้เกิดประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยข้อมูลทีแสดงต้องเป็ นข้อมูลทีถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง จัดทําขึนด้วยความซือสัตย์สะท้อนความเป็ น
จริ งทางธุรกิจ มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. การดูแลให้ มกี ารปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จริ ยธรรมธุรกิจหรื อข้อควรปฏิบตั ิทีบริ ษทั กําหนดขึนข้างต้นไม่สามารถทีจะกําหนดให้ครอบคลุมใน
ทุกเรื องอย่างละเอียดได้ ดังนันจึงเป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
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ทีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด เพือให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้บนพืนฐานของการกํากับดูแลทีดี
6. การส่ งเสริมการปฏิบัตติ ามหลักจริยธรรม
6.1 พนัก งานพึงแจ้งเบาะแสการกระทํา ใดทีพนัก งานเชื อโดยสุ จริ ตว่า เป็ นการกระทํา ทีผิด
กฎหมาย ผิด ศีลธรรม ขัดต่อหลักจริ ยธรรม ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารทราบเพือพิจารณาดําเนิ นการตาม
ความเหมาะสม
6.2 บริ ษทั จะรักษาชือพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสการกระทําทีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อศีลธรรมอัน
ดีไว้เป็ นความลับและจะตอบโต้การกระทําทีมิชอบนันโดยทันที
6.3 พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัด ในกรณีทีมีการฝ่ าฝื นหรื อกระทําการ
ใดๆอันเป็ นการขัดต่อจริ ยธรรม บริ ษทั จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามสมควรแก่กรณี
6.4 บริ ษทั จะต้องจัดตังคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาลงโทษผูถ้ ูกกล่าวหาด้วยความเป็ น
ธรรมโดยให้คาํ นึ งถึงมูลเหตุ พยานหลักฐาน ความเสี ยหายทีเกิดขึน และเจตนาของผูถ้ ูกกล่าวหาเพือให้ได้
ข้อเท็จจริ งในการพิจารณาการลงโทษ
7. การรับรอง
เพือให้การดําเนิ นนโยบายเป็ นไปอย่า งมีประสิ ทธิ ผล บริ ษทั เห็นควรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับมีหน้าทีรับรองการปฏิบตั ิหน้าที ภายใต้กรอบจริ ยธรรมธุ รกิจฉบับนี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรปี ละ 1 ครัง
และให้ ฝ่ ายบุคคลทําหน้าทีติดตามการรับรองการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจของผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคน.
จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม บริ ษทั ตระหนักและห่วงใยถึงความ
ปลอดภัยของสังคม สิ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการ
1) ปลุกจิตสํานึกในเรื องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ งแวดล้อมให้เกิดขึนในหมู่พนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนือง โดยคํานึงผลกระทบต่อความเสี ยหายทีอาจเกิด มีส่วนร่ วมกิจกรรมทีเป็ นการสร้างสรรค์
เพือคืนกําไรให้แก่สังคมอย่างสมําเสมอ
2) เพือประโยชน์ต่อชนรุ่ นหลัง บริ ษทั ถือเป็ นนโยบายหลักในการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพปฏิบตั แิ ละให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั อิ ย่างเคร่ งครัดตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ
3) บริ ษทั มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังสนับสนุนโครงการการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทีด้อยโอกาสให้เป็ นชุมชนทีเข้มแข็ง พึงพาตนเองได้
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4) บริ ษทั ไม่มีนโยบายทีจะให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมแก่
นักการเมืองหรื อพรรคการเมืองเพือผลประโยชน์ของนักการเมืองหรื อพรรคการเมืองนันๆ ส่ งเสริ มให้
บุคลากรยึดมันในระบอบประชาธิปไตย
ในปี 2560 บริ ษทั มีส่วนร่ วมทํากิจกรรมเพือสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการส่ งเสริ มด้านศาสนา ด้านการ
รักษาพยาบาล และกิจกรรมเพือเยาวชน

คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด(มหาชน) ร่ วมบริ จาคเงินสด เพือสมทบทุนสร้าง
โรงพยาบาลจักษุบา้ นแพ้ว เมือวันที 22 พฤษภาคม 2560
โดยเลขานุการผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล เป็ นผูร้ ับมอบ
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บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ร่ วมกับ สมาคมประกันวินาศภัย
มอบของขวัญวันเด็ก
14 มกราคม 2560
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บริ ษทั อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ร่ วมกับ
ตัวแทน นายหน้า และผูบ้ ริ หารงานขาย
ร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี
เพือสมทบทุนปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะ
ณ วัดถําสุขเกษมสวรรค์
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
เมือวันเสาร์ที 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560
โดยมียอดเงินทําบุญ 544,258 บาท
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งจากฝ่ ายจัดการ
เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยมีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและกํากับดูแลให้ระบบงานดําเนินไปตามนโยบายที
ถูกต้องตามกฎหมาย มีจริ ยธรรม และมีการกําหนดบทบาทและการถ่วงดุลกันอย่างโปร่ งใส โดยประธาน
กรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน
2) จํานวนกรรมการของบริ ษทั เป็ นไปตามข้อบังคับ ข้อ 20. ทีกําหนดว่า “ให้บริษทั มีคณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถิ นทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
3) การเลือกตังกรรมการของบริ ษทั ให้กระทําโดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ งในสามเป็ นอัตรา กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตังกลับ
เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ ทังนีกรรมการอิสระแต่ละคนจะมีวาระในการดํารงตําแหน่งสูงสุ ดไม่เกิน 9 ปี
4) ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการทีมิใช่
ผูบ้ ริ หาร 4 คน กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน และ กรรมการอิสระ 3 คน ทีทําหน้าทีกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญและประวัติของกรรมการแต่ละท่านอย่างชัดเจนไว้ในหัวข้อ ข้อมูลภาพรวม
5) กรรมการอิส ระและกรรมการตรวจสอบมีค วามรู ้ด้านบัญ ชีแ ละการเงิน ซึ งมีคุณ สมบัติตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุน คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบเกียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ก่อนการเปิ ดเผยสารสนเทศทางการ
เงินทีปรากฏในรายงานประจําปี รวมทังการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
6) คณะกรรมการมีหน้าทีในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย พร้อมทังมีการติดตามกํากับดูแลให้
มีการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
7) คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีกํากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ทีตังไว้ ซึ งคณะกรรมการบริ หารมีการประชุมทุกเดือน และคณะกรรมการบริ ษทั ประชุมทุก ๆ ไตรมาส เพือ
พิจารณาทิศทาง การบริ หารจัดการ ติดตามผลการดําเนินงาน หากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ก็
จะวิเคราะห์สาเหตุ เพือกําหนดแนวทางแก้ไข
8) แต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงเพือทํา หน้า ทีควบคุ มดู แ ลปั จจัยเสี ยงต่า งๆ ทีอาจมี
ผลกระทบต่อการดํา เนิ นธุ รกิจ กําหนดวิธีการในการตอบสนองต่อความเสี ยง หรื อแนวทางแก้ไขเพือให้
เป็ นไปตามนโยบายหรื อเป้ าหมายทีกําหนดไว้
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9) แต่งตังคณะกรรมการลงทุนเพือทําหน้าทีกํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการลงทุน และข้อกําหนด
ของกฎหมายทีเกียวข้อง
10) แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทน เพือทํา หน้า ทีกํา กับดู แ ลค่า ตอบแทน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมและเป็ นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ
11) แผนการสื บทอดตําแหน่ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้มกี ารกําหนดให้มีการจัดทําแผนการสื บทอด
ตําแหน่ง เพือเป็ นการเตรี ยมบุคลากรภายในองค์กรให้มีความพร้อมในการสื บทอดตําแหน่ งในตําแหน่ งงาน
หลักทีสําคัญ ซึ งมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานอันส่ งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้า เมือผูด้ าํ รงตําแหน่งเดิมพ้นจากการดํารงตําแหน่ง เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาผูส้ ื บทอดตําแหน่ ง
ให้มีขีดความสามารถในการทีจะดํารงตําแหน่งได้
12) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการจัดปฐมนิ เทศกรรมการที
เข้าใหม่ทุกคน เพือให้เข้าใจบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงนโยบายในการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษทั พร้อมทังการสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษทั สําหรับปี 2560
ทีผ่านมา ไม่มีกรรมการใหม่ จึงมิได้จดั การปฐมนิเทศ
เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
1) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครังทีมีการซือ ขาย หรือโอน ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี จะต้องรายงานการ
เปลียนแปลงการมีส่วนได้เสี ยของตนเพือให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ทจ. 2/2552 เรื อง
การรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและบุคคลทีมีความเกียวข้อง ซึ งกรรมการทุกคนมิได้มี
การถือหลักทรัพย์ หรื อ ซือ/ขาย หรื อ รับโอน/โอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั
2) บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลไม่ใช่
ทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลอืนๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส เพือให้ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับ
สารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน
3) บริ ษทั มีนโยบายในการวัดผลการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยการกําหนดดัชนีชีวัดจากเรื อง
ร้องเรี ยนทีร้องเรี ยนเข้ามาทีบริษทั หรื อหน่วยงานกํากับเพือให้แน่ใจว่าการให้บริ การของบริ ษทั ยังเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีกําหนด
4) กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรือพนักงาน ทีได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลงบการเงิน หรื อข้อมูลอืนทีมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอกหรื อผูท้ มิี ได้มีส่วนเกียวข้อง ถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั เป็ นการ
กระทําผิดวินยั จะได้รับโทษตังแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

