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▲ สารบัญ
1 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
3 สารจากประธานกรรมการ
4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
6 รายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9 ข้อมูลทัว่ ไป
10 ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
11 คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
20 โครงสร้างการถือหน้ ุ และการจัดการ
35 การตลาดและการแข่งขัน
38 ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ
42 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
47 คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ
52 การกากับด ูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
68 รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
72 งบการเงินและหมายเหต ุประกอบงบ
131 ทาเนียบสาขา
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วิสยั ทัศน์
มุ่งเน้นในการให้บริ การด้านการประกันภัย โดยให้บริ การอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามคําที่วา่
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”

พันธกิจ
M1 ดําเนินธุรกิจและให้บริ การที่ซื่อตรงเป็ นหลักประกันที่มนั่ คง พร้อมทั้งดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
M2 คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดรับกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
M3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการทํางานให้มากที่ สุด และพัฒนาระบบการบริ หารงานในทุ กๆ ด้าน
ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
M4 มีการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
M5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมดําเนินธุรกิจย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน โดยยึดหลักตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
M6 สร้ างการตระหนักรู ้ และกระตื อรื นร้นในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เท่าทันกับสถานการณ์
ปัจจุบนั และในอนาคต

เป้าหมาย
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกระดับ รวมไปถึงการจัดหาข้อมูล
และเพิ่มประสิ ทธิภาพของการรับประกันภัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยอย่างสู งสุ ด และ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ได้พฒั นาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู ้ที่จาํ เป็ น
ต่อองค์กรเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ภายในปี 2564 บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะมีเบี้ยประกันภัยรับลดลงร้อยละ 25
เนื่องจากทางบริ ษทั คาดว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะมีปริ มาณลดลงจากการแข่งขันที่สูงและความคุม้ ครองที่มีการปรับตัว
สูงขึ้น จึงมุ่งเน้นการขยายตลาดด้านการประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดให้มากยิง่ ขึ้นเพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต


ด้ านการตลาด : Smart Phone จะทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์



ด้ านการปฏิบัตกิ าร : จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนั ไป



ด้ านการลงทุน : เลือกการลงทุนที่มีความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้

กลยุทธ์ในการดาเนินธ ุรกิจ
S1 บริ หารทรัพย์สินเดิมให้เต็มประสิ ทธิ ภาพ
S2 แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายกิจการให้มีการเติบโต
S3 เสริ มสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร
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▲ ข้อมูลทางการเงินที่ สาคัญ
ข้อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
(หน่วย : พันบาท)

2563

2562

2561

787,240
229,979
557,261

900,350
371,788
528,562

799,506
222,998
576,507

198,556
164,090
107,678
17,521
39,103
23,900
51,225

414,856
355,427
122,264
20,103
46,227
(31,051)

188,683
155,854
63,833
20,194
43,297
6,200

4.27
2.60
46.44

(2.59)
0.50
44.05

0.52
0.50
48.04

6.07
2.53
9.44
60.89

(3.65)
2.87
(5.62)
119.31

0.77
2.98
1.05
96.15

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลการดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ
รายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
เทียบต่ อหุ้น (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
เงินปันผล
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
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▲ สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2563 ที่ผ่านมาเนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื่อ COVID - 19 นับเป็ นปี ที่ทา้ ทายอย่างมากสําหรับ
บริ ษทั ในการกํากับดูแลกิจการให้สามารถบริ หารงานให้ดีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดความยากลําบากต่อการดํารงชีวิต ความเป็ นอยูใ่ น
สังคม รวมถึงธุรกิจเป็ นวงกว้างไปทัว่ โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั มีความห่วงใยและพยายามหาแนวทาง ในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการให้บริ การและการปฏิ บตั ิงาน บริ ษทั ได้ออกมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าภายในอาคาร ให้พนักงานทุกคนรักษาระยะห่ าง (Social Distancing) รวมไปถึงรณรงค์ให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในขณะปฏิบตั ิงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม
ด้านการบริ หารจัดการ บริ ษทั มี ความห่ วงใยและพยายามหาแนวทางในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย โดยตระหนักถึ ง
ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางการบริ หาร
จัด การเพื่ อ การเติ บ โตอย่า งยัง่ ยืน โดยมุ่ ง เน้น การบริ ห ารจัด การองค์ก รให้เ กิ ด ความสมดุ ล ในทุ ก ภาคส่ ว น จากระดับ คณะกรรมการ
สู่ฝ่ายบริ หาร และพนักงาน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” อีกทั้งยังนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
เพื่อการบริ หารจัดการ จากการพัฒนาการกํากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้ในปี 2563 นี้ บริ ษทั ได้รับผลการประเมินจากโครงการ
สํารวจการกํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบียนไทยประจําปี 2563 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) อยูใ่ นระดับที่ “ดีมาก”
โดยบริ ษทั ยังคงปรับปรุ งการดําเนิ นงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่ อง ทั้งคุณภาพการให้บริ การ และการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่เป็ นธรรมและ
เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายขึ้นในปั จจุบนั
แผนการดําเนิ นธุ รกิ จ มี การคาดการณ์ว่าในปี 2564 บริ ษทั จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.15 และบริ ษทั ยังคง
แสวงหาพันธมิตรใหม่ทางการตลาดที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ ในการเพิ่มเบี้ยประกันภัยรับตรงของ
บริ ษทั และบริ ษทั กําลังพัฒนาที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางการขายประกันภัยทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยพัฒนาระบบ IT และ
บุคคลากรควบคู่ไปกับการบริ หารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ท้ายที่ สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ผมขอขอบคุ ณท่ านผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ ธุ รกิ จ และผูม้ ี อุปาการคุ ณทุ กท่ าน
ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุ นธุรกิจของบริ ษทั ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกท่าน ที่ ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ร่ วมมือร่ วมใจผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็ จ ขอให้ทุกท่านเชื่อมัน่ ว่า คณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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▲ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั จํานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้ น
บัญชีการเงิน และการบริ หารองค์กร ได้แก่ นายสมพล ไชยเชาวน์ ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
และนายวรยุทธ เจริ ญเลิศ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่า งปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ ม 5 ครั้ ง และกรรมการทุ ก ท่ า นเข้า ประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และกํากับดู แลตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามหลักบรรษัทภิบาล โดยสรุ ปรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงินประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2563 ของบริ ษทั โดยเชิญฝ่ ายจัดการ
ที่เกี่ยวข้องและผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีใน
การประชุมทุกครั้งจะได้รับการพิจารณาและนํามาปรับปรุ งให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั อย่างเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า งบการเงิ นได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ใช้ในปั จจุบนั และตามแบบ
ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด
2. การสอบทานระบบการควบค ุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุ มภายใน
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งรายงานไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ
มีการประเมินความเสี่ ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกําหนดความสําคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายขององค์กร รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะการดําเนิ นงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม
3. การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที่สอบทานกับผูบ้ ริ หาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการจัดทําแผนการบริ หารความเสี่ ยงและมีการติดตามการดําเนิ นการประเมินความ
เสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้ผลเพียงพอและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาปรับปรุ ง เพื่อให้การบริ หารความเสี ยงมีประสิ ทธิภาพรวมทั้งปฏิบตั ิตามข้อกําหนด และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการ
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการ
สอบทานรายการระหว่างกันที่บริ ษทั มีการดําเนิ นการกับผูเ้ กี่ยวข้องพบว่า บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป มีความเป็ นธรรม
สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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5. การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บตั ิงานและกํากับให้บริ ษทั ดําเนิ นกิ จการต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่
กําหนดไว้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้มีคุณธรรม บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทาํ ให้เชื่อว่ามีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตาม และ / หรื อ การปฏิบตั ิ
ที่ขดั หรื อแย้งกับข้อกําหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระคุณสมบัติ ทักษะ
ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริ ษทั ในปี ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 โดยมี นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 2982 และ / หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7645 และ / หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ประจําปี 2564
โดยสรุ ปการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ได้ติดตามการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยใช้ความรู ้
ความสามารถมี ความเป็ นอิ สระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้ระบุ ไว้ใ นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ความเห็นว่า บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการ
เปิ ดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนิ นธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างครบถ้วน

นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่ งงบ
การเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย เลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และสมเหตุสมผลในการจัดทํา
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและเกณฑ์การจัดทํางบการเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
จึ งช่ วยสะท้อนให้เห็ นถึงฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานที่ ถูกต้องโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุ นทัว่ ไป
โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแล
กิจการที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึ กข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่ อถือพอที่จะ
สามารถดํารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สินและป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนิ นงาน ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการปฏิ บัติงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั และได้รายงาน
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริ ษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถ
สร้ างความเชื่ อมัน่ ได้ว่างบการเงิ นของ บริ ษทั จรั ญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสําคัญ

( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา )

( นายสุกิจ จรัญวาศน์ )

ประธานกรรมการบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และสอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับตามที่หน่วยงานกํากับกําหนด ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั โดยในปี 2563 คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุ ปผลการดําเนินการ โดยจําแนกประเด็นความเสี่ ยงทั้ง 11 ด้านไว้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงด้านกลย ุทธ์
เมื่อพิจารณาจากกลยุทธ์หลักที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่งผลให้เกิดการปรับปรุ งสัญญาบริ การราย
เดือนต่างๆ ที่มีการปรับลดราคาค่าบริ การลงมาได้มาก พร้อมกับการให้บริ การจากคู่คา้ ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ งบริ ษทั สามารถขยายผลไปสู่ การปฏิบตั ิ
ได้ในทุกๆ ส่ วนงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยรวมของบริ ษทั อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 221 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และสู งกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ.
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 120
2. ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้รวมทุกผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 39 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่ สูงเกินเกณฑ์ที่กาหนดนั้น บริ ษทั ได้
ดาเนินการปรับลดให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้านตลาด
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 2.53 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้
4. ความเสี่ยงด้านเครดิต
เมื่อพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พบว่าบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนมากกว่าร้อยละ 200 และบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศ
มี อ ัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ตั้ง แต่ ร ะดับ A- ขึ้ น ไป ซึ่ งอยู่ใ นระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ แต่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ ผลกระทบจากหุ ้ น กู้ข อง
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ประมาณร้อยละ 6 จากตราสารหนี้ท้ งั หมดที่บริ ษทั ลงทุน
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่าอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 730 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางสํานักงาน คปภ. กําหนดไว้ที่ร้อยละ 100
6. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 96 ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บได้ และสู ง กว่า เกณฑ์ที่ สํานัก งาน คปภ. กํา หนดไว้ที่ ร้อ ยละ 80 รวมถึ ง ไม่ พ บรายการเหตุก ารณ์ ผิ ดปกติ
(Incident Report) ที่ส่งผลกระทบกับบริ ษทั ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในปี 2563 แต่อย่างใด
7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
เมื่อพิจารณาจากจํานวนเรื่ องร้องเรี ยนที่ ได้รั บจากคู่คา้ หรื อผูเ้ อาประกันภัย พบว่ามีเล็กน้อยและอยู่ในระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้เรี ยบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบกับชื่อเสี ยงของบริ ษทั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อพิจารณาจากจํานวนรายการที่ส่งผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงจํานวนรายการความเสี ยหายที่
เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์น้ นั ยังไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2563 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
9. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย
เมื่อพิจารณาจากจํานวนรายการและความเสี ยหายที่ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้
มีการคาดการณ์ไว้เป็ นอย่างมากอันเกิดจากเหตุการณ์ความเสี ยหายขนาดใหญ่น้ นั ยังไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2563 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
เมื่อพิจารณาจากจํานวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบให้เกิ ดความเสี ยหายในปี 2563 โดยเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
หรื อไม่มีประสบการณ์มาก่อนนั้น มีเพียงความเสี่ ยงที่พนักงานอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นบริ ษทั จึ งได้กาํ กับดูแล
ป้ องกัน และควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึน โดยในปี 2563 นี้ไม่มีพนักงานบริ ษทั ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง
ถือว่าอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
11. ความเสี่ยงภายในกลมุ่ ธ ุรกิจ
เมื่อพิจารณาจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่ไม่มีกลุ่มธุรกิจ จึงส่งผลให้ความเสี่ ยงนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับบริ ษทั
เมื่อพิจารณาภาพรวมความเสี่ ยงของบริ ษทั แล้ว พบว่าบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะใช้ใน
การบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริ ษทั ซึ่งทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้พิจารณาทบทวนผลของการบริ หารความเสี่ ยง
ในปี ที่ผา่ นมาแล้วให้ความเห็นว่าสามารถใช้กรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นการดําเนินธุรกิจต่อไปได้

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲ ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

: CHARAN

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000807 (บมจ. 327)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย
สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

: 0-2276-1024

โทรสาร

: 0-2275-4919

E-mail

: charanins@charaninsurance.co.th

URL

: www.charaninsurance.co.th

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

: 120,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุน้ สามัญ

: 12,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

: 10 บาท

สาขาขอนแก่น

: เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4347-2295-6

สาขาเชียงใหม่

: เลขที่ 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - หางดง ตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5380-6616-8

สาขากระบี่

: เลขที่ 305/9 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0-7562-4083-4

บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

สํานักงานผูต้ รวจบัญชี
และผูส้ อบบัญชี

: บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300-2
โดย นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
และ/หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
และ/หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

ที่ปรึ กษาทางการเงิน

: ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲ ผังโครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษทั
BOARD OF DIRECTORS

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการลงท ุน
INVESTMENT COMMITTEE

คณะกรรมการบริหาร
EXECUTIVE COMMITTEE

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

สานักตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT
กรรมการผูจ้ ดั การ
MANAGING DIRECTOR
ผูจ้ ดั การฝ่ายประกันอัคคีภยั
FIRE DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด
MARKETING DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและการลงท ุน
FINANCE DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
MISCELLANEOUS DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
ACCOUNTING DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ายประกันภัยยานยนต์
MOTOR DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ายธ ุรการ
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

แผนกกฎหมาย
LEGAL DIVISION

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
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▲คณะกรรมการและผูบ
้ ริหาร
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อย ุธยา

อาย ุ 69 ปี

ตาแหน่ง
 ประธานกรรมการบริ ษทั
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
17 มกราคม 2551
ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท Texas Christian University, U.S.A
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม
 Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นายสมพล ไชยเชาวน์

อาย ุ 74 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการ

นางผ ุดผ่อง อาสิงสมานันท์
ตาแหน่ง
 กรรมการ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระ

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
17 มกราคม 2551

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
22 กันยายน 2549

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป

Texas ADI University, U.S.A.
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ

Texas ADI University, U.S.A.
ประวัติการฝึกอบรม
 Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ

บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

อาย ุ 72 ปี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
 Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นายวรย ุทธ เจริญเลิศ

อาย ุ 72 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการ

นายส ุกิจ จรัญวาศน์

อาย ุ 75 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการ

⚫

ประธานกรรมการบริ หาร

 กรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการลงทุน

⚫

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

 กรรมการอิสระ

 กรรมการผูจ้ ดั การ

⚫

เลขานุการคณะกรรมการ

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
13 มิถุนายน 2545

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
1 มกราคม 2517

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง

Pittsburg State University, U.S.A.
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)

University of Delhi, India
ประวัติการฝึกอบรม
 Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 0.01%
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

California State University at Long Beach, U.S.A.
 ปริ ญญาตรี วิศวโครงสร้าง

California State University at Long Beach, U.S.A.
ประวัติการฝึกอบรม
 Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 18.07%
 คู่สมรส : 3.89%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
 บิดาของ นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
และ นายกิตติ จรัญวาศน์
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการลงทุ น
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการผูจ้ ดั การ
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นายพนธ์ ฐิติพานิชยางก ูร

อาย ุ 71 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการ

นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

อาย ุ 47 ปี

ตาแหน่ง
 กรรมการ

 กรรมการบริ หาร

 กรรมการบริ หาร

 กรรมการลงทุน

 กรรมการลงทุน

 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
1 กรกฎาคม 2528

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
1 กุมภาพันธ์ 2548

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป

วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร
ประวัติการฝึกอบรม
 Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 Insurance Management Development Program (IMDP)

สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 0.83%
 คู่สมรส : 0.07%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

City University of Seattle, U.S.A
ประวัติการฝึกอบรม
 Insurance Management Development Program (IMDP)
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 5.98%
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
 บุตรชายของ นายสุ กิจ จรัญวาศน์
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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เจ้าหน้าที่บริหาร
นายกิตติ จรัญวาศน์

อาย ุ 50 ปี

ตาแหน่ง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
19 มีนาคม 2557
ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
Whitwort University, U.S.A.
ประวัติการฝึกอบรม
 Insurance Management Development Program (IMDP)
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 5.77%
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
 บุตรชายของ นายสุกิจ จรัญวาศน์
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตาด
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

นายโฆษิต อังคส ุวรรณ

อาย ุ 50 ปี

ตาแหน่ง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง
 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
1 เมษายน 2561
ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

สาขาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการฝึกอบรม
 Insurance Management Development Program (IMDP)
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นางสาวส ุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

อาย ุ 67 ปี

นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์ส ุริยนั ต์ อาย ุ 65 ปี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

 กรรมการลงทุน

 กรรมการลงทุน

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
1 ธันวาคม 2524
ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึกอบรม
 Insurance Management Development Program (IMDP)
สถานบันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 0.01%
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และกรรมการลงทุน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
1 กรกฎาคม 2528
ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ประวัติการฝึกอบรม
 Insurance Management Development Program (IMDP)
สถานบันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 0.01%
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญส ุข

อาย ุ 75 ปี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

นางปัทมา ตระการเอี่ยม
ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
3 ธันวาคม 2550

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
15 มกราคม 2563

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

อาย ุ 55 ปี

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประวัติการฝึกอบรม
ไม่มี

ประวัติการฝึกอบรม
ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : 0.03%

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี

 คู่สมรส : ไม่มี

 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นางสาวปุณรดา อาย ุเจริญก ุล

อาย ุ 56 ปี

นายนพดล ส ุวรรณการียก์ ุล

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
15 มีนาคม 2547

วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
1 มีนาคม 2537

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยพาณิ ชยการราชดาเนิน
ประวัติการฝึกอบรม
 Insurance Management Development Program (IMDP)
สถานบันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี

อาย ุ 50 ปี

สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประวัติการฝึกอบรม
ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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นางพรมพร ลาดับพังค์

อาย ุ 50 ปี

ตาแหน่ง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้
4 มกราคม 2555
ค ุณว ุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการฝึกอบรม
ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ตนเอง : ไม่มี
 คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผูบ้ ริหาร
ไม่มี
ตาแหน่งในองค์กรอื่น
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปีย้อนหลัง
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲

โครงสร้างการถือหน้ ุ และการจัดการ

โครงสร้างการถือหน้ ุ
รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรกของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) พร้อมทั้งจํานวนหุ ้นที่ ถือ และสัดส่ วน
การถือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – สก ุล

จานวนหน้ ุ

สัดส่วนการถือหน้ ุ (%)

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

2,171,944

18.10

2. นายวิเชียร ศรี มุนินทร์นิมิต

1,089,700

9.08

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

718,100

5.98

4. นายกิตติ จรัญวาศน์

692,000

5.77

5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

578,000

4.82

6. นายสิ ทธิชยั เกื้อเกียรติงาม

570,000

7.44

7. นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์

467,200

3.89

8. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

412,800

3.44

9. นางสาววีรดา เกื้อเกียรติงาม

400,000

3.33

10. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

239,200

1.99

หมายเหตุ : บริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างนัยสําคัญต่อบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ รายอื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุ มตั ินาํ เสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563 สําหรับผลการดําเนิ นงานตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ ้นละ 2.60 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 31.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุ ทธิ
ซึ่ งจะจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 “ทั้งนี้ สิทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่
แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ บมจ. 28”
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
ปี

2563

2562

2561

2560

2559

กําไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

4.27

(2.59)

