คาถาม – คาตอบ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.27 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
นายอนุ ว่ องสารกิจ ผู้ถือหุ้น
1. ในสภาวะดอกเบี้ยต่า การลงทุนมีความเสี่ ยง มีผลกระทบต่อรายได้จากการลงทุนอย่างไรบ้าง มีแนวโน้มทางการลงทุนอย่างไร
คาตอบ : จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ดอกเบี้ยลดต่าลง ความเสี่ ยงด้าน
การลงทุนเพิ่มขึ้น ย่อมกระทบต่อรายได้จากการลงทุนของบริ ษทั ตราบใดที่สถานการณ์ยงั ไม่คลี่คลายเป็ นปกติ บริ ษทั จะดาเนิ น
นโยบายด้านการลงทุนอย่างระมัดระวังยิง่ ขึ้น
2. เนื่องจากเศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว มีผลต่อรายได้เบี้ยประกันภัยอย่างไรบ้าง
คาตอบ : เมื่อเศรษฐกิ จชะลอตัวอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้กาลังซื้ อลดลงและกระทบต่อรายได้เบี้ยประกันภัยของบริ ษทั เพื่อชดเชย
รายได้ที่ลดลง บริ ษทั มีนโยบายขยายตลาดโดยเพิ่มนายหน้าและตัวแทน
3. เหตุใดจึงมีการหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเยอะ (เคลมสิ นไหม) อันเป็ นผลทาให้บริ ษทั ขาดทุนใช่หรื อไม่ (ไตรมาส 1 ดีข้ ึน)
คาตอบ : ตามที่ได้รายงานผลการดาเนินงานในวาระที่ 2 “เหตุที่ทาให้ขาดทุน เนื่องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 58.43 ล้านบาท จาก 63.83 ล้านบาท เป็ น 122.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 91.54 และ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้น 105.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 196.35”
4. TFRS 9, 16 ในส่วนของการสารองเกษียณอายุ มีผลกระทบอย่างไรบ้าง
คาตอบ : TFRS 9 และ 16 ไม่มีผลกระทบกับการสารองเกษียณอายุพนักงานของบริ ษทั เพราะ TFRS 9 เกี่ยวกับเรื่ อง “เครื่ องมือ
ทางการเงิน” ส่วน TFRS 16 เกี่ยวกับเรื่ อง “สัญญาเช่า”
5. เนื่องจากผลประกอบการติดลบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากงบใด หรื อจ่ายจากกาไรสะสม
คาตอบ : ตามที่ได้รายงานในที่ประชุม (วาระที่ 4) ว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้
มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลเนื่ องในวาระบริ ษทั ครบรอบ 70 ปี แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ในอัตราหุ ้นละ 0.50
บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย 6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรส่วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30”
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ
1. ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ขาดทุนค่อนข้างมาก สาเหตุจากการรับเบี้ย พ.ร.บ. และประกันพืชไร่ จานวนมากใช่หรื อไม่ หากใช่ปีนี้ จะมี
มาตรการอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดการขาดทุนอีก
คาตอบ : เหตุที่ทาให้ขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2562 เนื่องจากมีค่าสิ นไหมทดแทนเกิดขึ้นที่ไม่ปกติเพิ่มขึ้นจากสถิติของบริ ษทั อัน
ได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยขนส่งสิ นค้าทางทะเล ซึ่งนอกเหนือจากการประกันพืชไร่ ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น ใน
ปี 2563 บริ ษทั ได้ยกเลิกการประกันพืชไร่ และซื้อความคุม้ ครองความเสี ยหายส่วนเกิน (Excess of Loss) จากการรับประกันภัย ด้าน
พรบ. รถยนต์ภาคบังคับ เนื่องจากสานักงาน คปภ. ได้ประกาศเพิ่มความคุม้ ครองกรณี สูญเสี ยชีวิต จาก 3 แสนบาทต่อคน เพิ่มเป็ น 5
แสนบาทต่อคน โดยเบี้ยประกันภัยคงเดิม เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 บริ ษทั ได้มีนโยบายลดการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

2. สถานการณ์ COVID – 19 ส่งผลต่อบริ ษทั อย่างไรกับจานวนการเคลมประกันภัยรถยนต์ และส่งผลต่อ Yield การลงทุนหรื อไม่
คาตอบ : สถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้จานวนครั้ งที่ เกิ ดอุบัติเหตุจากรถยนต์น้อยลง แต่ความคุม้ ครองของการประกันภัย
รถยนต์ที่ประกาศให้เพิ่มขึ้น ผลที่ชดั เจนยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ ส่วนด้านการลงทุนมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะ
เป็ นเท่าใด ยังไม่สามารถประมาณการได้ในขณะนี้เช่นกัน
3. ที่ดินสาขาเชียงใหม่ มีพ้นื ที่จานวนกี่ไร่ บริ ษทั มีแผนอย่างไร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่คุม้ ค่า
คาตอบ : ที่ดินสาขาเชียงใหม่ของบริ ษทั มีเนื้อที่ 3 ไร่ 69 ตารางวา อาคารด้านหน้ามีพ้นื ที่ใช้สอย 1,057 ตารางเมตร อาคารด้านหลัง
647 ตารางเมตร เดิมพื้นที่เหลือจากสาขาใช้สอย บริ ษทั ได้ให้เช่าใช้ทางการพาณิ ชย์

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
30 กรกฎาคม 2563