80

www.indara.co.th

5) บริ ษทั จัดให้มีผปู ้ ระสานงานทีทําหน้าทีนักลงทุนสัมพันธ์ เพือดูแลในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ บริ ษทั เปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล และกฎหมายทีเกียวข้องอย่าง
เคร่ งครัด เพือสิ ทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ก่อให้เกิดความมันใจและความเชือถือต่อนักลงทุน
นักวิเคราะห์ ผูส้ นใจทัวไป โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริ ษทั www.indara.co.th
การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเป็ นปัจจัยสําคัญทีช่วยส่ งเสริ มการดําเนินธุรกิจและ
เพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ดังนัน จึงเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงานทุกคนทีจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายคําสั ง และระเบียบปฏิบตั ิทีบริ ษทั กําหนด
2) ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ พนักงานทุกคนมี
หน้าทีและข้อปฏิบตั ิดงั นี
- มีหน้าทีรับผิดชอบในการป้ องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศทีอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของตน
ไม่ให้ถูกบุคคลทีไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีมีความสําคัญทางธุรกิจต่อผูไ้ ม่เกียวข้อง
- มีวินยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สือสาร ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริ ษทั และ
ผูอ้ ืน เช่น ใช้เป็ นเครื องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสี ยหายต่อชือเสี ยงและ
ทรัพย์สิน ก่อความรําคาญต่อการทํางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อความ หรื อเสี ยงทีไม่เหมาะสม รวมทังไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่ วนตัวหรื อการ
กระทําทีผิดกฎหมาย
- ต้องไม่ละเมิดลิขสิ ทธิซอฟแวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืน
- กําหนดการเข้ารหัสข้อมูลในกรณีทีต้องการส่ งข้อมูลทีสําคัญต่อธุรกิจ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
รวมทังไม่แลกเปลียนข้อมูลทีสําคัญต่อธุรกิจกับเว็บไซต์ทีไม่มีการป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล
- กรณีทีพนักงานขออนุญาตให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสมทบ ใช้ระบบสารสนเทศ พนักงานผูข้ อ ต้องควบคุม
การใช้งานของผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบอย่างเคร่ งครัด เพือป้ องความเสี ยหายทีอาจเกิดแก่บริษทั และหากพบความ
ผิดปกติในการใช้สารสนเทศ พนักงานผูน้ นต้
ั องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
- เพือป้ องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ บริษทั มีกาํ หนดรหัสการเข้าถึงระบบตามหน้าที
ความรับผิดชอบบริ ษทั จะทําการเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศ
ของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางทีไม่เหมาะสม
- หากพบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนออกมา ปรากฏว่าเป็ นจริ ง จะได้รับการ
พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
การดําเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันด้วยความมันคงและยังยืน จะต้องดํารงอยูบ่ น
พืนฐานของความซือสัตย์ มีคุณธรรม และมีการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลียนแปลง
ของปัจจัยภายนอก รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามหลักการกํากับดูและกิจการทีดี
และจริ ยธรรมทางธุรกิจด้วย โดย บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักการเพือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเป็ นธรรม ซือสัตย์ และมีความโปร่ งใส
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคมของแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิ ทธิใน
ทรัพย์สินและปฏิบตั ิตามกฎหมายในประเทศทีเกียวข้องโดย
1) หลีกเลียงการดําเนินการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากพบว่ามีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน ก็จดั ให้มกี ระบวนการไกล่เกลียทีเป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญ
อย่างครบถ้วน
2) ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ตามกรอบของกฎหมาย หรื อตามกติกาทีดีอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีทีไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคูแ่ ข่ง กีดกันคู่แข่งไม่ให้ได้
เข้าร่ วมการแข่งขัน หลีกเลียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรื อร่ วมสมคบคิด (ฮัว) กัน
3) ไม่สนับสนุนการดําเนินการทีมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ และ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันทุกรู ปแบบไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
4) ปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความซือสัตย์ และปฏิบตั ิตามสัญญาทีตกลงกันไว้อย่าง
เคร่ งครัด
(2) การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
บริ ษทั ได้ยดึ มันในหลักการทําธุรกิจด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม ซือสัตย์ โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และตระหนักถึงความสําคัญในการป้ องกันการทุจริ ต
คอร์รัปชัน ซึ งเป็ นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรและอุตสาหกรรมโดยรวมตลอดจนประเทศชาติ
ดังนัน บริ ษทั จึงได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต(Collective Anti-Corruption) เพือแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมันของบริ ษทั ใน
การต่อต้านการทุจริ ตในทุกรู ปแบบและได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
กําหนดให้บุคคลากรของบริ ษทั ทุกคนตังแต่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
แนวทางการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันอย่างเคร่ งครัด ซึ งมีแนวในการปฏิบตั ิบริษทั ได้แสดงไว้ใน web site
ของบริ ษทั www.indara.co.th เพือเป็ นการสื อสารให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า ตลอดจนบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก นอกจากนีบริษทั ยังปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติอย่างเคร่ งครัดอีกด้วย
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
สิ ทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพและความเสมอภาคของบุคคลทีได้รับ
การรับรอง หรือคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการทีสําคัญทีสุ ดคือ มนุษย์ทุกคนมีศกั ดิศรี
ของความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิ มนุษยชน เป็ นสิ งทีรัฐธรรมนูญมุ่งทีจะให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลทุกคน
บริ ษทั จะไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลทุกคน โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน ของบริ ษทั จะต้องให้ความเคารพและปฏิบตั ติ ามหลักการสิ ทธิมนุษยชนในเรืองต่างๆ ต่อผูม้ สี ่ วนได้
เสี ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน หมันตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริ ษทั เข้าไปมี
ส่ วนเกียวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก เป็ นต้น
2) ส่ งเสริ มให้มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของบริ ษทั
และกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิ ทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจ
ด้าน สิ ทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
(4) การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั คํานึงถึงการคุม้ ครองทางสังคมของแรงงาน ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน
และองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นธรรม ตามกําหนดมาตรฐานแรงงานไทยและระเบียบอืนๆ
ทีเกียวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม และเพือให้เกิดความสัมพันธ์ทีดีในการร่ วมมือของทุกฝ่ าย
ส่ งผลให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิภาพจึงมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี
1) มีเงือนไขการจ้างงานทีสอดคล้องกับกฎหมาย และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทีเหมาะสม
ตามศักยภาพโดยพิจารณาระดับค่าจ้าง ค่าครองชีพ เศรษฐกิจ จัดให้มีการดําเนินการในเรื องสวัสดิการ คือ การ
ประกันสังคม สวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล การประกันชีวิต และกองทุน
สํารองเลียงชีพ อีกทังจัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาทีสมเหตุสมผล
2) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการทีมาจากการเลือกตัง และมีการประชุม
ทุกๆ 3 เดือน เพือหารื อในเรืองต่างๆ ทีเกียวข้องกับสวัสดิการพนักงาน
3) มีนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดให้มีระบบการทํางานทีมุ่งเน้นสุ ขอนามัย
ในทีทํางาน มีระบบป้ องกันมลพิษทีอาจเกิดขึนในระหว่างการปฏิบตั ิงาน มีระบบป้ องกันอันตรายทีอาจ
เกิดขึนทังจากอุบตั ิภยั และโรคภัย จัดให้มีสถานทีทํางานสะอาด สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนความ
เป็ นอยู่ ทังด้านร่างกายและจิตใจ
4) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพือส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิต ส่ งเสริ มให้
พนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์ทาํ ความดีเพือสังคม เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนทักษะเพือ
เพิ มพูนศักยภาพ
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5) เคารพสิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน มีอิสระในการให้ความเห็นผ่านช่องทางการ
สื อสารต่างๆ ตลอดจนข้อร้องเรี ยนกรณีมีปัญหา หรือได้รับการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ปัจจุบนั รู ปแบบการประกันภัยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึน ดังนัน การ
ประกันภัยจึงมีความสําคัญ และเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ งทีสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมือเกิดความ
เสี ยหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ทีได้ทาํ ประกันภัยไว้ บริ ษทั ประกันภัยเป็ นผูท้ าํ หน้าทีเชิญชวนให้ทาํ
ประกันภัย เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย เก็บเบียประกันและชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
หรื อผูร้ ับประโยชน์ตามทีระบุไว้ในสัญญา ซึ งเป็ นความรับผิดชอบตามเงือนไขความคุม้ ครอง นอกจากนี
บริ ษทั ยังให้ความสําคัญในเรืองสิ ทธิของบุคคลซึ งเป็ นผูบ้ ริ โภค ด้วยการให้ขอ้ มูลทีเพียงพอเกียวกับผลิตภัณฑ์
และการให้บริ การ ให้ลูกค้ามีความเป็ นอิสระในการทีจะเลือกหาผลิตภัณฑ์ดว้ ยความสมัครใจของลูกค้าเอง
นอกจากนีบริ ษทั ยังให้ความสําคัญในเรืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ ด้วยความเป็ นธรรม
(6) การดูแลรักษาสิงแวดล้อม
ปัจจุบนั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมถือเป็ นปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนืองจาก
กระแสสังคมและกระแสโลกให้ความสําคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมมาก จนกระทังกําหนดเป็ นปัจจัยใน
การพิจารณาการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะนับวันสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกถูกทําลาย
ลงเป็ นอันมากจนเข้าขันวิกฤต ดังนันบริษทั จึงให้ความสําคัญต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและถือเป็ น
ความรับผิดชอบทีบริ ษทั ต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดส่ ง เสริ มให้หนั
มาใช้ระบบพลังงานทีมีประสิ ทธิภาพสู ง หรื อเลือกใช้พลังงานทางเลือก ตลอดจนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที
เป็ นประโยชน์
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างต่อเนือง รวมถึงการบริ หารความเสี ยง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายใน และกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน มีการจัดโครงสร้างองค์กรและ
สภาพแวดล้อมในการควบคุมทีดี การบริ หารความเสี ยงอยูใ่ นระดับทีเหมาะสมและมีการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
มีระบบควบคุมภายในเพียงพอและมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิงานทีถูกต้องและเป็ น
ปัจจุบนั เพือให้บรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้ โดยมีการทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบ
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดองค์ประกอบในการ
ควบคุมภายใน 5 ด้าน 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินความเสี ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4)
สารสนเทศและการสือสาร 5) การติดตามและประเมินผล โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีหน่วยตรวจสอบภายในทีจะ
ดําเนินการตามระบบ รวมทังมีระบบควบคุมภายในในเรืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั
รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเกียวโยงกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารประชุม เพือพิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของปี 2560 และได้รายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือรับทราบทุกไตรมาส ทังนี ไม่มขี อ้ บกพร่องทีมีนยั สําคัญเกียวกับการควบคุม
ภายใน
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บริ ษทั มีหน่วยงานดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ งมีความเป็ นอิสระ และขึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหน้าทีดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คปภ. และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั โดยมีบทบาทหลักในการติดตามและสือสารกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีออกโดยสํานักงาน คปภ. รวมทัง หน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบของบริษทั ให้
หน่วยงานภายในบริ ษทั ซึ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิรับทราบและสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
การบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีกํากับดูแลและ
กําหนดกรอบความเสี ยง เพือบริ หารจัดการในภาพรวม โดยครอบคลุมการบริ หารความเสี ยงทุกด้าน มี
หน่วยงานบริ หารความเสี ยง และคณะทํางานบริ หารความเสียง ร่ วมกันทําหน้าทีตามนโยบายบริ หารความ
เสี ยง และการประเมินปัจจัยความเสี ยงต่าง ๆ ทังจากภายนอกและภายในบริ ษทั โดยเฉพาะปัจจัยความเสี ยงที
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั มีการทําดัชนีชีวัดความเสี ยงและกลุ่มงานหลัก มีการกําหนด
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มาตรการติดตาม และชีแจงให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเห็นความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนในการปฏิบตั ิงาน เพือให้เกิดความ
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอครอบคลุมทัง 5 ส่ วน โดยมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีดี เอือต่อระบบควบคุมภายใน
และมีการบริ หารความเสี ยงอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ มีมาตรการควบคุมการปฏิบตั ิงานและระบบการ
ควบคุมภายใน ทังนี ไม่พบข้อบกพร่ องของระบบการควบคุมภายในทีจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ความถูกต้องเชือถือได้ของรายงานทางการเงิน
รายการระหว่างกัน
บริ ษทั อาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องกัน ซึ งบริ ษทั
สามารถทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านันมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึง
กระทํากับคูส่ ัญญาทัวไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตน
มีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้องกัน นอกจากนี บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายและ
ขันตอนอนุมตั กิ ารเข้าทํารายการระหว่างกันเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสี ย ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทัง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และบุคคลทีมีความเกียวข้อง เพือการปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกียวโยงและการได้มาหรื อจําหน่ายซึ งสินทรัพย์ของบริ ษทั
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการธุรกิจทีสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงือนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั และกิจการทีเกียวข้องกันเหล่านัน ซึ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.
นอกจากนีรายการระหว่างกันทีเป็ นการซือขายสิ นทรัพย์ถาวรทีมีมูลค่าตังแต่หนึ งล้านบาทขึนไปต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็ น
รายการทีเกิดขึนในลักษณะการประกอบธุรกิจปกติทวไปตามกลไกตลาดทางการค้
ั
าปกติ ซึ งเป็ นไปตาม
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ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดอันก่อให้เกิดกับบริ ษทั
มาตรฐานหรือขันตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
คณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดเงือนไขให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าปกติในราคาตลาด
ในการดําเนินธุรกิจกับบริษทั ทีเกียวข้องกันหรือบุคคลทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ งไม่แตกต่างจาก
บุคคลภายนอก และไม่มีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนในการอนุมตั ใิ ห้กระทํารายการระหว่างกันใดๆ แต่หากมี
รายการระหว่างกันเกิดขึนก็จะเป็ นไปตามธุรกิจปกติ และเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยอยู่
ภายใต้ขอ้ บังคับ ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกิจการทีดี
นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ให้ความสําคัญภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยมีนโยบายในการทํารายการระหว่าง
กันให้เป็ นไปและสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื องรายการทีเกียวโยงกันรวมทังการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน การทํารายการระหว่างกันในอนาคตอาจเกิดขึนตามการ
ดําเนินธุรกิจทัวไป มีการกําหนดมาตรการและขันตอนการอนุมตั ิทีชัดเจน
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4951 จาก
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้สรุ ปผลการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ว่าได้
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ตารางสรุ ปงบการเงินได้แสดงรายการจากงบการเงินเปรี ยบเทียบ 3 ปี ซึ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ และ
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด ( มหาชน )
ข้อมูลทางการเงินเปรี ยบเทียบ 3 ปี
หน่วย : พันบาท

