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สว่นท่ี 2 รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมลู 

1.ประวตัิของบริษัท นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลเุป้าหมายในการประกอบธุรกิจตามที่

ก าหนดไว้ รวมถงึแสดงข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการท่ีส าคญั ช่องทางการ

ติดตอ่บริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้องพิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

1.1 ประวตัิบริษัท 

http://charaninsurance.co.th/aboutus/history/ 

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ++ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ++ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

1.4 รายละเอียดลกัษณะผลติภณัฑ์ บริการท่ีส าคญัของบริษัท และสดัสว่นร้อยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภท 

ของการรับประกนัภยั  

หนว่ย : ล้านบาท 
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จ านวนเบีย้
ประกนัภยั
รับโดยตรง 

35.83 0 8.18 299.66 20.04 25.16 0.31 0 1.22 0 20.84 411.24 
 

สดัสว่น
ของเบีย้
ประกนัภยั
(ร้อยละ) 

8.72 0 1.99 72.87 4.87 6.12 0.07 0 0.29 0 5.07 100.00 

 

1.5 ช่องทางการตดิตอ่บริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญา

ประกนัภยั 

 1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

http://charaninsurance.co.th/aboutus/history/
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
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 1.5.2 วิธีการตดิตอ่บริษัท และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมข้ีอพิพาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

http://charaninsurance.co.th/contact/ 

2. กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอยีดในการด าเนินการตามกรอบและ

กระบวนการดงักลา่ว  

 2.1 กรอบการก ากบัดแูลที่ดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษัท 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

http://charaninsurance.co.th/aboutus/org-chart/ 

2.3 โครงสร้างการจดัการของบริษัท 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

2.4 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

  2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

  2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

  2.4.3.คณะกรรมการลงทนุ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

  2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) 

  2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน (ถ้ามี) 

  2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้าม)ี 

2.5 การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

2.6 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน (Remuneration policy) 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

http://charaninsurance.co.th/contact/
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/aboutus/org-chart/
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
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3. การบริหารความเสีย่งขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ (Asset 

Liability Management : ALM) 

3.1 การบริหารความเสีย่งขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

3.2 การบริหารสนิทรัพย์และหนีส้นิ หนีส้นิ (Asset Liability Management : ALM) 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf 

ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

สนิทรัพย์ลงทนุ 

(Total Investment Assets) 

728.96 759.63 670.14 696.95 

สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 
(Total Liquid Assets) 

187.95 187.95 181.81 181.81 

หนีส้นิรวม 371.79 348.17 223.00 205.41 
หนีส้นิตามสญัญาประกนัภยั 275.36 261.06 154.12 148.53 
หมายเหต ุ-ราคาบญัชี หมายถงึ สนิทรัพย์และหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

-ราคาประเมิน หมายถึง สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คง

ทางการเงินของบริษัทประกนัภยั และเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่ง

ครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

4. ความเสีย่งจากการรับประกนัภยัที่สามารถคาดการณ์ได้และมนียัส าคญัอนัอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัท การ

บริหารจดัการประกนัภยัตอ่ ความเช่ือมโยงของเงินกองทนุและความเสีย่งจากการรับประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรับ

ประกนัภยั  

 

 

 

 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2020/04/Charan-AnnualReport-2019T.pdf
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ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวน 

ส ารองประกนัภยัสว่นท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกนัภยัตอ่ 56.13 
เงินค้างรับจากการประกนัภยัตอ่ 7.03 
เงินวางไว้จากการประกนัภยัตอ่ 0 
 

5.มลูคา่ วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 

ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอยีด ดงันี ้

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 
-ส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไมถื่อเป็น
รายได้ (Premium liabilities) 

190.25 164.84 98.24 82.80 

-ส ารองคา่สนิไหมทดแทน 
 (Claim liabilities) 

85.11 96.22 55.88 65.72 

หมายเหต ุ-ราคาบญัชี หมายถงึ มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อให้

นกัลงทนุผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัที่เป็นท่ียอมรับตามหลกัการทาง

บญัชีในประเทศไทย ซึง่มลูคา่ดงักลา่วจะต้องผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีอนญุาตแล้ว 

-ราคาประเมิน หมายถึง มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยัเพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในการ

ก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญา

ประกนัภยัได้อยา่งครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยัซึง่จะต้องประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับใบอนญุาตจากนายทะเบยีน

ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์จริง

หรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมลูไมเ่พยีงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอตุสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ

พอร์ตการรับประกนัภยัของบริษัทนัน้ นอกจากนี ้มลูคา่ส ารองประกนัภยัดงักลา่วจะต้องรวมถึงคา่เผ่ือความผนัผวน (Provision 

of Adverse Deviation : PAD) : ซึง่ให้เป็นไปตามที่ส านกังาน คปภ.ก าหนด  

ข้อสงัเกต ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวามแตกตา่งระหวา่ง

ราคาบญัชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนยัส าคญั อนัเนื่องมาจากวตัถปุระสงค์และวิธีการท่ีแตกตา่งกนัในการประเมินตามที่
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กลา่วไว้ข้างต้น ทัง้นีผู้้ที่จะน าข้อมลูไปใช้ควรศกึษาและท าความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์แนวทางการประเมินราคาหนีส้นิจากสญัญา

ประกนัภยัทัง้สองให้ถ่ีถ้วนก่อนตดัสนิใจ 

6.การลงทนุของบริษัท 

ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภท 
สนิทรัพย์ลงทนุ 

มลูคา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนั
การเงินและบตัรเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน 

187.95 187.95 181.81 181.81 

ตราสารหนี(้พนัธบตัร
หุ้นกู้  ตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้แปลง
สภาพ และสลากออม
ทรัพย์) 

322.60 329.58 249.60 253.43 

ตราสารทนุ (ไมร่วม
เงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม) 

211.13 234.82 230.18 253.16 

หนว่ยลงทนุ 
 

X X X X 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เชา่
ซือ้รถและให้เชา่
ทรัพย์สนิแบบลสิซิ่ง 

7.28 7.28 8.55 8.55 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ
การซือ้หุ้น หุ้นกู้  
หนว่ยลงทนุ 

X X X X 

ตราสารอนพุนัธุ์ X X X X 
เงินลงทนุอื่น X X X X 
รวมสนิทรัพย์ลงทนุ 728.96 759.63 670.14 696.95 
หมายเหต ุ-ราคาบญัชี หมายถงึ สนิทรัพย์และหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 -ราคาประเมิน หมายถึง สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คง
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ทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่ง

ครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภยั รวมถงึผลการวเิคราะห์และอตัราสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณให้มีรายละเอยีด ดงันีเ้ป็นอยา่งน้อย 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2562 2561 
เบีย้ประกนัภยัรับรวม 355.43 155.85 
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้ (สทุธิ) 272.74 156.78 
รายได้จากการลงทนุ และรายได้อื่น 53.96 27.70 
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ (31.05) 6.20 
 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั (ร้อยละ) 

อัตราส่วน 2562 2561 
อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (Loss Ratio) 44.83% 40.71% 
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินธุรกิจกนัภยั (Expense Ratio) 86.85% 72.15% 
อตัราสว่นรวม (Combined Ratio) 131.68% 112.86% 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง( Liquidity ratio) 892.58% 1,298.63% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity) -5.62% 1.05% 
8. ความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ทัง้นีส้ าหรับข้อมลูเชิงปริมาณ ให้มีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2562 2561 
สนิทรัพย์รวม 1,338.73 1,242.04 
หนีส้นิรวม 348.16 205.41 
-หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 282.04 168.41 
-หนีส้นิอื่น 66.12 37.00 
สว่นของเจ้าของ 990.57 1,036.64 
อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ(ร้อยละ) 232.84 274.44 
เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 911.27 1,015.71 
เงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 391.38 370.10 
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หมายเหต ุ-ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการก าหนดประเภทและ 

ชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทนุของบริษัทประกนัวินาศภยัก าหนดให้นาย

ทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดแูลบริษัทท่ีมอีตัราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุต า่กวา่ร้อยละหนึง่ร้อยสี่

สบิได้ 

-เงินกองทนุ เป็นเงินกองทนุตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั 

-รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ 

ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั 

9. งบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ลว่งมาที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/fs/ 

 

http://charaninsurance.co.th/investor/financialinfo/fs/