0.52

1.11

2.12

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

2.60

0.50

0.50

1.00

1.50

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

60.89

119.31

96.15

90.09

70.75

หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการบริ ษทั

2. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการ

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

การลงนามแทนบริษทั
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ งแทน
คณะกรรมการได้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขให้กรรมการที่มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั คือ นายสุ กจิ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิ ติพานิชยางกูร
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
อานาจของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุ มตั ิ เรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน แผน
หลักในการดําเนิ นงาน นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และแผนการดําเนิ นธุ รกิ จประจําปี การกําหนดเป้ าหมายที่ ตอ้ งการของผลการ
ดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ การดูรายจ่ายลงทุน และรายการระหว่างกันที่สาํ คัญ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ ยวกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อํานาจการบริ หาร
การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการชุดย่อย
อื่นใด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถที่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
6. พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. กํา กับ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสมและยอมรั บ ได้ เพื่ อ ให้บ รรลุ
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วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต อย่างมี
เหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของฝ่ ายจัดการอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ และเป็ นไป
ตามแผนงาน
9. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ ายเงิ นปั นผลประจําปี เพื่อนําเสนอที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
10. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรั บการกําหนดเงิ นเดื อน การปรับขึ้ นเงิ นเดื อน การกําหนดโบนัส ค่าตอบแทนของ
พนักงานและผูบ้ ริ หาร
11. กํากับดูแลให้มีการส่งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการดําเนินงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อม
ใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการ
ในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ ต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
12. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชี โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องเสนอต่อผูถ้ ือหุน้
13. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และจัดให้มีร ายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ
มติที่ประชุ มและการจัดทํารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงงบการเงิ น รายงานประจําปี แบบ 56-1
สามารถสะท้อนฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดําเนินงานให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ และควบคุม
ระบบจัดเก็บเอกสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง
อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักขององค์กร
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และ
ตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ดูแล และส่ งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
3. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดมาตรการดูแลให้เรื่ องสําคัญได้ถูก
บรรจุไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีการลงคะแนนเสี ยง
และคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
4. มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ องที่ตอ้ งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสําคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริ มให้กรรมการมีดุลย
พินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ
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อานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนินการ และมติที่ออกโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั และในการบริ หารกิจการ กรรมการผูจ้ ดั การต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสั่งหรื อประกาศกําหนดวิธีการบริ หารงานและการดําเนิ น
กิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กิจการเกี่ ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจกระทําการแทนและผูกพัน
บริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วม
ประชุมด้วยเท่านั้น ทั้งนี้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการมีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุมตั ิรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้นสภาพ รวมถึงการ
เลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรื อระเบียบข้อบังคับกําหนดให้คณะกรรมการเป็ น
ผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
6. บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมถึง กฎหมายอื่ นที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่ใช้อยูแ่ ล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม
โดยจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการช ุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ดย่อ ย 4 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่ ง
ทุกท่านมี คุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทํางานเป็ นที่ยอมรับ และ นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ เป็ นผูท้ ี่
มีวฒ
ุ ิการศึกษาทางด้านบัญชี มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนเพิม่ ขึ้น ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่
2. มีอาํ นาจในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็นชอบในการพิจารณาและ
อนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
3. สอบทานให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ บัง คับ และประกาศสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พร้อมทั้ง
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลบังคับใช้กบั บริ ษทั และ /
หรื อธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อธุรกิจของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่ นใดที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั และผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบภายใต้ของเขตอํานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ ทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เป็ นประจํา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขนโยบายดังกล่าว และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ในนโยบาย
ฉบับอื่นของบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดไว้อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
(2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

อานาจของคณะกรรมการบริหาร
อํานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจ หรื อการ
มอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อรายการที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การดําเนิ นธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษทั ซึ่ งการอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อพิจารณา และอนุมตั ิ ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปตามนโยบายและแผนงานหลักที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ. วินาศภัย
พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ให้มีการจัดทํางบการเงินที่ แสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่เป็ นจริ งอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการบริหาร กําหนดไว้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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(3) คณะกรรมการลงท ุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร ที่ ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการลงทุน

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการลงทุน

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการลงทุน

4. นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

กรรมการลงทุน

5. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

กรรมการลงทุน

หมายเหตุ : ในปี 2563 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการลงทุน

อานาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงท ุน
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการและนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงโดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงาน คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
5. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบี ยบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ลงทุนและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9. พิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารที่ ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้ นสุ ดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีรายชื่อและจํานวน
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2562 และ 2563 ดังต่อไปนี้
1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4. นางสาวกัญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

5. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาจัดทากรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้
ความเห็นและอนุมตั ิ โดยต้องครอบคลุมประเภทความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.2 ความเสี่ ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
1.3 ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk)
1.4 ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
1.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
1.6 ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
1.7 ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง (Reputation Risk)
1.8 ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
1.9 ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
1.10 ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1.11 ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถ้ามี)
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ต้องครอบคล ุมถึงกิจกรรมหลักของบริษทั ดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกาหนดเบี้ยประกันภัย
(2) การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย
(3) การพิจารณารับประกันภัย
(4) การประเมินสารองประกันภัย
(5) การบริ หารจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
(6) การประกันภัยต่อ
(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
(8) การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
(9) การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2. ประเมินความเพียงพอ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3. จัดการประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ งครั้งเพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ ยง
ของบริ ษทั รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงและให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4. กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
5. ทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ดาเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
6. จัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงกรณี ฉุกเฉิน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
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3. ผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจํานวน 10 ท่าน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. นายพนธ์ ฐิติพานิชยากูร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

2. นายกิตติ จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

3. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

4. นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

6. นายวิสิทธิ์ ลิม้ เจริ ญสุข
7. นางปั ทมา ตระการเอี่ยม

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

8. นางสาวปุณรดา อายุเจริ ญกุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

9. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ลุ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นางพรหมพร ลําดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

4. เลขาน ุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ เหมาะสม
โดยเลขานุ การบริ ษทั มีบทบาทหน้าที่ ในการให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องทราบและปฏิ บตั ิ
การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ บันทึก
รายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้นทัว่ ไปให้รับทราบถึงสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น
และข่าวสารของบริ ษทั การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาน ุการบริษทั
เลขานุ การของบริ ษทั จะต้องปฏิ บัติหน้าที่ ตามที่ กฎหมายกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่ อสัตย์สุตจริ ต รวมทั้ง ต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการมี ดังต่อไปนี้
1. จัดทําและเก็บรั กษาเอกสารเกี่ ยวกับกรรมการ รายงานประจําปี บริ ษทั หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่งสําเนาการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คาํ แนะนําในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของ
บริ ษทั พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็ นศูนย์กลางติดต่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้
7. ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้ ือหุน้
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8. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ ว ยงานที่ ก ํา กับ ดู แ ลตามระเบี ย บ
และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
5. การสรรหากรรมการและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหาร
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็
ตามการสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทักษะความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับ มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวฒ
ุ ิภาวะ
และความมัน่ คง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริ ษทั และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั รวมถึง
ความรู ้ความชํานาญเฉพาะด้านหรื อทักษะที่จาํ เป็ น เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและประสิ ทธิผลของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพ
และมีความหลากหาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่กนั ไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กาํ หนด
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาํ หนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตั ิของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน และรักษามาตรฐานของการบริ หารจัดการที่ดี
กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยกรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ทาํ หน้าที่จดั การ
ของบริ ษทั เป็ นกรรมการที่ เป็ นอิ สระจากฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีอาํ นาจควบคุ ม และเป็ นผูท้ ี่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ใน
ลักษณะที่จะทําให้มีขอ้ จํากัดในการแสดงความเห็ นที่ เป็ นอิสระ ซึ่ งสามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในรอบปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่มีการสรรหากรรมการอิสระ แต่ได้กาํ หนดคุณสมบัติไว้ ดังต่อไปนี้
ค ุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ มีดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ ควบคุมของ
บริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่า งอิ ส ระของตน รวมทั้งไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย
(ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่มีอาํ นาจ
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ควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่
มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ใน
ห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ ้น
เกินร้อยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหน้าที่คดั เลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย และขั้นตอนการคัดเลือกจะเป็ นไปอย่างโปร่ งใสชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบ ุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
1. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิ น 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. บริ ษทั จะคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั พิจารณาจากคุณสมบัติที่ยงั ขาดอยู่ โดยคํานึงถึงประสบการณ์ วิชาชีพ
ความสามรถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการและมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
3. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(3.1) หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
(3.2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (3.1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งโดยวิธีการ
เลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนก็ได้
(3.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
5. กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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(3) การสรรหาผูบ้ ริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั จะได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. การถือครองหลักทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผูบ้ ริหาร (หน้ ุ สามัญ )
วันที่ 19 มิถ ุนายน 2563
รายชื่อ
ของตนเอง

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างรอบบัญชี

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

คสู่ มรส / บ ุตร
คสู่ มรส / บ ุตร
ที่ยงั ไม่บรรล ุนิติ ของตนเอง ที่ยงั ไม่บรรล ุนิติ
ภาวะ
ภาวะ

ของตนเอง

คสู่ มรส / บ ุตร
ที่ยงั ไม่บรรล ุนิติ
ภาวะ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

-

-

-

-

-

-

2. นายสมพล ไชยเชาวน์

-

-

-

-

-

-

3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์

2,171,944

467,200

2,096,844

467,200

75,100

-

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

100,000

8,000

100,000

8,000

-

-

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

718,100

-

709,000

-

9,100

-

8. นายกิตติ จรัญวาศน์

692,200

-

692,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

1,000

-

1,000

-

-

-

11. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

1,000

-

1,000

-

-

-

12. นายวิสิทธิ์ ลิม้ เจริ ญสุข

4,000

-

4,000

-

-

-

13. นางปั ทมา ตระการเอี่ยม

-

-

-

-

-

-

14. น.ส.ปุณรดา อายุเจริ ญกูล

-

-

-

-

-

-

15. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ลุ

-

-

-

-

-

-

16. นางพรมพร ลําดับพังค์

-

-

-

-

-

-

4. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

9. นายโฆษิต อังคสุวรรณ
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7. การเข้าร่วมประช ุมของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการช ุดย่อย ประจาปี 2563
รายชื่อ

คณะกรรมการบริษทั

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
4. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
8. นายโฆษิต อังคสุวรรณ
9. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์
10. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
-

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
ลงท ุน บริหารความเสี่ยง
5/5
5/5
5/5
-