2560
ผลประกอบการในรอบปี
เบียประกันภัยรับทังสิ น
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
กําไรจากการลงทุน
รายได้อนื
กําไรก่อนหักภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
ฐานะการเงิน ณ วันสินปี
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ อื หุน้
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2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

751,039
463,189
375,086
99,572
435,240
75,551
(36,133)
33,385
12,423
9,675
9,152

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

1,053,119
829,752
223,367

992,033
776,831
215,202

1,167,411
960,218
207,193
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หน่วย : พันบาท

2560
อัตราส่ วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ตอ่ หุน้ (บาทต่อหุน้ )
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อเบียประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเบียประกันภัยค้างรับ (วัน)
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อ
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

22.34
0.92
1.98%
0.87%
4.10%
1.21
39.40

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

39.24%

40.18%

43.76%

* มีการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการทางบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน งบก ําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดใหม่เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ซึงก ําหนดโดย คปภ. มีผลใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิวาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4951 แห่ง
บริ ษทั สํานักงานอี วาย จํากัด ในการตรวจสอบงบการเงินเปรี ยบเทียบประจําปี 2560 ผูส้ อบบัญชีได้แสดง
ความเห็นรับรองงบการเงิน โดยไม่มีเงือนไขเช่นเดียวกับทุกปี ทีผ่านมา
หน่วย : บาท
ปี 2560

ปี 2559

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี

725,000

660,000

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส

495,000

480,000

การสอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง ณ วันที 30 มิถุนายน

130,000

130,000

การตรวจสอบเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง ณ วันที 31 ธันวาคม

330,000

330,000

1,680,000

1,600,000

ค่ าบริ การอืน

รวม

ผูส้ อบบัญชีได้ส่งแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีได้รับดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริ ษทั แล้ว
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บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
หมายเหตุ
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

6
7
8
9
10
11
12
13
14.1

15

2560

(หน่วย: บาท)
2559

76,668,804
86,704,175
3,256,071
252,738,915
10,683,467

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

507,266,834
367,992
270,000
29,558,328
317,116
25,398,624

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

15,042,808
16,913,464
27,932,042
1,053,118,640

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

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
หมายเหตุ
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

16
17
18

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

2560

(หน่วย: บาท)
2559

578,116,741
173,675,883
11,599,678

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

17,617,642
18,459,524
13,785,124
13,893,482
2,603,829
829,751,903

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

100,000,000
138,110,766

100,000,000
138,110,766

10,000,000
(24,744,029)
223,366,737
1,053,118,640
-

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

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้เพิ มจากปี ก่อน
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น:
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

21
22
14.2

(หน่วย: บาท)
2559

2560

751,039,130
(287,850,083)
463,189,047
(88,103,386)
375,085,661
99,572,096
10,832,179
11,092,512
11,460,718
12,422,889
520,466,055

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

284,203,502
(137,017,720)
134,120,827
153,933,442
75,550,691
510,790,742
9,675,313
(523,077)
9,152,236

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

(1,233,878)
246,776

698,269
(139,654)

(987,102)
(987,102)
8,165,134

558,615
558,615
8,008,825

0.92

0.75

24

14.2

25

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
2560
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อืน
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซืออุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
2559

689,554,055
35,728,852
8,534,751
2,857,082
11,694,755
(306,129,975)
(107,605,584)
(158,082,039)
(73,217,270)
(74,894,787)
(37,431)
28,402,409

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

(683,322)
814,566
131,244
28,533,653
48,135,151
76,668,804
-

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

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
(หน่วย: บาท)
กําไรสะสม
ทุนทีออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่จดั สรร
(ขาดทุนสะสม)

รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

100,000,000
100,000,000
-

138,110,766
138,110,766
-

10,000,000
10,000,000
-

(32,909,163)
9,152,236
(987,102)
8,165,134
(24,744,029)
-

215,201,603
9,152,236
(987,102)
8,165,134
223,366,737
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ2559
ข้ อที่

เรื่อง

หน้ ำที่

1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
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21.
22.
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24.
25.
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27.
28.
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บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ2559
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ัท อิ น ทรประกัน ภัย จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนซึ่ งจัด ตั้ง ตำมกฎหมำยไทย
มี ภูมิ ล ำเนำในประเทศไทย และเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่
16 มิ ถุ น ำยน 2560 บริ ษ ัท ที . ซี . ซี . แลนด์ จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั จำกัดที่ จดั ตั้ง ขึ้ นตำมกฎหมำยไทยและมี
ภูมิลำเนำในประเทศไทย เข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯจำนวน 6,782,495 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.82 ของทุน
ออกจำหน่ ำยและชำระแล้วของบริ ษทั ฯจำกบริ ษทั ที.ซี .ซี . คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มและเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ กำรซื้ อหุ ้นดังกล่ำวทำให้บริ ษทั ที.ซี .ซี . แลนด์ จำกัด เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
นับจำกวันดังกล่ำว

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติวิ ช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 และตำมวิธีกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ งกำหนด
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
วิธีกำร เงื่ อนไขและระยะเวลำในกำรจัดทำและยื่นงบกำรเงิ นและรำยงำนเกี่ ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559
งบกำรเงิ นนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในหมำยเหตุ ประกอบ
งบกำรเงินข้อที่ 4 สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำ งประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรั บปรุ ง ถ้อยคำและค ำศัพ ท์ กำรตี ควำมและกำรให้แนวปฏิ บ ตั ิ
ทำงกำรบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ม ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำ วมำถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
1

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงปี สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็ นต้นไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำว จะ
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
4.