1/1
1/1
1/1
-

-

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
-

หมายเหตุ :
1. ในปี 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 6 ครั้ง เป็ นการประชุ ม ณ สํานักงานใหญ่ จํานวน 4 ครั้ ง และเป็ นการประชุมผ่าน
ระบบ VDO conference จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมผ่าน VDO conference ไม่มีค่าตอบแทน
2. ในปี 2563 ไม่มีการประชุมของ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการลงทุน

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ประจาปี 2563
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร แต่มีกระบวนการที่ชดั เจน โปร่ งใส และได้กาํ หนด
นโยบายค่ าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดค่ า ตอบแทนไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรั บ ผิ ดชอบของบริ ษ ัท โดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ่ วมกันพิจารณาจากความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโต
ทางผลกําไรของบริ ษทั และค่าตอบแทนของบริ ษทั จะอยูใ่ นระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ งค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกปี โดยจ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบเบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ค่าตอบแทนในร ูปตัวเงิน (บาท)
กรรมการ
คณะกรรมการ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่ อยอืน่ ๆ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เบี้ยประช ุม

บาเหน็จกรรมการ

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง

300,000 บาท โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 5
ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการร้อยละ 50

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง

✕
✕

✕

✕
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ในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม สําหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
และเลขานุการคณะกรรมการ
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

ปี 2563

ปี 2562

% เข้า เบี้ย บาเหน็จ
ประช ุม ประช ุม กรรมการ
100% 80,000 60,000
100% 60,000 40,000

% เข้า
เบี้ย
บาเหน็จ
ประช ุม ประช ุม กรรมการ
100% 100,000 60,000
100% 75,000
40,000

100%

60,000

40,000

100%

75,000

40,000

100%

60,000

40,000

100%

75,000

40,000

100%

60,000

40,000

100%

75,000

40,000

100%
100%

60,000
60,000

40,000
40,000

100%
100%

75,000
75,000

40,000
40,000

- ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร แต่มีกระบวนการที่ชดั เจน โปร่ งใส และได้กาํ หนด
นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะ
เป็ นผูร้ ่ วมกันพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายควบคู่ไปกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริ หาร 10 คน ในรู ปแบบของเงินเดือนโบนัส และเงิ นสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพที่บริ ษทั สมทบให้ ประมาณ 5 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนของ CEO
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของ CEO โดยได้มีการ
จัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระเมิน และร่ วมกันพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้
ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ ดั การ ถื อเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อ
จ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ระยะสัน้
ส่ วนที่ 1 ประเมินจากผลการดําเนินงานในองค์กร
ส่ วนที่ 2 ประเมินผลด้านความเป็ นผูน้ าํ (ความเป็ นผูน้ าํ การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการ
ปฏิบตั ิงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสื บ
ทอดตําแหน่ง และคุณลักษณะส่ วนตัว) ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ของกรรมการผูจ้ ดั การโดย
ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ระยะยาว
จ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี 9. รายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทําธุ รกรรมกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยจะต้องมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องเป็ นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั จะทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิบตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กาํ หนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲ การตลาดและการแข่งขัน
1. นโยบายและลักษณะตลาด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื่อ COVID – 19 ทําให้ภายในปี 2563 ธุรกิจประกันภัยไม่ได้มีการขยายตัว
มากนัก บริ ษทั ประกันภัยจึงพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการที่หลากหลายและรองรับกับสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั มากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยที่สาํ คัญที่มีมาอย่างต่อเนื่อง คือ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปี ที่ผา่ นมา พฤติกรรมการบริ โภคและการดําเนิ นชีวิต
ของคนรุ่ นใหม่เริ่ มมีบทบาทกับธุ รกิ จประกันภัยในอัตราที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ เปลี่ ยนแปลงไปส่ งผลให้มีความ
ต้อ งการในการเลื อ กสรรผลิ ต ภัณฑ์ที่ ต่า งออกไปจากเดิ ม ซึ่ ง บริ ษ ัทประกัน ภัย ต้อ งพยายามปรั บ รู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ การต่า งๆ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุดในสภาวการณ์ที่สงั คมก้าวเข้าสู่ยคุ ของการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรู ปแบบ
เพื่ อ เป็ นการตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคและเป็ นการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน ในตลาดประกัน ภัย
ในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ทั้งประเภทรถยนต์และไม่ใช่รถยนต์ โดยมีการเสนอขายผ่านตัวแทน
นายหน้าต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่คา้ รวมถึงบุคคลที่สนใจได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่ งเป็ น
การดําเนินงานต่อเนื่ องจากปี 2562 โดยเน้นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ราคาย่อมเยา และมีการบริ การหลังการ
ขายที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที และในอนาคตบริ ษทั จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบดิจิทลั เพื่อให้สอดรับกับ
ตลาดคนรุ่ นใหม่ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังคงรักษาบริ การในรู ปแบบเดิมไว้ระยะหนึ่ง สําหรับกลุ่มลูกค้าหรื อคู่คา้ ที่พอใจกับการบริ การดังกล่าว
ลักษณะล ูกค้า
ล ูกค้ารายบ ุคคล ได้แก่ ลูกค้าปั จเจกบุคคลทัว่ ไปที่ส่วนใหญ่จะใช้บริ การการประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยูอ่ าศัย ประกันภัย
รถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เป็ นต้น
ล ูกค้าองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยบริ ษทั สามารถให้บริ การด้าน
การประกัน วิน าศภัยได้ทุ กประเภท เช่ น การประกัน อัค คี ภ ัย หรื อ การประกัน การเสี่ ยงภัย ทุ ก ชนิ ด สํา หรั บกลุ่ม สํา นักงาน ที่ พกั อาศัย
คอนโดมิเนี ยม ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการประกันภัยรถยนต์การประกันภัยขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศหรื อ
ภายในประเทศ และการรับประกันภัยการก่อสร้าง สําหรับลูกค้าที่มีการดําเนินงานเป็ นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
กลมุ่ ล ูกค้าและเป้าหมาย
ในปี 2564 บริ ษทั ได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากเดิมให้กว้างขวางยิง่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 โดยการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายเพิ่มเติม
เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในกลุ่มเป้ าหมายใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึงคุณภาพในการบริ การเป็ นสําคัญ โดยให้ความสําคัญกับบริ การ
หลังการขายรวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในการแจ้งปั ญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ในปี 2564 บริ ษทั ยังคงขยายงานในช่องทางการจําหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ที่มีอยูร่ วมทั้งดําเนินการ
ปรับระบบงาน / วิธีการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารช่องทางการจําหน่ าย ตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั โดยช่องทางการ
จําหน่ายของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 4 ช่องทาง ได้แก่
1. การขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา บริ ษทั มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําด้าน
ประกันวินาศภัยต่อผูเ้ อาประกันภัย ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา โดยกําหนด
เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้ มัครที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีใบอนุญาตตัวแทน
ประกันวินาศภัย และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
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2. การขายผ่านนายหน้านิ ติบุคคล บริ ษทั มีนายหน้านิ ติบุคคล ซึ่ งทําหน้าที่ให้บริ การโดยตรงแก่ผเู ้ อาประกันภัย ตั้งแต่การ
แนะนําประเภทการประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
3. การขายผ่านสถาบันการเงิน บริ ษทั มีช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของสถาบันการเงิน
4. ลูกค้าโดยตรง ประกอบด้วยลูกค้าที่ติดต่อกับบริ ษทั โดยตรง และลูกค้าที่ฝ่ายการตลาดของบริ ษทั ให้บริ การและดูแลโดยตรง
การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

การประกันภัย
การประกันภัย
ทางทะเลและ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รถยนต์
การประกัน
ขนส่ง
อัคคีภยั
ความเสี่ยง ความรับผิดต่อ อ ุบัติเหต ุ
ตัวเรือ สินค้า พ.ร.บ. สมัครใจ
ส ุขภาพ
ภัยทรัพย์สิน บ ุคคลภายนอก ส่วนบ ุคคล

จํานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง

35.51

-

สัดส่ วนของ
เบ้ ยี ประกันภัย

18.22%

0%

7.24

104.13

19.00

26.58

0.44

1.09

-

3.72% 53.44%

9.75%

13.64%

0.23%

0.56%

0%

รวม
อื่นๆ

0.85

194.84

0.44% 100.00%

การแบ่งส่ วนตลาดประกันวินาศภัยในปี 2563 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้จาํ หน่ ายกรมธรรม์เป็ นจํานวน
162,350 กรมธรรม์ ลดลงร้อยละ 62.58 โดยมีจาํ นวนทุนรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 53,683,452,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28
(หน่วย : ล้านบาท)

จานวนกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับตรง (บาท)

ประเภทการรับประกันภัย
2563

2562

อัตรา (%)

2563

2562

อัตรา (%)

ประมาณการ
ส่วนแบ่งตลาด

อัคคีภยั

7,560

7,834

-3.50%

35,506,674.99

35,826,413.02

-0.89%

0.342%

ทางทะเลและขนส่งสิ นค้า

2,748

3,345

-17.85%

7,239.290.00

8,185,362.00

-11.56%

0.124%

147,951

418,141

-64.62% 104,131,480.21

299,661,349.58

-65.25%

0.719%

2,805

3,272

-14.27%

18,999,608.00

20,042,708.00

-5.20%

0.016%

510

458

11.35%

26,581,567.00

25,155,771.00

5.67%

0.110%

95

47

102.13%

440,888.45

310,788.45

41.86%

0.014%

อุบตั ิเหตุ

486

517

-6.00%

1,091,041.00

1,215,967.00

-10.27%

0.004%

เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

195

232

-15.95%

850,033.63

20,840,497.06

-95.92%

0.023%

162,350

433,846

-62.58% 194,840,583.28

411,238,856.11

-52.62%

0.093%

พ.ร.บ.
รถยนต์ภาคสมัครใจ
ทรัพย์สิน
ความรับผิดตามกฎหมาย

รวมทั้งสิ้น

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 36

2. ภาวะอ ุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2563 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 อย่าง
มาก โดย IMF ได้คาดการณ์วา่ GDP ของไทยในปี 2563 จะหดตัวถึงร้อยละ 6.7 ซึ่ งเป็ นการหดตัวมากที่สุดของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ฉะนั้น จึงคาดว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี นี้ จะอยูท่ ี่ประมาณ 250,000 ล้านบาท สําหรับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจประกัน
วินาศภัยในปี 2563 นั้น คาดว่าจะลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 1.4 ถึง 1.7 และจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้
นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐที่ดาํ เนิ นการต่อเนื่ องจากปี 2561 และปี 2562 จากการเบิกจ่ายงบประมาณการใช้จ่ายและการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รวดเร็ วขึ้น รวมถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้พ้ืนฐานให้กบั ประชาชน
การปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรื อน การวางรากฐานสังคมผูส้ ูงวัยที่ตอ้ งพึ่งพาแรงงานคนรุ่ นใหม่ให้มีรายได้และสามารถดํารงตนเอง การสร้าง
งานให้ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้เป็ นการผันรายได้เข้าสู่ ระบบการผลิตในรู ปแบบการอุปโภคและบริ โภคสิ นค้า และการบริ การต่างๆ
ซึ่งส่งผลให้ในปี 2564 ภาพรวมของเศรษฐกิจอาจจะกลับมาฟื้ นตัวดีข้ ึน ฉะนั้น หากอุสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงภาคธุรกิจบริ การต่างๆ ได้รับประโยชน์ไม่วา่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยในฐานะ
ผูใ้ ห้บริ การรับความเสี่ ยงภัยแทนภาครัฐ และประชาชนทัว่ ไปไม่ตอ้ งแบกรับความเสี่ ยงภัยดังกล่าวเองทั้งหมด
ในปี 2563 ธุ รกิ จประกันวินาศภัยมีจาํ นวนบริ ษทั ประกันภัยทั้งสิ้ น 57 บริ ษทั (ที่ มา: คปภ. และไม่นับรวม บริ ษทั ไทยรับ
ประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก)
ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธ ุรกิจประกันวินาศภัย
(หน่วย: พันบาท)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ประเภทการรับประกันภัย
ปี 2563

ปี 2562

เพิ่ม(ลด)%

อัคคีภัย

7,789,794

7,751,921

0.48

ภัยทางทะเลและขนส่ ง
ตัวเรื อ
สิ นค้า
ภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ
ภาคบังคับ
ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สุขภาพ
อื่น ๆ
รวม

3,899,244

4,135,059

(5.70)

357,191
3,542,053

321,663
3,813,396

11.04
(7.11)

105,421,054

105,196,283

0.20

91,216,332
14,204,722

91,201,740
13,994,543

0.01
1.50

67,257,559

60,414,898

11.32

17,583,557
2,081,195
22,833,897
12,794,280
11,964,630

16,772,442
2,065,496
22,327,791
7,995,288
11,253,881

4.83
0.76
2.26
60.02
6.31

184,367,651

177,498,161

3.87

ที่มา : ข้อมูลเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2563 และ 2562 ประจําไตรมาส 3 เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
: https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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▲ ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธ ุรกิจ
บริ ษทั ซุ่ นเฮงหลีประกันภัย จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2492 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท
เพื่อดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ทาํ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด” จากนั้น
บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และในปี
พ.ศ. 2537 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ในชื่อ “บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)” และในปี พ.ศ. 2558
บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญ 12 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
บริ ษทั ได้พฒั นาธุ รกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องมาตลอดระยะเวลา 71 ปี ปั จจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว
จํานวน 120 ล้านบาท (หนึ่ งร้ อยยี่สิบล้านบาท) เป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมดจํานวน 12,000,000 หุ ้น (สิ บสองล้านหุ ้น) มูลค่าที่ ตราไว้ หุ ้นละ
10 บาท (สิ บบาท)
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการลงทุน โดยมี
รายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

กลมุ่ ธ ุรกิจ
จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

27.10
4.13
116.77
16.09

14.43
2.20
62.18
8.56

29.07
5.41
303.53
17.42

7.10
1.32
74.14
4.26

30.29
5.62
102.43
17.51

16.51
3.05
55.81
9.54

164.09

87.37

355.43

86.82

155.85

84.91

2. รายได้จากการลงทุน

17.52

9.33

20.10

4.91

20.19

11.00

3. รายได้อื่น ๆ

6.19

3.30

33.86

8.27

7.51

4.09

187.80

100.00

409.39

100.00

183.55

100.00

1. เบี้ยประกันภัยรับ – สุทธิ*
1.1 เบี้ยประกันอัคคีภยั – สุทธิ
1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล – สุทธิ
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต์ – สุทธิ
1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด – สุทธิ
เบีย้ ประกันภัยรับทั้งสิ้น

รวม

การประกอบธุรกิจของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็ น
- การรับประกันภัยโดยตรง เป็ นการรับประกันภัย ผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้า นิติบุคคล สถาบันการเงิน
และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อจากบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ ยงในการรับประกันภัย
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บริ ษทั ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.1 การประกันภัยอัคคีภยั
เป็ นการรับประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่อยูอ่ าศัย อาคาร บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพณิ ชย์ โรงงาน และ/หรื อ ทรัพย์สิน
ภายในสิ่ งปลูกสร้าง สต๊อกสิ นค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็ น ดังนี้
- การประกันภัยอัคคีภัยสาหรับทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า (รวมถึงความ
เสี ยหายต่อเครื่ องไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่ องจาก
นํ้า อันเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรื อการล้นออกมาของนํ้า หรื อไอนํ้า (และคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยจาก
ลมพายุ ภัยจากนํ้าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิ ด หรื อคลื่นใต้น้ าํ หรื อ สึ นามิ และภัยจากลูกเห็บ บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท / ปี ) และยังมีการขยายความคุม้ ครองค่าเช่าที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราว (ตาม
เงื่อนไขการประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยูอ่ าศัย)
- การประกันอัคคีภัย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สาํ หรับทํา
แสงสว่าง หรื อประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัยเท่านั้น ส่วนความเสี ยหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากนํ้า (ไม่รวมนํ้าท่วม) ภัย
ลมพายุ ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า ฯลฯ ต้องระบุไว้ให้ชดั เจนในกรมธรรม์ประกันภัยจึงจะได้รับความคุม้ ครอง
1.2 การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
เป็ นการรับประกันภัยขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรื อเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ
ตลอดจนการขนส่งสิ นค้าทางเครื่ องบิน ซึ่งจะให้ความคุม้ ครองความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ง
ที่นาํ เข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสี ยหายจากภัยทางทะเล ความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรื อ
ฟ้ าผ่า และยังให้ความคุม้ ครองพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการจลาจล การนัดหยุดงาน เป็ นต้น โดยสามารถแยกกรมธรรม์เป็ นประเภทได้ ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (ทางเรื อ ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ)
2. กรมธรรม์ประกันภัยสิ นค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
- กรมธรรม์แบบคุม้ ครองความเสี่ ยงภัยทุกชนิด
- กรมธรรม์แบบระบุภยั
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่ง
1.3 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เป็ นการประกันภัยประเภทหนึ่ งของการประกันวินาศภัย ซึ่ งให้ค วามคุ ้มครองต่อ ความสู ญ เสี ย และความเสี ยหายอัน
เนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือจากความคุม้ ครองของการประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
โดยแบ่งประเภทการรับประกันภัยต่างๆ ได้แก่
- ประกันภัยความเสี ยงภัยทรัพย์สิน

- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยกรมธรรม์ความเสี่ ยงภัยฯ)

- ประกันภัยอุปัทวเหตุ คุม้ ครองสิ ทธิการเช่า

- ประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม

- ประกันการก่อสร้างทุกชนิด

- ประกันภัยเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูร้ ับเหมา

- ประกันภัยเครื่ องจักรหยุดชะงัก

- ประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดัน

- ประกันภัยเครื่ องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัย PA 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง
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- ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์

- ประกันภัยโรคมะเร็ ง

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- ประกันภัยสําหรับเงิน

- ประกันภัยโจรกรรม

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ น - ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย
- ประกันภัยสําหรับกระจก

ควบคุ ม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม นํ้ามัน
เชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก

- ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

- ประกันภัยซื่อสัตย์

- ประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิด

- ประกันภัยร้านทอง

- ประกันภัยทรัพย์สินคุม้ ครองภัยก่อการร้าย

- ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ

- ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทําความผิด

- ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด

- ประกันภัยป้ ายโฆษณา

- ประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง

- ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

- ประกันภัยคุม้ ครองการว่างงาน

- ประกันภัยเพื่อการใช้เรื อกลเดิ นทะเลเฉพาะเขตที่ ใช้ในกิ จการ - ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ระดับบริ หารและการใช้คืน
พิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

ให้แก่บริ ษทั

- ประกันภัยความรั บผิดตามกฎหมายที่ เกิ ดจากความบกพร่ องใน - ประกันภัยอุบตั ิเหตุประเภทผูข้ บั ขี่หรื อผูโ้ ดยสารไม่ระบุชื่อ
การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตาม - ประกันภัยการดูแลระยะยาวสําหรับผูส้ ูงอายุ
กฎหมายในฐานะผูต้ รวจสอบอาคาร

- ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล / แบบกลุ่ม

1.4 การประกันภัยรถยนต์
เป็ นการรับประกันความเสี่ ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุม้ ครอง การสู ญหาย และความเสี ยหายของตัวรถ อุปกรณ์
ประจํารถถูกลักขโมย ความสู ญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สินของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ ความสูญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รวมทั้งความคุม้ ครองพิเศษอื่นๆ เช่น การประกันตัวผูข้ บั ขี่ในคดีอาญา เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัยตามความ
คุม้ ครองที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ หรื อเรี ยก
สั้น ๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็ นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กาํ หนดให้เจ้าของรถซึ่ ง
ใช้รถหรื อมีรถไว้เพื่อใช้ตอ้ งจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของสํานักพระราชวัง รถสําหรั บ
เฉพาะองค์พระมหากษัตริ ย ์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็ นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันตัดสิ นใจทําประกันภัยรถยนต์
ของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรื อความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยที่มีต่อ
บุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ ครองออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ที่ 1: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื ออนามัย
ของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรื อไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็ นการเสี ยหายทั้งคันหรื อบางส่วน
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ประเภท ที่ 2: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกาย หรื ออนามัยของ
บุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากการสู ญหายหรื อไฟไหม้
ประเภทที่ 3: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื ออนามัย
ของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4: ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื ออนามัยของ
บุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ที่เอาประกันภัย อุปกรณ์เครื่ องตกแต่ง หรื อสิ่ งที่ติดประจําอยู่
กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณี เท่านั้น
1.5 การประกันภัยต่อ
การดําเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากการรับประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยโดยตรงแล้ว บริ ษทั ยังมีการรับ
ประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อทั้งจากบริ ษทั ประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยแต่ละ
ประเภท ทางบริ ษทั จึงได้มีการจัดทํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบการบริ หารการประกันภัยต่อ
และการจัดการกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับการทบทวนและผ่านการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี เพื่อติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่ งการบริ หารการประกันภัยต่อจะประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือก (Selection) การ
นําไปปฏิบตั ิใช้ (Implementation) การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัยต่อของบริ ษทั (Documentation) โดยพิจารณาจากความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ต้นทุนทางการเงินโดยเปรี ยบเทียบสถานะของ
สภาพคล่อง ทรรศนะที่มีต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการรับประกันภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจําเป็ นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
และการบริ หารเงินกองทุน ซึ่งจะต้องเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจประกันภัยของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
มีหน้าที่สนับสนุ นและสร้างความเชื่อมัน่ ว่ากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการนําไป
ปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะต้องจัดทําเป็ นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกําหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานสําหรับการนํากลยุทธ์การบริ หารการ
ประกันภัยต่อไปปฏิบตั ิใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งกําหนดแนวทางการรับประกันภัย กําหนดหลักเกณฑ์ และขีดจํากัดของจํานวนและประเภทการ
ประกันภัยที่จะทําประกันภัยต่อแต่ละประเภทของสัญญา เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขการทําประกันภัยต่อมีความเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจที่รับประกันภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับความคุม้ ครองจากการประกันภัยต่อ นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้กาํ หนดให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพื่อติดตาม และประเมิ นผลกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ รวมถึงได้จดั สรรทรั พยากรต่างๆ
ให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และสามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดของคณะกรรมการบริ ษทั ได้ทุกประการ
2. ด้านการลงท ุน
บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็ นรายได้สาํ คัญอีกทางหนึ่ งให้แก่บริ ษทั
โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ยอมรับได้ และมีสภาพคล่องในการเปลี่ยนสิ นทรัพย์ลงทุนเป็ นเงิ นสด
สําหรับส่วนที่บริ ษทั ต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ภายใต้
ข้อกําหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 การให้กยู้ มื เงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ หุน้ กู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲ ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นอย่า งยิ่ ง เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มนั่ คงให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ได้
ในระยะยาว เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ ยงภัยและการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง บริ ษทั จึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ติดตามและกํากับดูแล
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ และสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยอาศัยกรอบการบริ หารความเสี่ ยง และ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้พ้ืนฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งช่ วยลดผลกระทบจากความผันผวนของความเสี่ ยงด้านต่างๆ
ที่ อาจจะเกิ ดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีกระบวนการติดตามและทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและยอมรับได้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ ยงที่ สําคัญ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั
ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะเป็ นผูด้ ูแลและติดตามความเสี่ ยงในแต่ละด้าน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในทุกๆ
ไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ได้กาํ หนดปั จจัยความเสี่ ยงไว้ 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลย ุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงานและการนําไปปฏิบตั ิที่
ไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความ
คาดหวังของสาธารณชน อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริ ษทั
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และวางแผนดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริ ษทั
อีกทั้งยังทําการติดตามและควบคุมการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกําหนดสัญญาณเตือนในกรณี ที่ผลการดําเนิ นงานมีแนวโน้มไม่เป็ นไป
ตามแผนกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องต่างๆ โดยบริ ษทั มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กระบวนการให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น รวมถึงการส่งเสริ มความรู ้ให้แก่บุคลากรภายในบริ ษทั เพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
บริ ษทั ให้ประสบผลสําเร็ จ ปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจประกันภัยรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริ ษทั อาจ
ลดลงหรื อไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ บริ ษทั มีแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ โดยเน้นที่ การนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพในการ
เจริ ญเติบโต สามารถทํากําไรได้ รวมถึงการขยายงานทางด้านออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ ยงด้านประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิดความเสี ยหายที่
เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกําหนดเบี้ยประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านประกันภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่าสิ นไหม
ทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์จากการ
รับประกันภัย
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านประกันภัย โดยกําหนดให้มีนโยบายการรับประกันภัยและกลยุทธ์การบริ หารการ
ประกันภัยภัยต่อที่มีการทบทวนเป็ นประจําทุกๆ ปี มีข้ นั ตอนการรับประกันภัยที่เป็ นระบบ เลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงตํ่า และมีการ
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พิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะรับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึ งคํานวณอัตราเบี้ ยประกันภัยที่ เหมาะสมกับ
ความเสี่ ยงนั้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์
การรับประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสู ง
โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อ
ตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิ น
(Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยงด้านประกันภัยของบริ ษทั ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหม
ทดแทนและการตั้งสํารองประกันภัยของบริ ษทั อย่างเพียงพอ รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ราคาของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ ยงด้านตลาดที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ ง
เป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาตรา
สารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของบริ ษทั อีกส่ วนหนึ่ งมาจากการลงทุน จึง
ทําให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาด ซึ่ งอาจจะ
ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริ ษทั
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยกําหนดนโยบายการลงทุนที่ ระบุสัดส่ วนการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในตลาด
เงินทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย เรื่ อง การ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ได้กาํ หนดชนิดของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
ไว้ดว้ ย ซึ่งทางบริ ษทั มีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายและนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเสี่ ยงจาก
การลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริ ษทั เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม แน่นอน ตลอดจน
หลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งประเภทหลักทรัพย์เก็งกําไร โดยบริ ษทั จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่ นรู ปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลก
เงิน พันธบัตร หุน้ กู้ หุน้ สามัญ เพราะนอกจากจะได้รับกําไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยหรื อ
เงิ นปั นผลเพิ่มเติม และบริ ษทั มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงิ นและตลาดทุ นอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุ ง
แผนการลงทุน รวมถึงดําเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
4. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึงโอกาสที่
คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่าสิ นไหม
ทดแทนให้กบั บริ ษทั ได้ เมื่อมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามภาระผูกพันในสัญญาประกันภัยต่อที่ มีกบั บริ ษทั เนื่ องจากในการรับ
ประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสู ง บริ ษทั มีนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทําการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยทั้งใน
และต่างประเทศ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระที่ ตกลงกันไว้ได้ รวมทั้งยังมีโอกาสที่ คู่สัญญาอาจถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยการพิจารณาอันดับความน่ าเชื่ อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่ รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศ โดยบริ ษทั จะเลือกพิจารณาทําสัญญาประกันภัยต่อจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับความน่าเชื่ อถือ
ในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนบริ ษทั รับประกันภัยต่อใน
ประเทศ บริ ษทั จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดํารง
เงินกองทุนประจําไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน ที่ระดับขั้นตํ่าตั้งแต่ 150% ขึ้นไป นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้มีการจัดการความเสี่ ยงในส่ วน
นี้ โดยการจัดสรรเงินสํารองความเสี ยหายทั้งก่อนการประกันภัยต่อและหลังการประกันภัยต่อไว้ให้เพียงพอกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและยัง
ไม่ได้เกิดขึ้นด้วย ซึ่งบริ ษทั ได้ทาํ การซื้ อความคุม้ ครองแบบ Excess of Loss หรื อความคุม้ ครองเสี ยหายส่ วนเกินกว่าจํานวนที่กาํ หนดไว้อีก
ชั้นหนึ่ ง รวมถึงมีการใช้บริ การของตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่มีความ
น่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ต้องการอีกทางหนึ่งด้วย และบริ ษทั มีการติดตาม เครดิตจากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั
ประกันภัยต่อในประเทศ และอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศ เป็ นประจําทุกไตรมาส
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้สิน หรื อภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินมาชําระได้แต่ดว้ ยต้นทุน
ที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้แก่ การเกิ ดความเสี ยหายขนาดใหญ่โดยที่
ไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้สินหรื อภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดได้
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงิ นลงทุนบางส่ วนเป็ นเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลก
เงินและพันธบัตรระยะสั้น ซึ่งมีสภาพคล่องสูง และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ ที่มีอยู่ และอีกส่ วน
หนึ่ งบริ ษทั จัดสรรเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด สภาพคล่องสู ง และสามารถเปลี่ยนเป็ นเงิ นสดได้สะดวกที่ มูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้นบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กําหนดขึ้น โดยบริ ษทั ดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital : RBC) ที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ระดับ
180% ขึ้นไป ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สาํ นักงาน คปภ. กําหนดไว้ที่ 120% เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าเงินกองทุนที่บริ ษทั จะต้องดํารงไว้มี
ความเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักสากลที่
จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัยให้สูงขึ้น
6. ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร หรื อขาดการควบคุมที่ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอก
ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบี ยบ ข้อกําหนด
หรื อข้อบังคับของหน่ วยงานกํากับ ที่ มีเป็ นจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่ได้รับรู ้ หรื อ
ไม่ได้ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญและกําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ ดี
จัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงมีผูเ้ ชี่ ยวชาญในการทํางานแต่ละด้าน เพื่อให้ระบบงานมีประสิ ทธิ ภาพ
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พนักงานสามารถทํางานแทนกันได้ ทําให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเข้ารับการฝึ กอบรมให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ
ในงานที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุ งระบบงานให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ รวมถึงบริ ษทั ยังมีหน่วยงานดูแลด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่คอยกํากับดูแล และติดตาม สื่ อสารกฎระเบี ยบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล ให้กบั พนักงานทุก
ท่านทราบ เพื่อถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งบริ ษทั ยังมีการกําหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในทุกๆ ด้านให้แก่พนักงาน ในส่ วนของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้น รวมถึงมีการจัดทําแผนรองรับการดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) ซึ่ งจะช่วย
ให้บริ ษทั สามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยบริ ษทั ยังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้เกิดภาวะฉุกเฉิ นก็ตาม
7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากความเสี ยหายต่อบริ ษทั อันเนื่ องมาจากการเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงเนื่ องจาก
ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อหน่วยงานกํากับ ที่มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบ
ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ การชําระค่าสิ นไหมทดแทนเกินกว่าระยะเวลา
ที่กาํ หนดตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่อาจส่ งผลให้ลูกค้า คู่คา้ มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบได้ บริ ษทั มีการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง โดยบริ ษทั ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมุ่งเน้นที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือ
หุน้ หน่วยงานกํากับ ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เพื่อไม่ให้ถูกลงโทษหรื อถูกปรับเป็ นตัวเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบ
ต่อความมัน่ คง ฐานะการเงิน และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
8. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ความเสี่ ย งด้า นสารสนเทศ หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั ในปั จจุบนั
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ โดยบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิในการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด พร้อมกับมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall) ที่ช่วยตรวจสอบและ
ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลหรื อการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กในระบบเครื อข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างสะดวก และปลอดภัยจากภัย
คุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์ เน็ต อีกทั้งยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอยู่ภายใน
บริ ษทั เพื่อป้ องกันการโจมตี หรื อทําลายข้อมูลอันเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
9. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เหตุการณ์หนึ่ ง หรื อเหตุการณ์ต่อเนื่ องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ งก่อให้เกิดการจ่ายค่า
สิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น บริ ษทั มีสญ
ั ญาประกันภัยต่อที่มารองรับความ
เสี่ ยงภัยที่เกิดจากมหันตภัย แต่ไม่เพียงพอกับเหตุการณ์ความเสี่ ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจริ งในอนาคต และการรับประกันภัยเกินกว่าขีดจํากัดที่
สามารถรับเสี่ ยงภัยได้ในแต่ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านมหันตภัย โดยบริ ษทั มีการจัดทําสัญญาประกันภัยต่อที่คดั สรรผูร้ ับประกันภัยต่อที่มี
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อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยูใ่ นระดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป เพื่อรองรับความเสี่ ยงภัยที่เกิดจาก มหันตภัยไว้ล่วงหน้า พร้อมกับมี
นโยบายการรับประกันภัยที่เน้นพื้นที่รับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงต่อมหันตภัยในระดับตํ่า อีกทั้งยังมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การกํากับดูแล และควบคุมการรับประกันภัยไม่ให้เกินขีดจํากัดความเสี่ ยงภัยที่สามารถรับได้ในแต่ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
10. ความเสี่ยงภายในกลมุ่ ธ ุรกิจ (Group Risk)
ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเสี่ ยงที่บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่เป็ นทางการเงินและ
ที่มิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยงั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิ ดจากความมัน่ คงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรื อ
บริ ษทั ภายในกลุ่มธุ รกิจซึ่ งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิ จใดธุ รกิจหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นทั้งเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นภายในกลุ่มธุ รกิ จเองหรื อ
เหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ
บริ ษทั ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมใดๆ นัน่ คือบริ ษทั
ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปั จจุบนั
11. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดใหม่เป็ นความสูญเสี ยที่อาจไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน และเป็ นความเสี่ ยงที่ยากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุ นแรงในการเกิด เนื่องจากความไม่แน่นอนและการ
เปลี่ ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม อาทิ การเมื อง กฎหมาย สั งคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึ งการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ
บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบในการดําเนิ นธุ รกิ จจากความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ทั้งที่ เป็ นแบบไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ซึ่งยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได้
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยบริ ษทั มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะทํางาน
บริ หารความเสี่ ยงที่พร้อมรับมือกับความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นใหม่ ด้วยการกําหนดให้มีการรายงานการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report)
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ งของเหตุการณ์ ผิดปกติแ ละแก้ไขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลับสู่ ภาวะปกติอย่างทันท่วงที พร้ อมทั้งยังสามารถบันทึ ก
เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้ องกัน แก้ไข เพื่อให้ทุกหน่ วยงานสามารถสอดส่ องดูแล ปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานให้สามารถ
ดําเนินธุรกิจไปได้อย่างปกติ
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▲ คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ายจัดการ
1. ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีกาํ ไรสุ ทธิ รวมทั้งสิ้ น 51.22 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ (31.05) ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 82.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 264.96 โดยรายได้หลักของ
ทางบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2563 บริ ษทั มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจํานวน 198.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
จํานวน 216.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.14 โดยส่วนใหญ่รับประกันภัยในส่วนของเบี้ยประกันภัยประเภทรถยนต์ ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายตลาด
นอกจากนี้บริ ษทั ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจํานวน 34.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.36 ของเบี้ยประกันภัยรวม ส่ วนความเสี่ ยงภัยที่บริ ษทั รับไว้
เองมีจาํ นวน 164.09 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 116.77 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภยั จํานวน 27.10 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเล
และลอจิสติกส์จาํ นวน 4.13 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล 0.70 ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจํานวน 15.39 ล้านบาท ตามลําดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2563 ประกอบด้วยดอกเบี้ยและเงินปั นผลจํานวน 17.52 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนจํานวน 2.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.84 ส่วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 มีอตั ราร้อยละ 2.53 ลดลงจากปี
2562 คิดเป็ นร้อยละ 11.85 ในขณะที่ปี2562มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.87 ซึ่งเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในส่วนรายจ่าย บริษทั มีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจํานวน 252.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 129.26 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ33.90 ซึ่งในปี 2563 บริ ษทั มีค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จากการดําเนินงานปกติ เป็ นจํานวน 107.68 ล้านบาท โดยมีอตั ราการจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนคิดเป็ นร้อยละ 39.11 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้โดยลดลงจาก ปี 2562 ซึ่งมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 44.83
- ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงาน ในปี 2563 มีจาํ นวน 39.10 ล้านบาทลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน 7.13
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.42 โดยค่าใช้จ่ายที่ มีสัดส่ วนสู ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานอื่ น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 787.24 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 จํานวน 113.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
12.56 โดยบริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วยหุน้ สามัญหุ ้นกู้ สลากออมสิ น เงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตรจํานวน 620.28 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2562 จํานวน 48.37 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.23 ซึ่ งบันทึกเป็ นมูลค่ายุติธรรม และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
ลงทุนไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วจํานวน 20.00 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กยู้ ืม และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่รวม
ตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ ไป) ในปี 2563 มีจาํ นวน 465.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 52.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.16 ซึ่ งเป็ นผล
เนื่องมาจากในปี 2563 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 19.41 ล้านบาท
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2563 จํานวน 36.05 ล้านบาทลดลงจากปี 2562
จํานวน 27.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.92
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2562 จํานวน 63.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561
จํานวน 29.24 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 86.20
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ล ูกหนี้
ในปี 2563 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 14.05 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 17.24 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 55.10 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563
ระยะเวลาค้างรับ