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำกผูเ้ อำประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ
หัก ด้ว ยมู ล ค่ ำ ของกรมธรรม์ที่ ย กเลิ ก และกำรส่ ง คื น เบี้ ย ประกัน ภัย และปรั บ ปรุ ง ด้ว ยส ำรองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
เบี้ ย ประกันภัยรั บโดยตรงจำกผูเ้ อำประกันภัยถื อเป็ นรำยได้ตำมวันที่ ที่ มีผ ลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัยตำมจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณี ที่กรมธรรม์มีอำยุกำรคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
รำยได้เป็ นรำยกำรรับล่วงหน้ำ โดยทยอยรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมอำยุกำรให้ควำมคุม้ ครองเป็ นรำยปี
เบี้ ยประกันภัย ต่อรั บ ถื อเป็ นรำยได้เมื่ อบริ ษทั ฯได้รับใบค ำขอเอำประกันภัย ต่อหรื อใบแจ้ง กำรเอำ
ประกันภัยต่อจำกบริ ษทั ผูเ้ อำประกันภัยต่อ
(ข) รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรำยได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริ กำร
(ค) รำยได้จำกกำรลงทุน
ดอกเบี้ ย จำกเงิ น ลงทุ น รั บ รู ้ เป็ นรำยได้ต ำมเกณฑ์ค งค้ำ ง โดยค ำนึ ง ถึ ง อัต รำผลตอบแทนที่ แท้จริ ง
ดอกเบี้ ยจำกเงิ นให้กู้ยืมรับรู ้ เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงิ นให้กูย้ ืม โดยคำนวณจำกยอดเงิ นต้น ที่
คงค้ำง ดอกเบี้ยจำกเงิ นฝำกรับรู ้ เป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงิ นฝำกโดยคำนวณจำกยอดเงิ นต้นที่ฝำก
เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้เมื่อสิ ทธิ ในกำรรับเงินปั นผลเกิดขึ้น
(ง) กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
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4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงจำกกำรประกันภัย
ให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตำมจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
จำกกำรรั บประกันภัยโดยตรงและจำกกำรรั บประกันภัยต่ อ และสำหรั บ ทั้งควำมเสี ยหำยที่ ได้รับ
รำยงำนแล้วและที่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน ซึ่ งแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
เกี่ยวข้องและรำยกำรปรับปรุ งค่ำสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี หักด้วย
มูลค่ำซำกและกำรรับคืนอื่น (ถ้ำมี) และหักด้วยค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจำกผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวน
ที่ผเู ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทน
สู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจำกบริ ษทั ประกันต่อตำมจำนวนที่
ได้รับแจ้ง
ค่ำสิ นไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นส่ วนหักของรำยกำรค่ำสิ นไหมทดแทนเมื่อได้
บันทึกค่ำสิ นไหมทดแทนตำมเงื่อนไขในสัญญำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
(ค) ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
(ง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น คือค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกิดจำกกำรรับประกันภัยทั้งค่ำใช้จ่ำยทำงตรงและ
ทำงอ้อมและให้รวมถึงเงินสมทบต่ำง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
(จ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำน คือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนที่ ไม่เกี่ ยวกับกำรรั บประกันภัยและกำร
จัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
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4.3 กำรจัดประเภทสั ญญำประกันภัย
บริ ษ ทั ฯจัดประเภทของสัญญำประกันภัยและสัญญำประกันภัย ต่อโดยกำรพิจำรณำลักษณะของสั ญญำ
ประกัน ภัย โดยสั ญ ญำประกันภัย คื อ สั ญ ญำซึ่ ง ผูร้ ั บ ประกัน ภัย รั บ ควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรรั บ ประกัน ภัย ที่ มี
นัย ส ำคัญจำกคู่ สั ญญำอี ก ฝ่ ำยหนึ่ ง (ผูเ้ อำประกันภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่ ำ สิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อำ
ประกันภัยหำกเหตุ กำรณ์ ในอนำคตอันไม่แน่ นอนที่ ระบุ ไว้ (เหตุ ก ำรณ์ ที่เอำประกันภัย ) เกิ ดผลกระทบ
ในทำงลบต่อผูเ้ อำประกันภัย ในกำรพิจำรณำว่ำ มี กำรรั บควำมเสี่ ย งด้ำนกำรรั บ ประกันภัยที่ มีนัยส ำคัญ
หรื อไม่น้ นั จะพิจำรณำจำกจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ำยกรณี ที่มีสถำนกำรณ์ที่รับประกันภัยเกิ ดขึ้นกับ
จำนวนภำระผูก พันที่ จะต้องจ่ ำ ยตำมสั ญญำหำกไม่ มีส ถำนกำรณ์ ที่ รับประกันภัย เกิ ดขึ้ น ซึ่ ง หำกไม่ เข้ำ
เงื่ อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นบริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญำประกันภัยและสัญญำประกันภัยต่อเป็ นสัญญำกำร
ลงทุน ซึ่งสัญญำกำรลงทุนคือสัญญำที่มีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็ นสัญญำประกันภัยและทำให้ผรู ้ ับประกันภัย
มีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินแต่ไม่ได้ทำให้ผรู ้ ับประกันภัยมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยที่สำคัญ ควำมเสี่ ยง
ทำงกำรเงิน ได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน หรื อรำคำ
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญำโดยประเมินระดับควำมมีนยั สำคัญของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเป็ น
รำยสัญญำ ณ วันเริ่ ม ต้นสั ญญำหำกสั ญญำใดจัดประเภทเป็ นสั ญญำประกันภัย แล้วจะยัง คงเป็ นสั ญญำ
ประกันภัยตลอดไปจนกว่ำสิ ทธิ และภำระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หำกสัญญำใด
ถูกจัดประเภทเป็ นสัญญำกำรลงทุน ณ วันเริ่ มต้นสัญญำ อำจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญำประกันภัยในเวลำ
ต่อมำได้ หำกพบว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเพิ่มอย่ำงมีนยั สำคัญ
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สด หมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำรและเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดื อน นับตั้งแต่วนั ที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้
4.5 เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับทั้งจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงและจำกกำรรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่ำสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำก
กำรเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้ำง
รับ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกบัญชี เพิ่ม (ลด) ค่ำใช้จ่ำย
ในระหว่ำงปี ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.6 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนสำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อซึ่ ง
ประกอบด้วย (ก) สำรองค่ำ สิ นไหมทดแทน และ (ข) ส ำรองเบี้ ยประกันภัย ที่ ยงั ไม่ ถื อเป็ นรำยได้ ทั้ง นี้
ประมำณขึ้นโดยอ้ำงอิงสัญญำประกันภัยต่อตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคำนวณสำรองประกันภัย
บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก ค่ ำ เผื่ อ กำรด้อ ยค่ ำ ส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์จ ำกกำรประกัน ภัย ต่ อ โดยพิ จ ำรณำจำกผลขำดทุ น
โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรี ยกเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน อำยุของหนี้ คงค้ำง
และสถำนะปั จจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำที่ ต้ งั เพิ่ม
(ลด) โดยบันทึกบัญชีเพิม่ (ลด) ค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.7 ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ และเงิ นวำงไว้จำก
กำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อประกอบด้วยค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงรับ ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงรับ
และรำยกำรค้ำงรับอื่นๆ จำกบริ ษทั ประกันภัยต่อหักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำสำหรับ ลู กหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อโดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกำรเรี ยกเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปั จจุบนั ของเงิน
ค้ำงรับจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
(ข) เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ และเงินที่ถือไว้จำกกำร
เอำประกันภัยต่อ
เงิ นค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้ำงจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่น ๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ฯแสดงรำยกำรประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจกำรเดียวกัน (ลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อหรื อ
เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้ำเงื่อนไขกำรหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ำยชำระจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในเวลำเดียวกับที่จ่ำยชำระหนี้สิน
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4.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนเพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่ำว
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
(ข) เงิ นลงทุนที่จะถื อจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/
รับรู ้ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ี จะแสดง
เป็ นรำยกำรปรั บกับดอกเบี้ ยรั บ ตรำสำรหนี้ จดั เป็ นประเภทเงิ นลงทุ นที่ จะถื อจนครบกำหนด เมื่ อ
บริ ษทั ฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน
(ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถื อเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในรำคำ
ทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำ
ผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบัญ ชี และมู ล ค่ ำ ยุ ติธ รรม ณ วันที่ โ อนจะบัน ทึ ก ในส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุ นหรื อ แสดงเป็ น
ส่ วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวัดมูลค่ำในส่ วนของเจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
บริ ษทั ฯบันทึกรำยกำรซื้ อขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน ณ วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และบันทึกรำยกำร
ซื้ อขำยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ณ วันที่ชำระรำคำ (Settlement date)
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุน จะถูกบันทึกรับรู ้
เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณ
ต้นทุนเงินลงทุน
4.9 เงินให้ ก้ ยู มื และค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แสดงด้วยมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
ในกำรเก็บหนี้ กำรประเมินฐำนะทำงกำรเงินของลูกหนี้ และแนวโน้มที่จะได้รับชำระจำกลูกหนี้ ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม (ลด) ค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.10 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรั พย์สินรอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุ นหัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ทรั พย์สินรอกำรขำยดังกล่ ำ วหมำยถึ ง (ก)
ทรัพย์สินที่ตกเป็ นของบริ ษทั ฯเนื่ องจำกกำรชำระหนี้ หรื อเนื่ องจำกกำรที่บริ ษทั ฯได้ซ้ื อทรัพย์สินที่จำนอง
ไว้กบั บริ ษทั ฯนั้นจำกกำรขำยทอดตลำดโดยคำสั่งศำลหรื อเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์ และ (ข) ที่ดิน อำคำร
และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งสิ ทธิ กำรเช่ำเพื่อใช้ดำเนินธุ รกิจหรื อสำหรับพนักงำนซึ่ งมิได้ใช้เพื่อกำรดังกล่ำวแล้ว
4.11 ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนหลังหักมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและ
อุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังต่อไปนี้
อำคำร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20 ปี
3 - 10 ปี
5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึกรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน
บริ ษ ทั ฯตัดรำยกำรที่ ดิน อำคำรและอุ ปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่ อจำหน่ ำยสิ นทรั พย์หรื อคำดว่ำจะไม่ ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.12 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริ ษ ทั ฯตัดจ ำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อ ำยุ ก ำรให้ป ระโยชน์ จ ำกัดอย่ำ งมี ร ะบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ ำ บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ ำ ยและวิธี ก ำรตัดจำหน่ ำ ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ จำกัดคื อ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ มี อำยุก ำรให้ป ระโยชน์
โดยประมำณ 10 ปี
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4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตน หำกมี ข ้อบ่ง ชี้ ว่ำ สิ นทรั พ ย์ดัง กล่ ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรั บ รู ้ ข ำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำ
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะ
กลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำที่ รับรู ้ ในปี ก่ อนก็ต่อเมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลงประมำณกำรที่ ใช้กำหนด
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรั บรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้ งล่ำสุ ด โดยมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ที่ควรจะเป็ น
หำกกิ จกำรไม่เคยรั บรู ้ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในปี ก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึกกลับรำยกำรผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
4.14 หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและสำรองเบี้ยประกันภัย
(ก) สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยบันทึกตำมจำนวนที่จะจ่ำยจริ ง ส่ วนสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนจะบันทึ ก
เมื่อได้รับกำรแจ้งคำเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนที่ผเู ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดย
กำรประมำณกำรของฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยคำนวณจำก
ประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยในอนำคตสำหรับ
ควำมสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้ นแล้วก่อนหรื อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสู ญเสี ยที่
บริ ษ ทั ฯได้รับ รำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับรำยงำน และรวมถึ ง ค่ำใช้จ่ำ ยในกำรจัดกำรค่ ำสิ นไหม
ทดแทน ผลต่ำงของประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำนวณได้ที่สูงกว่ำค่ำสิ นไหมทดแทนที่
ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือส่ วนของประมำณกำรสำรองควำมเสี ยหำยที่เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีกำร
รำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบ
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(ข) สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้และ
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเทียบมูลค่ำของ
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ หำกมูลค่ำของสำรอง
ควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่ำสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่ำง
และแสดงด้วยจำนวนสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดในงบกำรเงิน
(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
ส ำรองเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ย งั ไม่ ถื อ เป็ นรำยได้ซ่ ึ งค ำนวณจำกเบี้ ย ประกัน ภัย รั บ ก่ อ นกำรเอำ
ประกันภัยต่อด้วยวิธีกำรดังนี้
กำรประกันอัคคีภยั ภัยทำงทะเลและขนส่ ง
(ตัวเรื อ) รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
กำรประกันภัยขนส่ งเฉพำะเที่ยว กำรประกัน
อุบตั ิเหตุกำรเดินทำงที่มีระยะเวลำ
คุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
กำรประกันภัยอิสรภำพ

- วิธี ถ ัวเฉลี่ ย ตำมอำยุก รมธรรม์ (วิธี เ ศษหนึ่ ง
ส่ วนสำมร้อยหกสิ บห้ำ)
- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครองตลอด
ระยะเวลำที่บริ ษทั ฯยังคงให้ควำมคุม้ ครองแก่
ผูเ้ อำประกันภัย
- ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ ของเบี้ ย ประกัน ภัย รั บ ตั้ง แต่
วันที่ กรมธรรม์ป ระกันภัยเริ่ ม มี ผ ลคุ ้มครอง
ตลอดระยะเวลำที่ บ ริ ษัท ฯยัง คงให้ ค วำม
คุม้ ครองแก่ผเู ้ อำประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้จำกกำรเอำประกันภัยต่อคำนวณจำกเบี้ยประกันภัย
จ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อด้วยวิธีกำรเช่ นเดี ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ ได้โอนควำม
เสี่ ยงจำกกำรประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตลอดอำยุของสัญญำกรมธรรม์
(2) สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่ำสิ นไหม
ทดแทนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตสำหรับกำรประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
อยู่ ซึ่ งคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯใช้กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของ
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันที่เหลื ออยู่ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูล
ในอดีต
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4.15 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
(ก) โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงิ นที่ บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิ ด
รำยกำร
(ข) โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษทั ฯมี ภำระส ำหรั บ เงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ ำยให้แก่ พ นัก งำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
บริ ษ ทั ฯค ำนวณหนี้ สิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิ ดลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์จะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและปรับกับกำไรสะสมโดยตรง
4.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูก พันซึ่ ง เป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อ นข้ำ งแน่ น อนว่ำ บริ ษ ัท ฯ จะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.17 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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(ข) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่
ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มี
กำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
4.18 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรสิ นทรัพย์
และหนี้ สินซึ่ งเป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนแสดงอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.19 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มี
อำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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4.20 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกำหนดให้ต้องวัดมูล ค่ำ ด้วยมู ลค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่ำ จะเป็ นข้อมู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนบริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผล
กระทบต่ อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชี ที่
สำคัญ มีดงั นี้