ปี 2562

จากผูเ้ อา
ประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัย

รวม

จากผูเ้ อา
ประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัย

รวม

1. ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ

0.76

10.77

0.76

1.74

23.71

25.45

2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

0.03

0.35

0.03

0.01

3.30

3.31

3. ค้างรับ 31-60 วัน

-

0.66

-

-

1.11

1.11

4. ค้างรับ 61-90 วัน

-

0.62

-

-

0.45

0.45

5. ค้างรับ 91 วันถึง 1 ปี

-

0.86

-

-

0.97

0.97

0.79

13.26

1.75

29.54

31.29

-

(0.81)

-

(0.97)

(0.97)

0.79

12.45

1.75

28.57

30.32

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ซึ่งปี 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยูท่ ี่ 41 วัน โดยบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายในการเร่ งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่ งครัดและรัดกุม เพื่อเป็ นการดูแลให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ทางบริ ษทั ได้วางไว้ ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ไว้จาํ นวน 0.81 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการประมาณจํานวนหนี้
สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของบริ ษทั ฯ ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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เงินลงท ุนในหลักทรัพย์
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563

ปี 2562

ราคาท ุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดท ุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ย ุติธรรม

ร้อยละของเงินลงท ุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

ราคาท ุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดท ุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ย ุติธรรม

ร้อยละของเงินลงท ุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

8.70

14.69

(0.08)

23.31

2.96

38.61

74.96

(10.27)

103.30

11.47

157.12

70.39

(67.94)

159.57

20.27

125.70

44.90

(63.12)

107.48

11.49

0.34

7.94

-

8.28

1.05

-

-

-

-

-

166.16

93.02

(68.02)

191.16

24.28

164.31

119.86

(73.39)

210.78

23.41

เงินลงท ุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563
เงินลงท ุนที่ถือจนครบกาหนด

ปี 2562

ราคาท ุนตัดจาหน่าย

ร้อยละของเงินลงท ุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

ราคาท ุนตัดจาหน่าย

ร้อยละของเงินลงท ุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

สลากออมทรัพย์

1.60

0.20

1.60

0.18

พันธบัตรต่างประเทศ

5.00

0.64

15.00

1.67

-

-

55.00

6.11

288.04

36.59

251.00

27.87

134.48

17.08

134.93

14.98

-

-

0.34

0.04

429.12

54.51

457.87

50.85

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

หุ้นกู้ – หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้ – หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม
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ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 191.16 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน19.62 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.31 และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด จํานวน 429.12 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 28.41 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 6.21ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากในปี 2563 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 19.41
ล้านบาท
สภาพคล่อง
ในปี 2563 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนลดลงจากปี 2562 จํานวน 62.62 ล้านบาท ขณะที่
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2563 มีจาํ นวน 0.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 0.12 ล้านบาท และเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 31.42 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 21.60 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.06 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่ ง เท่ากับ 2.20 เท่า ซึ่ ง
จํานวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริ ษทั ฯ มีอยูส่ ามารถนําไปชําระหนี้ สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางเอาไว้
หนี้สิน
หนี้สินของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 229.98 ล้านบาท ลดลงจํานวน 141.81 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่ งมีหนี้ สินรวม 371.79 ล้านบาท
และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.41 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซึ่ งมีอตั ราส่ วนนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.70
เท่า โดยหนี้สินของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย สํารองค่า
สิ นไหมทดแทนที่ เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ เงิ นถือไว้จากการประกันภัยต่อ เงิ นค้างจ่ายเกี่ ยวกับการประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ นต้น
ส่วนของผูถ้ ือหน้ ุ
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น จํานวนทั้งสิ้ น 557.26 ล้านบาทในขณะที่ ปี 2562 มี 528.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.70 ล้านบาท
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 17.18 ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุการลดลงของส่ วนเกิ นทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ปี 2563 บริ ษทั มีกาํ ไร
สะสมเพิ่มขึ้นจํานวน 45.88 ล้านบาท จากปี 2562 เนื่ องจากมีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 51.22 ล้านบาทในขณะที่ ปี 2562 มีผลขาดทุนสุ ทธิ จาํ นวน
31.05 ล้านบาท
เหต ุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ จากกําไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 2.60 บาท จํานวน 12 ล้าน
หุน้ รวมเป็ นเงิน 31.20 ล้านบาท