5.1 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญและค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
ในกำรประมำณค่ ำ เผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญและค่ ำ เผื่ อกำรด้อ ยค่ ำ ของเบี้ ย ประกันภัย ค้ำ งรั บ สิ น ทรั พ ย์จำก
กำรประกันภัยต่อ และลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
12

5.2 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ
กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
5.3 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำ เสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลื อเมื่อเลิ กใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.4 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน และค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำ
ในกำรบันทึ ก และวัดมู ล ค่ ำของสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน ณ วันที่ ได้ม ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ ำ ใน
ภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์ รวมทั้ง
กำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
5.5 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีเมื่อมีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวนั้น ใน
กำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯควรรับรู ้ จำนวนสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี เป็ น
จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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5.6 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนบริ ษทั ฯต้องประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนโดยแยกพิจำรณำสอง
ส่ วน คือ ส่ วนของค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิ ดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรำยงำนควำมเสี ยหำยแล้ว และส่ วนของ
ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรำยงำน โดยบริ ษทั ฯใช้วิธี Chain Ladder ซึ่ งเป็ นวิธีกำร
ทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่เป็ นสำกล ในกำรประมำณกำรเป็ นหลัก โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีกำรทำง
คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ดัง กล่ ำ วประกอบด้ว ยข้อ มู ล ในอดี ต ซึ่ งได้แ ก่ กำรเปลี่ ย นแปลงประมำณกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน กำรจ่ำยชำระค่ำสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ จำนวนค่ำสิ นไหมทดแทนเฉลี่ ย จำนวน
ครั้ง ของค่ำสิ นไหม เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำมประมำณกำรดัง กล่ ำ วเป็ นกำรคำดกำรณ์ เหตุ กำรณ์ ใ นอนำคต
จึงอำจแตกต่ำงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งได้
5.7 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สำรองประกันภัยสำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้
กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำ
ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่ งกำรประมำณเงินสำรองดังกล่ำวจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งอ้ำงอิงจำก
ข้อมูลในอดีตและประมำณกำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงิ นเดือนใน
อนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
5.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมี หนี้ สินที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นจำกกำรถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่ำควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่ำจำนวนที่ได้บนั ทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
5.10 สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
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5.11 กำรรับรู้ และกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรื อกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรั บโอนควำมเสี่ ย งและผลประโยชน์ ในสิ นทรั พย์และหนี้ สินดังกล่ ำวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบนั
5.12 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้ง
ของบริ ษทั ฯและคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิ นในระยะยำว กำรเปลี่ ย นแปลงของข้อสมมติ ที่ เกี่ ย วข้องกับตัวแปรที่ ใ ช้ในกำรคำนวณ อำจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม

เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อสิ้ นกำหนดระยะเวลำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

2560

2559

56,668,804
20,000,000
76,668,804

48,135,151
48,135,151

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงินฝำกธนำคำรมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.13 ถึง 1.40 ต่อปี และ
ระหว่ำงร้อยละ 1.125 ถึง 1.10 ต่อปี ตำมลำดับ
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7.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลื อของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
โดยจ ำแนกอำยุต ำมเงิ น ต้น ที่ ค ้ำ งช ำระนับ ตั้ง แต่ ว นั ครบก ำหนดช ำระตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรเก็ บ เบี้ ย
ประกันภัยแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
จำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
31 ธันวำคม
2560
2559
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 31 - 60 วัน
ค้ำงรับ 61 - 90 วัน
ค้ำงรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ - สุ ทธิ

62,118,544
11,913,445
2,054,704
732,642
10,286,221
7,246,676
94,352,232
(7,648,057)
86,704,175

52,140,493
7,251,264
7,329,926
622,912
752,386
7,072,637
75,169,618
(7,825,023)
67,344,595

สำหรั บเบี้ ยประกันภัย ค้ำ งรั บ จำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริ ษทั ฯได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติ ดตำมหนี้ ใ ห้
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ำกำหนดรับชำระ บริ ษทั ฯได้ดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยกับตัวแทนและนำยหน้ำเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม
2560
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ:
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

116,572,860
136,284,858
252,857,718
(118,803)
252,738,915

2559

143,787,114
168,005,495
311,792,609
(156,913)
311,635,696
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9.

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม

เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2560

2559

44,490,337
6,975,198
51,465,535
(40,782,068)
10,683,467

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินค้ำงรับเกี่ ยวกับกำรประกันภัยต่อจำแนกอำยุตำม
เงินต้นที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 1 ปี
ค้ำงรับเป็ นระยะเวลำ 1 - 2 ปี
ค้ำงรับเกินกว่ำ 2 ปี
รวมเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันต่อ - สุ ทธิ

2560

2559

1,526,505
2,012,965
127,742
40,823,125
44,490,337
(40,782,068)
3,708,269

931,354
29,643,264
461,211
40,864,771
71,900,600
(40,782,068)
31,118,532
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จำแนกตำมประเภทกำรลงทุน
31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
รวม
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ - สุทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

108,910,411
157,758,882
109,627,317
376,296,610
14,388,618
(507,354)
390,177,874
829,720

108,991,216
158,654,293
122,532,365
390,177,874
390,177,874

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน/
รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
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

1,235,175

116,600,000
117,429,720
(829,720)
116,600,000

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

489,020
(60)
488,960
507,266,834

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ภำคเอกชนรวมตัว๋ เงินจำนวนรวม 1 ล้ำนบำท
ซึ่ งออกโดยบริ ษทั บำงแห่ งที่มีปัญหำในกำรจ่ำยคืน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับเงิ นลงทุน
ดังกล่ำวไว้เต็มจำนวนแล้ว
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10.2 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีระยะเวลำคงเหลือดังนี้
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2560
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
รวม
บวก (หัก): กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเพื่อค้ำ - สุ ทธิ

รวม

1 ปี

31 ธันวำคม 2559
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

69,390,408
20,945,833
90,336,241

38,869,541
136,513,049
175,382,590

650,462
300,000
950,462

108,910,411
157,758,882
266,669,293

27,418,358
59,568,667
86,987,025

36,177,518
73,361,799
109,539,317

6,851,941
6,851,941

70,447,817
132,930,466
203,378,283

74,341
90,410,582

900,641
176,283,231

1,234
951,696

976,216
267,645,509

(4,873)
86,982,152

(261,612)
109,277,705

35,268
6,887,209

(231,217)
203,147,066

-

-

829,720

-

1,235,175

-

1,235,175

2,400,000
2,400,000
2,400,000

-

116,600,000
117,429,720
(829,720)
116,600,000

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

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

-

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

เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์เอกชน
829,720
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
114,200,000
เกินกว่ำ 3 เดือน
รวม
115,029,720
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(829,720)
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - สุ ทธิ 114,200,000

10.3 เงินลงทุนทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั ฯได้วำงหลักทรั พ ย์ไว้ก ับนำยทะเบี ย นและเป็ นหลักทรั พย์ค้ ำ
ประกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 27 และ 28
11. เงินให้ ก้ ูยมื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลื อของเงิ นให้กู้ยืมจำแนกระยะเวลำค้ำงชำระของเงิ นต้น
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
บุคคลค้ ำประกัน

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวมเงินให้กยู้ ืม

31 ธันวำคม 2560
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ
367,992
367,992

-

รวม

31 ธันวำคม 2559
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ

รวม

367,992
367,992

330,561
330,561

330,561
330,561

-
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จำนวนดังกล่ำวเป็ นเงิ นให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรพนักงำนโดยมีกำรกำหนดวงเงิ นกูย้ ืมกรณี
บุคคลค้ ำประกันกูไ้ ด้ 15 เท่ำของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 120,000 บำท และคิดดอกเบี้ยไม่นอ้ ยกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงิ น
ฝำกประจำ 1 ปี ในขณะขอกูบ้ วกด้วยร้อยละ 2 ต่อปี
12. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่
2559
2560

อำคำร

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

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์สำนักงำน

ยำนพำหนะ

รวม

29,292,576
29,292,576
29,292,576

37,451,202
840,245
(554,603)
37,736,844
683,322
(1,805,274)
36,614,892

6,824,445
6,824,445
(2,051,345)
4,773,100

93,853,323
840,245
(554,603)
94,138,965
683,322
(3,856,619)
90,965,668

22,246,609

34,334,671

4,601,098

61,182,378

90,700
22,337,309
74,305
22,411,614
6,955,267
6,880,962

(543,130)
1,485,493
35,277,034
(1,805,097)
1,404,219
34,876,156
2,459,810
1,738,736

774,556
5,375,654
(1,918,251)
662,167
4,119,570
1,448,791
653,530

(543,130)
2,350,749
62,989,997
(3,723,348)
2,140,691
61,407,340
31,148,968
29,558,328

2,350,749
2,140,691

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ ง ซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนเดิ มก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 61.2
ล้ำนบำท และ 63.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
20

13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บำท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2559
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
กำรตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสมสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

1,493,348
1,493,348
(670,345)
823,003
1,023,058
81,659
1,104,717
71,515
(670,345)
505,887

31 ธันวำคม 2559

388,631

31 ธันวำคม 2560
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
2559
2560

317,116
81,659
71,515

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดจำหน่ำยหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนเดิ มก่อนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิ นประมำณ 0.1
ล้ำนบำท และ 0.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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14. สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ส่ วนประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ประกอบด้ว ย
ผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรดังต่อไปนี้

31 ธันวำคม
2560
2559
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีเกิดจำก:
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั มิได้รับ
รำยงำน
สำรองผลประโยชน์ของพนักงำน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู ้:
- ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
- ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย: บำท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559

1,549,306
267,427
(2,877,724)
7,226,113
13,962,314

1,584,711
630,514
(585,580)
5,575,501
12,873,699

(35,405)
(363,087)
(2,292,144)
1,650,612
1,088,615

(41,331)
(155,664)
(2,058,096)
5,214,110
(3,271,904)

2,951,252
2,319,936
25,398,624

3,680,868
1,810,195
25,569,908

(729,616)
509,741

(423,360)
116,444

(171,284)

(619,801)

(418,060)
246,776
(171,284)

(480,147)
(139,654)
(619,801)
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14.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อขำดทุน

(105,017)

-

(418,060)
(523,077)

(480,147)
(480,147)

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้กบั ผลคูณกำไรทำงบัญชี สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กับอัตรำภำษีเงินได้ที่ใช้ สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ผลกระทบทำงภำษีของขำดทุนทำงภำษีที่นำมำใช้ประโยชน์ในระหว่ำงปี
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็ นรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อขำดทุน

9,675,313

7,930,357

20%
(1,935,063)
1,406,150

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

5,836
(523,077)

432,693
(480,147)

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุนในภำยหลัง:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ภำษีเงินได้ที่แสดงในส่วนของ (กำไร) ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

246,776
246,776

(139,654)
(139,654)
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15. สิ นทรัพย์อนื่
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม

ภำษีถกู หัก ณ ที่จ่ำย
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีมลู ค่ำเพิ่มรอเรี ยกคืน
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

2560

2559

7,503,246
3,218,305
57,666
854,752
16,298,073
27,932,042

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

16. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2560
หนี้สินส่ วนที่เอำ
หนี้สินจำก
ประกันภัยต่อ
สัญญำประกันภัย
สุ ทธิ
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวม

สุ ทธิ

185,807,116
34,618,584

(96,591,736)
(19,862,321)

89,215,380
14,756,263

357,691,041
578,116,741

(136,284,858)
(252,738,915)

221,406,183
325,377,826
(หน่วย: บำท)

31 ธันวำคม 2559
หนี้สินส่ วนที่เอำ
หนี้สินจำก
ประกันภัยต่อ
สัญญำประกันภัย
สุ ทธิ
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
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
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16.1 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทนและ
ข้อสมมติฐำนในกำรคำนวณสำรอง
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

243,927,329
290,112,315

314,245,473
221,924,858

(5,096,650)
(308,517,294)
220,425,700

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯในฐำนะผูร้ ับประกันภัยต่อมี สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและ
ค่ ำ สิ น ไหมทดแทนค้ำ งจ่ ำ ยที่ เ กิ ด จำกสั ญ ญำรั บ ประกัน ภัย ต่ อ จ ำนวน 9.3 ล้ำ นบำท และ 5.2 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
16.2 ตำรำงพัฒนำกำรค่ ำสิ นไหมทดแทน
(ก) ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที่รำยงำน
ประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
- หกปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยสะสม
ปี อุบตั ิเหตุ 2554 ถึง ปี อุบตั ิเหตุ 2560

2554
498
478
407
395
395
394
395
395
395
-

2555

2556

2557

2558

2559

2560

510
505
483
478
477
475

580
594
564
564
564

459
456
427
417

456
400
343

290
264

360

475
475
-

564
563
1

417
417
-

343
341
2

264
234
30

360
184
176

(หน่วย: ล้ำนบำท)
รวม

2,818
2,609
209
3
8
220

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2554
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ

25

(ข) ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที่รำยงำน
ประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
- หกปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยสะสม
ปี อุบตั ิเหตุ 2554 ถึง ปี อุบตั ิเหตุ 2560

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

(หน่วย: ล้ำนบำท)
รวม

165
158
154
149
149
148
148
148
148

222
199
193
191
191
190

179
189
180
179
179

162
162
153
149

162
141
122

109
104

158

190
190

179
178

149
149

122
121

104
93

158
82

1,050
961

-

-

1

-

1

11

76

89
1
14
104

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2554
อื่นๆ
รวมสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนสุ ทธิหลังกำรประกันภัยต่อ

16.3 ข้ อสมมติหลัก
ข้อสมมติ หลัก ที่ ใ ช้ใ นกำรวัด มู ล ค่ ำ สิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น รำยได้ และค่ ำ ใช้จ่ำ ยที่ เกิ ด จำกสั ญญำประกันภัย
เป็ นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่ องประสบกำรณ์กำรเกิดค่ำสิ นไหมทดแทน
สำหรับกำรทำกำรประเมิน บริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ี กำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย 3 วิธีดงั นี้
1) วิธีบนั ไดลูกโซ่ (Chain Ladder method) สำหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ำยและสิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น
2) วิธีเบอร์ นฮุตเตอร์ เฟอร์ กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method หรื อ “BF”) สำหรับข้อมูลสิ นไหม
ทดแทนจ่ำยและ สิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
3) วิธีค่ำคำดหวังอัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมทดแทน (Expected Loss Ratio หรื อ “ELR”)
โดยปกติบริ ษทั ฯใช้วิธีบนั ไดลูกโซ่ ในกำรประเมินกำรประมำณกำรสำรองสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับว่ำเป็ นวิธีที่ดีที่สุด และจะนำวิธี BF และ ELR มำปรับใช้บำงกรณี ตำมควำมเหมำะสม
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บริ ษทั ฯมีกำรคัดเลือกปั จจัยกำรพัฒนำค่ำสิ นไหมทดแทน (Loss Development Factors หรื อ “LDF”)
โดยอิงเกณฑ์ต่ำงๆ เช่ นรู ปแบบกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนและกำรเรี ยกร้ องค่ำสิ นไหมที่เกิ ดขึ้นใน
อดี ต โดยทั่ว ไปกำรเลื อ กปั จ จัย กำรพัฒ นำค่ ำ สิ น ไหมทดแทนนั้น จะขึ้ น อยู่ก ับ ปั จ จัย กำรพัฒ นำ
ค่ำสิ นไหมทดแทนโดยเฉลี่ยต่ำงๆ ของแต่ละปี บริ ษทั ฯอำจพิจำรณำไม่รวมรำยกำรที่อำจไม่เหมำะสม
เช่น รำยกำรที่ไม่ได้สะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯหรื อรำยกำรที่ถูกบิดเบือน
โดยค่ำสิ นไหมทดแทนขนำดใหญ่ที่มีจำนวนที่ เป็ นสำระสำคัญ และรำยกำรที่ มีควำมแตกต่ำง จำก
แนวโน้มของอัตรำส่ วนในช่วงที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ฯได้มีกำรพิจำรณำทั้งปัจจัยเชิงคุณภำพและเชิงปริ มำณ
ในกำรคัดเลื อกปั จจัยกำรพัฒนำค่ำ สิ นไหมทดแทน เพื่อให้ก ำรค ำนวณสำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน
สะท้อนถึงหนี้สินที่เหมำะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
(ข) ข้อสมมติในเรื่ องค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสิ นไหมทดแทน
ในกำรประมำณกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจัด กำรสิ น ไหมทดแทนในอนำคตบริ ษ ัท ฯใช้วิ ธี Kittel’s
Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตำมเอกสำรอ้ำงอิงของ Conger และ Nolibos เรื่ อง
“Estimating ULAE Liabilities: Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในกำรรวบรวม
ค่ำใช้จ่ำยภำยในของบริ ษทั ฯ เพื่อวิเครำะห์และประมำณค่ำใช้จ่ำยของฝ่ ำยสิ นไหม ซึ่ งกำรประมำณ
ด้วยวิธีดงั กล่ำวนั้นได้พิจำรณำอัตรำส่ วนของ ULAE ต่อค่ำเฉลี่ยของค่ำควำมเสี ยหำยจ่ำยและค่ำควำม
เสี ยหำยที่ได้รับรำยงำนแล้ว
วิธีกำรประมำณค่ำหนี้สินเบี้ยประกันภัย
หนี้ สินเบี้ยประกันภัยประมำณกำรโดยกำรเลือกจำกค่ำที่มำกกว่ำระหว่ำง เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็ นรำยได้หลังหักค่ำบำเหน็จจ่ำย กับ เงินสำรองสำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด ณ ระดับ
ควำมเชื่อมัน่ ร้อยละ 75 ในแต่ละประเภทของกำรรับประกันภัย
กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยสำหรับหนี้สินเบี้ยประกันภัย
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยประเภทนี้ กำหนดให้ใช้อตั รำส่ วนค่ำใช้จ่ำยเป็ นค่ำเดียวกับร้อยละของ
ULAE และได้ประยุกต์ใช้กบั ค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุดของภำระผูกพันตำมกรมธรรม์ในอนำคต
ก่อนกำรประกันภัยต่อ
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรกรมธรรม์
วิธีกำรที่คล้ำยคลึ งกันกับกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนได้ถูกนำมำใช้
ส ำหรั บ กำรประมำณค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรจัด กำรกรมธรรม์โดยก ำหนดให้ใ ช้อ ัต รำส่ ว น
ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรบริ ห ำรจัดกำรกรมธรรม์ที่ ต่ อเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ถื อเป็ นรำยได้ร วมคู ณกับ เบี้ ย
ประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้รวม
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3. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยต่อ
ในกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยกำรประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯอำศัยข้อมูลเบี้ยประกันภัยกำรประกันภัยต่อ
ควำมเสี ยหำยส่ วนเกิน (excess-of-loss reinsurance หรื อ “XOL”) ในกำรคำนวณ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรประกัน ภัย ต่ อ ในอนำคตถู ก ประมำณขึ้ น จำกกำรคู ณ อัต รำส่ ว นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยต่อ กับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
16.4 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สำหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

301,308,292
751,039,130
(694,656,381)
357,691,041

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

17. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม
2560
2559
เงินถือไว้จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
รวมเจ้ำหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

139,973,309
33,702,574
173,675,883

162,261,207
2,630,530
164,891,737
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18. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ดังนี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนต้นปี
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี

9,050,975
1,527,190
218,335

8,468,753
1,912,852
194,939

725,613
326,791
181,474
(430,700)
11,599,678

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

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในส่วนกำไรหรื อขำดทุน

321,700
352,247
1,071,578
1,745,525

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ ำยชำระผลประโยชน์ของพนัก งำนภำยใน 1 ปี
ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ 1.2 ล้ำนบำท และ 1.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ระยะเวลำถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำ หนักในกำรจ่ ำยชำระผลประโยชน์ข อง
พนักงำนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ประมำณ 13 ปี
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: อัตรำร้อยละต่อปี )
31 ธันวำคม
2560
2559
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
พัฒนำกำรอัตรำกำรเสี ยชีวิต

2.14%
4.5%
1.0% - 26.0%
0.0%

2.2%
4.5%
3.0% - 24.0%
0.0%

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

ข้อสมมติ
เพิ่มขึ้น
%
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงำน
พัฒนำกำรอัตรำเสี ยชีวติ

ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

ข้อสมมติ
ลดลง
%

ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
บำท
บำท

0.5%
0.5%

(563,760)
539,987

(347,271)
326,603

0.5%
0.5%

605,188
(508,234)

371,621
(308,624)

10.0%
0.5%

(402,752)
(2,549)

(325,210)
(2,350)

10.0%
0.5%

436,487
2,550

347,622
2,351
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19. กำรรำยงำนข้ อมูลตำมส่ วนงำนดำเนินงำนและรำยกำรค้ ำทีส่ ำคัญ
19.1 ข้ อมูลส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั คือ ประธำนกรรมกำรบริ หำร
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
บริ ษทั ฯไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกัน เพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ย วกับกำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ ง ำน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำน สิ นทรัพย์รวมและหนี้ สินรวม
ซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี สำหรับ
รำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
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ข้อ มู ล รำยได้แ ละก ำไรตำมส่ วนงำนของบริ ษ ทั ฯส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2560 และ 2559 มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประกันภัย
ประกันภัย
ทำงทะเล
อุบตั ิเหตุ
ประกันภัย
และขนส่ ง ประกันภัยรถ ส่ วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น

ประกัน
อัคคีภยั
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
รับประกันภัยตรง
รับประกันภัยต่อ
รวมเบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำ
ประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรำยได้ (เพิ่ม) ลด
จำกปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ จำกกำร
ประกันภัยต่อ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
เงินสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ขำดทุนจำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
กำไรจำกเงินลงทุน
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

รวม

17,573,327
40,347,234
57,920,561

3,605,851
3,605,851

533,085,363
533,085,363

35,316,624
10,616
35,327,240

114,139,736
6,960,379
121,100,115

703,720,901
47,318,229
751,039,130

(11,141,692)
46,778,869

(2,132,055) (155,893,541)
1,473,796 377,191,822

(28,070,882)
7,256,358

(90,611,913) (287,850,083)
30,488,202 463,189,047

(2,967,398)

63,898

(78,680,761)

(1,272,727)

(5,246,398)

(88,103,386)

43,811,471
3,029,967
46,841,438

1,537,694
945,239
2,482,933

298,511,061
55,929,657
354,440,718

5,983,631
10,845,009
16,828,640

25,241,804
28,822,224
54,064,028

375,085,661
99,572,096
474,657,757

5,943,911
25,290,758
2,975,543

172,502
413,710
454,946

117,820,675
82,443,461
109,586,543

5,994,720
4,655,778
2,634,969

17,253,974
21,317,120
10,271,042

147,185,782
134,120,827
125,923,043

-

-

22,318,052

-

-

22,318,052
2,111,032
1,759,433
1,821,882
75,550,691
510,790,742
(36,132,985)
10,832,179
11,092,512
11,460,718
12,422,889
9,675,313
(523,077)
9,152,236
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(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ประกันภัย
ประกันภัย
ทำงทะเล
อุบตั ิเหตุ
ประกันภัย
และขนส่ ง ประกันภัยรถ ส่ วนบุคคล
เบ็ดเตล็ดอื่น

ประกัน
อัคคีภยั
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
รับประกันภัยตรง
รับประกันภัยต่อ
รวมเบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรำยได้ (เพิ่ม) ลด
จำกปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ จำกกำร
ประกันภัยต่อ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริ ษทั กลำงคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
เงินสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
ขำดทุนจำกกำรรับประกันภัย
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
กำไรจำกเงินลงทุน
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

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

รวม

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)

(403,129)

(8,550,855)

(2,207,931)

837,012

(25,348,723)

22,733,452
3,841,752
26,575,204

647,796
1,014,650
1,662,446

204,017,370
112,769,041
316,786,411

1,925,522
3,640,326
5,565,848

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

238,214,504
140,140,065
378,354,569

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
69,098,725
405,613,734
(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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สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมส่ วนงำนดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)

ประกันอัคคีภยั

ส่ วนงำนกำรประกันภัย
ประกันภัยทำง
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม
ของส่ วนงำน
กำรประกันภัย

ส่ วนงำน
กำรลงทุน

ส่ วนที่
ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

25,871,324

970,316

196,149,012

140,563,531

363,554,183

507,634,826

181,929,631

1,053,118,640

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
หนีส้ ิ น

19,441,284

1,260,609

303,429,655

78,764,319

402,895,867

418,402,605

170,734,472

992,032,944

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

57,973,999

1,880,404

490,518,111

184,615,963

734,988,477

-

94,763,426

829,751,903

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

40,730,338

2,112,452

576,731,882

98,403,807

717,978,479

-

58,852,862

776,831,341

19.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศำสตร์ เดี ยวคื อ ในประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบกำรเงินจึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
19.3 ข้ อมูลลูกค้ ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีเบี้ยประกันภัยรับผ่ำนนำยหน้ำที่มียอดรวม
เบี้ยประกันภัยรับต่อรำยเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมในแต่ละปี คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 52
และร้อยละ 53 ตำมลำดับของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดในแต่ละปี
20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี จนกว่ำทุนสำรอง
นี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ ำวไม่สำมำรถนำไป
จ่ำยเงินปั นผลได้
21. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยและ
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่
ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย
ค่ำภำษีอำกร
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

50,528,738

46,804,582

12,183,195
458,007
(582,422)
12,963,173
75,550,691

11,283,211
474,349
(756,155)
11,292,738
69,098,725
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22. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ค่ำสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย

147,185,782
134,120,827
153,933,442
50,528,738
12,183,195
(582,422)
13,421,180
510,790,742

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

23. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดื อนและเงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้
เป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ของเงิ นเดื อนซึ่ งขึ้นอยู่กบั อำยุงำนของพนักงำน กองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พนี้
บริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ ได้รับอนุ ญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 และ 2559 บริ ษทั ฯได้จ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นจำนวนเงินประมำณ 2.8 ล้ำนบำท และ 2.5 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
24. องค์ ประกอบของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560

จำนวน
ก่อนภำษี
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
(1,233,878)
พนักงำน
รวม
(1,233,878)

2559

ค่ำใช้จ่ำย
ภำษี

จำนวน
สุทธิจำก
ภำษี

จำนวนก่อน
ภำษี

ค่ำใช้จ่ำย
ภำษี

จำนวน
สุทธิจำก
ภำษี

246,776

(987,102)

698,269

(139,654)

558,615

246,776

(987,102)

698,269

(139,654)

558,615

25. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออก
อยูใ่ นระหว่ำงปี
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26. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
26.1 ลักษณะควำมสั มพันธ์
ในกำรพิ จำรณำควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำ งกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้องกันแต่ ล ะรำยกำรบริ ษ ทั ฯค ำนึ ง ถึ ง เนื้ อหำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที.ซี.ซี. คอร์ปอเรชัน่ จำกัด

ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯในอัตรำร้อยละ 67.82
จนถึงวันที่ 16 มิถุนำยน 2560
ลงทุน
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯในอัตรำร้อยละ 67.82
ตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนำยน 2560
บริ กำรรถเช่ำ
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ประกันภัย
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ประกันชีวติ
มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผลิตและจำหน่ำยอำหำร มีผถู ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ประเภทกิจกำร
ลงทุน

บริ ษทั ที.ซี.ซี. แลนด์ จำกัด
บริ ษทั อำคเนย์แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษทั อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อำคเนย์ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อำหำรสยำม จำกัด (มหำชน)

26.2 รำยกำรทีส่ ำคัญกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ
และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

(1)

บริษัท ที.ซี.ซี. คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด
เบี้ยประกันภัยรับ
บริษัท อำหำรสยำม จำกัด (มหำชน)
เบี้ยประกันภัยรับ
บริษัท อำคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ(2)

-

16

อัตรำเบี้ยประกันตำมประเภทของกำรประกันภัย

5

9

อัตรำเบี้ยประกันตำมประเภทของกำรประกันภัย

43,267

38,547

ค่ำบำเหน็จจ่ำย
เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันต่อ

21,896
2,029

19,459
845

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
บริษัท อำคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
ค่ำเบี้ยประกันชีวติ จ่ำย
บริษัท อำคเนย์ แคปปิ ตอล จำกัด
ค่ำเช่ำรถ

491

218

1,172

1,169

ตำมที่ระบุในสัญญำ

1,630

752

ตำมที่ระบุในสัญญำ

ตำมประเภทของกำรประกันภัยต่อ
และสัญญำประกันภัยต่อ
ตำมที่ระบุในสัญญำ
ตำมประเภทของกำรประกันภัยต่อ
และสัญญำประกันภัยต่อ
ตำมที่ระบุในสัญญำ

(1)

ก่อนวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯได้แก่ บริ ษทั ที.ซี.ซี. คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ซึ่งถือหุน้ ในอัตรำร้อยละ 67.82 ของ
ทุนออกจำหน่ำยและชำระแล้วของบริ ษทั ฯ
(2)
แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งในรำยกำร “เบี้ยประกันภัยรับ” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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26.3 ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ยอดคงค้ำงที่สำคัญระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันสรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม
2560
2559
บริษทั อำคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ

942

45

26.4 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่เกิดขึ้นกับ
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

38.3
1.2
39.5

34.8
1.5
36.3

27. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์ สินทีจ่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษ ัทฯได้วำงหลัก ทรั พย์เป็ นประกันและจัดสรรไว้เ ป็ นเงิ น ส ำรอง
ประกันภัยกับนำยทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย ดังนี้
31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
เงินฝำกธนำคำร
ทรัพย์ สินที่จดั สรรไว้ เป็ นเงินสำรอง
เงินฝำกธนำคำร
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม

14

14

14

14

45
59

45
59

35
49

35
49
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28. ทรัพย์ สินอืน่ ทีม่ ีข้อจำกัดและภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯได้วำงหลักทรัพย์บำงส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี้
31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
กำรยื่นประกันกรณีที่ผ้ เู อำประกันที่เป็ น
ผู้ขับขี่รถยนต์ ตกเป็ นผู้ต้องหำ
เงินฝำกธนำคำร
หนังสื อคำ้ ประกันซึ่ งออกโดยธนำคำร
เงินฝำกธนำคำร
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม

1.6

1.6

0.4

0.4

0.6
2.2

0.6
2.2

0.1
0.5

0.1
0.5

29. เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัย
(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินำศภัยสะสมปลำยปี

14,483,173
1,759,433
16,242,606

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

30. หนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ภำยหน้ ำและภำระผูกพัน
30.1 ภำระผูกพันสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้ำ ท ำสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรเช่ ำ อำคำรส ำนัก งำน ระบบคอมพิ ว เตอร์
ยำนพำหนะ และบริ กำรที่เกี่ยวข้องโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ มีจำนวนเงิ นขั้นต่ ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำน ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม
จ่ำยชำระภำยใน
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2560

2559
6.5
8.9
15.4

1.1
2.0
3.1
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30.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีคดีถูกฟ้ องร้องค่ำเสี ยหำยจำนวนรวมประมำณ 66.3 ล้ำนบำท
และ 20.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรเป็ นผูร้ ับประกันภัย ทุนประกันสู งสุ ดรวมของกรมธรรม์ที่ถูกฟ้ องร้อง
ดังกล่ำวคิดเป็ นจำนวนรวม 58.6 ล้ำนบำท และ 34.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ผลของกำรพิจำรณำคดีดงั กล่ำวยัง
ไม่สิ้นสุ ด อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯได้พิจำรณำและบันทึกสำรองเผื่อผลเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นเป็ น
จำนวนประมำณ 11.6 ล้ำนบำท และ 9.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไว้แล้วในงบกำรเงินนี้ ตำมรำยงำนควำมเสี ยหำย
ที่ผปู้ ระเมินอิสระได้ประเมินไว้และเป็ นไปตำมควำมคุม้ ครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของบริ ษทั ฯ ฝ่ ำยบริ หำร
ของบริ ษทั ฯเห็ นว่ำสำรองเผื่อผลเสี ยหำยจำนวนดังกล่ำวเพียงพอแล้ว และหำกบริ ษทั ฯแพ้คดี มูลค่ำควำม
เสี ยหำยสุ ทธิ จำกสัญญำประกันภัยต่อในส่ วนที่บริ ษทั ฯอำจต้องจ่ำยเพิ่มเติมจำกที่บริ ษทั ฯได้บนั ทึกไว้ (ถ้ำมี)
จะไม่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
30.3 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจำนวนเงิ น 0.1 ล้ำนบำท และ 0.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ ง เกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูก พันทำงปฏิ บ ตั ิ บำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
31. ควำมเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินำศภัย
31.1 ควำมเสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย
บริ ษทั ฯได้ดำเนิ นนโยบำยในกำรรับประกันภัยอย่ำงรัดกุม เพื่อทำให้มนั่ ใจได้วำ่ จะมีกำไรจำกกำรพิจำรณำรับ
ประกันภัย และกระบวนกำรพิจำรณำรับประกันภัยได้ปฏิ บตั ิตำมคู่มืออย่ำงมีข้ นั ตอน ตลอดจนมีกำรบริ หำร
ต้นทุนให้มีประสิ ทธิผล นอกจำกนี้บริ ษทั ยังมีกำรประเมินควำมเสี่ ยงเพื่อกำรเตรี ยมพร้อมในกำรตอบรับควำม
เสี่ ยง ดังนี้
กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยง (ภัยที่มีโอกำสเกิดขึ้นสู งและควำมรุ นแรงของควำมเสี ยหำยอยูใ่ นระดับสู ง) บริ ษทั ฯจะ
ปฏิ เสธกำรรับประกันภัยหรื อใช้อตั รำเบี้ยประกันภัยที่อยู่ในระดับสู งสุ ด หรื อเพิ่มเติมเงื่ อนไข ข้อจำกัด หรื อ
ข้อยกเว้นควำมคุม้ ครองบำงรำยกำรที่มีควำมเสี่ ยงสู งเหล่ำนั้น
กำรลดควำมเสี่ ยง (ภัยที่ มีโอกำสเกิ ดขึ้ นสู งแต่ควำมรุ นแรงของควำมเสี ยหำยอยู่ในระดับต่ ำ) บริ ษทั ฯจะรับ
ควำมเสี่ ยงโดยเพิ่มเติมเงื่อนไข ข้อจำกัด หรื อข้อยกเว้นควำมคุม้ ครองบำงรำยกำรที่มีควำมเสี่ ยงสู ง หรื อระบุให้
ผูเ้ อำประกันภัยดำเนินกำรบำงอย่ำงเพื่อลดควำมเสี่ ยงที่อำจจะก่อให้เกิดควำมสู ญเสี ยในอนำคต
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กำรกระจำยควำมเสี่ ยง (ภัยที่มีโอกำสเกิดขึ้นต่ำแต่ควำมรุ นแรงอยูใ่ นระดับสู ง) บริ ษทั ฯจะจัดหำกำรประกันภัย
ต่อมำรองรับ หรื อร่ วมกับผูร้ ับประกันภัยอื่นๆรับประกันภัยร่ วม เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับ
ที่สำมำรถรับควำมเสี่ ยงได้
กำรยอมรับควำมเสี่ ยง (ภัยที่ มีโอกำสเกิ ดขึ้ นและควำมรุ นแรงของควำมเสี ยหำยอยู่ในระดับต่ ำ) บริ ษทั ฯจะ
ดำเนิ นกำรรับประกันภัยไว้ในสัดส่ วนที่สูงกว่ำปกติ และจัดสรรกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำประกันต่อ หรื อ
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ตำรำงแสดงกำรกระจุกตัวของหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย โดยแยกตำมประเภทประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2560
สำรอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทำงทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

26.4
1.3
260.1
69.9
357.7

สำรองเบี้ย
ประกันภัยส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
(5.0)
(0.6)
(76.9)
(53.8)
(136.3)

31 ธันวำคม 2559

สุทธิ
21.4
0.7
183.2
16.1
221.4

สำรอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
23.2
1.5
229.0
47.6
301.3

สำรองเบี้ย
ประกันภัยส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
(4.8)
(0.8)
(124.4)
(38.0)
(168.0)

สุทธิ
18.4
0.7
104.6
9.6
133.3
(หน่วย: ล้ำนบำท)

31 ธันวำคม 2560
สำรองค่ำ
สิ นไหมทดแทน
ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทำงทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

13.0
0.1
146.6
60.7
220.4

สำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
(9.3)
(59.9)
(47.2)
(116.4)

31 ธันวำคม 2559

สุทธิ
3.7
0.1
86.7
13.5
104.0

สำรองค่ำ
สิ นไหมทดแทน
ก่อนกำร
ประกันภัยต่อ
5.4
0.1
217.3
21.1
243.9

สำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
(2.7)
(123.4)
(17.5)
(143.6)

สุทธิ
2.7
0.1
93.9
3.6
100.3
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กำรทดสอบควำมอ่อนไหวเป็ นกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงที่หนี้ สินจำกกำรรั บประกันภัยจะเพิ่มขึ้ นหรื อลดลง
เนื่องมำจำกควำมผันผวนของสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณ ซึ่ งจะกระทบต่อภำระผูกพันด้ำนสิ นไหมทดแทน
ทั้งด้ำนก่อนกำรรับประกันภัยต่อ และหลังกำรรับประกันภัยต่อ โดยควำมเสี่ ยงอำจเกิดจำกควำมถี่และมูลค่ำที่
เกิ ดควำมเสี ยหำย หรื อ ค่ ำใช้จ่ำยที่ ใช้ในกำรจัดกำรสิ นไหมทดแทนไม่ เป็ นไปตำมที่ คำดไว้ ตัวแปรที่ ใช้
สำหรับกำรทดสอบประกอบด้วย อัตรำส่ วนควำมเสี ยหำยสมบูรณ์ในปี อุบตั ิเหตุล่ำสุ ดและอัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ เป็ นต้น
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
อัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยจัดกำรสิ นไหม
ที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้
อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยจัดกำรสิ นไหม
ที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้

สำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ก่อนกำร
รับประกันภัยต่อ

31 ธันวำคม 2560
สำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หลังกำร
รับประกันภัยต่อ

กำไรก่อน
ภำษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่ วนของเจ้ำของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+10 %
-10 %
+10 %

43
(41)
1

20
(18)
1

(20)
18
(1)

(16)
14
(1)

-10 %

(1)

(1)

1

1

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
อัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยจัดกำรสิ นไหม
ที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้
อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยจัดกำรสิ นไหม
ที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้

สำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ก่อนกำร
รับประกันภัยต่อ

31 ธันวำคม 2559
สำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) หลังกำร
รับประกันภัยต่อ)

กำไรก่อน
ภำษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่ วนของเจ้ำของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+10 %
-10 %
+10 %

34
(34)
1

13
(13)
1

(13)
13
(1)

(10)
10
(1)

-10 %

(1)

(1)

1

1
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31.2 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
(ก) ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของกำรให้เครดิตซึ่ งเกิดจำกเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สิ นทรัพย์จำกกำร
ประกันภัยต่อ ลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อ และอยูใ่ นระดับต่ ำ เนื่ องจำกผูเ้ อำประกันภัยและผูร้ ับ
ประกันภัยต่อของบริ ษทั ฯกระจำยอยูใ่ นอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกันตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย
และในต่ำงประเทศ
จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต คือมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวหักด้วยค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตำมที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ข) ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์และเงิ นให้
กูย้ มื
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ ยใหม่
(หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลำกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
อัตรำดอกเบี้ย
หรื อวันครบกำหนด
ปรับขึ้นลงตำม
ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนีส้ ินสัญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

76,668,804

0.13 - 1.40

- 108,991,216
123,021,325 281,675,618
- 116,600,000
367,992

0.00 - 5.63
0.00 - 5.11
1.10 - 1.60
2.90 - 3.00

-

-

-

76,668,804

-

69,421,528
20,989,054
114,200,000
66,526

38,921,079
137,362,152
2,400,000
301,466

648,609
303,087
-

-

-

-

-

-

86,704,175

86,704,175

-

-

-

-

-

116,454,057
10,683,467

116,454,057
10,683,467

-

-

-

-

-

220,425,700
173,675,883

220,425,700
173,675,883

-
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(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลำกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
อัตรำดอกเบี้ย
หรื อวันครบกำหนด
ปรับขึ้นลงตำม
ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและ
รัฐวิสำหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนีส้ ินสัญญำประกันภัย
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

-

รวม

อัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

48,135,151

0.13 - 1.10

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

-

-

-

48,135,151

27,420,610
59,561,542
62,050,000
25,624

36,199,435
73,078,270
72,350,000
304,937

6,887,209
-

-

- 70,507,254
80,524,978 213,164,790
- 134,400,000
330,561

-

-

-

-

67,344,595

67,344,595

-

-

-

-

-

143,630,201
39,629,321

143,630,201
39,629,321

-

-

-

-

-

243,927,329
164,891,737

243,927,329
164,891,737

-

(ค) ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯจะไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันได้เมื่อครบ
กำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สำมำรถจัดหำเงินได้เพียงพอตำม
ควำมต้องกำรในเวลำที่เหมำะสม ซึ่ งอำจทำให้เกิดควำมเสี ยหำยได้

43

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 วันที่ครบกำหนดของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนับจำกวันที่ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 76,668,804
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
122,532,365
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนีส้ ินสัญญำประกันภัย
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัย
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
-

ภำยใน 1 ปี

31 ธันวำคม 2560
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

204,610,582
66,526

178,683,231
301,466

86,704,175

-

ไม่มีกำหนด

รวม

-

488,960
-

76,668,804
507,266,834
367,992

-

-

-

86,704,175

116,454,057
10,683,467

-

-

-

116,454,057
10,683,467

197,364,436
173,675,883

23,061,264
-

-

-

220,425,700
173,675,883

951,696

(หน่วย: บำท)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
หนีส้ ินสัญญำประกันภัย
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัย
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวำคม 2559
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

เมื่อทวงถำม

ภำยใน 1 ปี

ไม่มีกำหนด

รวม

48,135,151
80,036,018
-

149,032,152
25,624

181,627,705
304,937

6,887,209
-

488,960
-

48,135,151
418,072,044
330,561

-

67,344,595

-

-

-

67,344,595

-

143,630,201
39,629,321

-

-

-

143,630,201
39,629,321

-

224,929,972
164,891,737

18,997,357
-

-

-

243,927,329
164,891,737
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31.3 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื

ระดับ 2

ระดับ 3

- 108,991,216
- 158,654,293
120,486,630
2,045,735
76,668,804

รวมมูลค่ำ
ยุติธรรม

- 108,991,216 108,991,216
- 158,654,293 158,654,293
- 122,532,365 122,532,365

-

- 116,600,000
-

มูลค่ำตำม
บัญชี

-

76,668,804

76,668,804

- 116,600,000 116,600,000
24,020,974 24,020,974
488,960
367,992
367,992
367,992
(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559

มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื

ระดับ 2

รวมมูลค่ำ
ยุติธรรม

ระดับ 3

มูลค่ำตำม
บัญชี

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

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

48,135,151

-

-

- 134,400,000
-

48,135,151

48,135,151

- 134,400,000 134,400,000
22,503,740 22,503,740
488,960
330,561
330,561
330,561
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กำรจัดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อที่ 4.20 และในระหว่ำงปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน ในกรณี ของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่
มี กำรซื้ อขำยในตลำด มูล ค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ ำสุ ด แต่หำกไม่สำมำรถหำรำคำตลำดที่
เหมำะสมได้ มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม เช่ น
กำรคำนวณมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
บริ ษทั ฯได้มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้นหรื อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่มี
กำรคิ ด ดอกเบี้ ยในอัต รำเที ย บเคี ย งกับ รำคำตลำด ได้แ ก่ เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สด
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวประมำณโดยเทียบเคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี
(ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด ยกเว้นเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ น
ควำมต้องกำรของตลำด คำนวณดังนี้
- หุ น้ ทุน คำนวณตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
- หน่วยลงทุน คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
(ค) เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
(ง) มูลค่ำยุติธรรมเงินให้กยู้ มื คำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
32. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯ คือกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำง
ต่อเนื่ องและดำรงเงิ นกองทุนตำมควำมเสี่ ยงให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561
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บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

www.indara.co.th