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 50

แนวโน้มธ ุรกิจประกันวินาศภัยปี 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 นําไปสู่ การปิ ดเมืองเป็ นเหตุให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลงใน
ระดับ 4% ตกตํ่าที่สุดตั้งแต่ยคุ the Great Depression ในช่วง 80 ปี ก่อน ขณะที่เศรษฐกิจไทยและการส่ งออกติดลบประมาณ 8% ตํ่าสุ ดตั้งแต่
วิกฤติตม้ ยํากุง้ และเงินเฟ้ อติดลบ ประมาณ 1% (แต่ดอกเบี้ยอยูท่ ี่ +0.5%) สําหรับเศรษฐกิจไทยใน ปี 2564 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาด
การว่า เศรษฐกิ จไทยจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.5% ต่อปี โดยได้รับแรงสนับสนุ นจากมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าที่ กลับมา
ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 6% ต่อปี ตามเศรษฐกิ จประเทศคู่คา้ สําคัญที่ มีแนวโน้มการขยายตัว การบริ โภคภาคเอกชนที่ ขยายตัวที่ ร้อยละ 2.6%
ต่อปี ในส่ วนของการท่องเที่ยวยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีข้ ึน เนื่ องจากมีการระบาดรอบ 2 ของ COVID – 19 ในหลายประเทศทัว่ โลก
และแม้จะมีการกระตุน้ การท่องเที่ ยวภายในประเทศ แต่รายได้จากนักท่องเที่ ยวในประเทศยังไม่เพียงพอที่ จะชดเชยรายได้ที่สูญไปจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยรายได้นกั ท่องเที่ยวในประเทศคิดเป็ นเพียง 1 ใน 3 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด
การแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลก การชะงักของเศรษฐกิจทัว่ โลกทําให้อุปสงค์ของ
การประกันลดลงเช่นกัน มี การคาดการณ์ว่ารายได้จากเบี้ ยประกันทัว่ โลกจะหดตัวลง 3.8% ในปี 2563 โดยการประกันชี วิตจะได้รับ
ผลกระทบมากกว่าประกันภัยทรั พย์สิน อัตราการเติ บโตหดตัว -4.4% และ -2.9% ตามลําดับ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผลกระทบของ
COVID – 19 รุ นแรงยิ่งกว่าวิกฤติการณ์ทางการเงินโลก รายได้จากเบี้ยประกันทัว่ โลกลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับช่วงก่อน COVID – 19
จะแพร่ ระบาด และยอดรวมของเบี้ยประกันทัว่ โลกจะลดลงประมาณ 3.6 แสนล้านยูโร (หรื อประมาณ 1.26 ล้านล้านบาท) ซึ่ งเป็ นประกัน
ชีวติ 2.50 แสนล้านยูโร (หรื อประมาณ 8.75 ล้านล้านบาท) และประกันภัยทรัพย์สิน 1.10 แสนล้านยูโร (หรื อประมาณ 3.85 ล้านล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม หลังจากวิกฤตดังกล่าว ตลาดประกันในประเทศไทยจะฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วในปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโต
ประมาณ 8% ในช่วง 10 ปี นี้ หรื อจนถึงปี 2573 มีการคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะมีอตั ราการเติบโตที่เพิม่ ขึ้นเป็ น 4.5% ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าตลาดประกันในประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในตลาดที่ โตมากที่ สุดในภูมิภาค โดยเบี้ ยประกันภัยต่อหัวอยู่ที่ 326 ยูโร (หรื อประมาณ 11,410
บาท) ในปี 2562 (ตัวเลขเฉลี่ยของภูมิภาค 255 ยูโร หรื อประมาณ 8,925 บาท) และมีอตั ราการเข้าถึงการประกัน (สัดส่ วนของเบี้ยประกันต่อ
จีดีพี) อยูท่ ี่ 4.5%
ดังนั้น บริ ษทั จึงตั้งเป้ าหมายการดําเนิ นงานให้มีอตั ราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและมีคุณภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริ ษทั จะเน้นให้ความสําคัญด้านการตลาดที่มุ่งเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
ศักยภาพสูง การพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ครอบคลุมตรงตามความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากขึ้น การพัฒนา
ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทนั สมัยและหลากหลายเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งรักษาการบริ การที่ ดีท้ งั กับลูกค้าและคู่คา้
ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถด้านการตลาดให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารจัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อเป็ นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้น
กับบริ ษทั
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▲ การกากับด ูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ น
กระบวนการสําคัญที่ทาํ ให้ธุรกิจอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนและเป็ นการสร้างมูลค่าให้กบั บริ ษทั โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างความมัน่ คงต่อสังคมอย่างมีจริ ยธรรม ให้ความคุม้ ครองที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อผูเ้ อาประกันภัยและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทั้ง
การเป็ นบริ ษทั ชั้นนําในธุรกิจประกันวินาศภัย
บริ ษทั มี การบริ หารกิ จการตามหลัก การกํากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎระเบี ยบของหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อง มี การปลูกฝั งเรื่ องการต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น โดยคํานึ งถึ งผลกระทบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย เช่ น การรั กษาสิ่ งแวดล้อม
การบริ การที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้ อได้ตามความเหมาะสม การคํานึ งถึงคุณภาพ
ชีวติ และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริ มการประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จํานวน 9 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. การกากับด ูแลกิจการ
นโยบายการกากับด ูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่ งเน้นที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้หลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้รับผลการประเมินจาก
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทยประจําปี 2563 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) อยูใ่ น
ระดับที่ “ดีมาก” และได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยีย่ ม” ภายใต้โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563
ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายว่าบริ ษทั มีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นธรรมและเป็ น
พื้นฐานให้บริ ษทั พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั ที่กาํ หนดไว้ใน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และประเมินการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละข้อแล้ว โดยเห็นว่า บริ ษทั ได้นาํ หลัก CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับการ
ดําเนินงานของธุรกิจบริ ษทั เป็ นส่วนใหญ่แล้ว แม้วา่ จะมีบางข้อที่บริ ษทั ยังไม่สามารถนําไปปรับใช้ เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เล็งเห็นว่าหลักการข้อนั้นๆ ยังไม่สอดคล้องกับบริ บทและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
ภายหลังจากที่ผา่ นการพิจารณาจากที่ประชุมแล้ว บริ ษทั ได้เผยแพร่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทําความเข้าใจและ
ยึดถือปฏิบตั ิดว้ ยความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่ งใส และมีจริ ยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งนโยบายดังกล่าว
จะปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องดังต่อไปนี้
หมวดสิทธิของผูถ้ ือหน้ ุ
ก่อนวันประชุม
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ งเสริ มและคุม้ ครองผูถ้ ือหุ ้นให้ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐาน รวมถึงการอํานวยความ
สะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิเรื่ องต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ควรได้รับอย่างเท่าเทียม เช่น การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น
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เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ารวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญต่างๆ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะ
ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ ระบาดอย่าง
รวดเร็ วในประเทศไทย และมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้ขอ
ความร่ วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิ จกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ ระบาดไปสู่ บุคคล
จํานวนมาก และอาจส่งผลระทบต่อการบริ หารจัดการได้ และยังเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุและความจําเป็ น
ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2563 ออกไป และเพื่อเป็ นการคํานึงถึงสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลักบริ ษทั จึงได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลซึ่งเป็ นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นขึ้น โดยจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. และได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ง (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของ
บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และเปิ ดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุม คําถาม รวมไปถึงการเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งดํารง
ตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในหนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียดที่ชดั เจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์วธิ ีการในการเข้าร่ วมการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ ง
ตัดสิ นใจในแต่ละวาระเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และทันเวลา ในแต่ละวาระจะระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวโดยไม่มีการกระทําใดๆ ที่ เป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ หรื อการเข้า
ร่ วมประชุมฯ ของผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิญประชุม มีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ เตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จาํ เป็ นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อรักษาสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ประกาศการนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อพิมพ์ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการประชุม
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างมาก โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก จึงเลือกสถานที่การจัดการประชุม
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ห้อ ง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุ ง เทพฯ รั ชดา เลขที่ 204 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสะดวกต่อการเดิ นทาง เนื่ องจากอยูใ่ กล้รถไฟฟ้ าใต้ดิน สถานี ห้วยขวาง และได้อาํ นวยความสะดวกให้ แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่
เดินทางมาเข้าร่ วมประชุม อาทิ จัดเตรี ยมจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจํานวนที่เหมาะสม มีการนําระบบ
Barcode เข้ามาใช้อาํ นวยความสะดวกในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสี ยง พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม หนังสื อ
มอบฉันทะตามแบบที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด รวมไปถึงบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้าได้ 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มการประชุม เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุก ท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั เลขานุการบริ ษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ โดยในปี 2563 ได้มีอาสาพิทกั ษ์สิทธิผู ้
ถือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย เป็ นผูส้ ังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และตรงตามข้อบังคับของบริ ษทั ก่อนเริ่ มการประชุมประธานได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ้ ี แจงจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ั บมอบฉันทะ พร้ อมชี้ แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยการใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงอย่างโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งภายหลัง
ในระหว่างการประชุ ม ประธานในที่ ประชุ มได้ดาํ เนิ นการประชุมตามระเบี ยบวาระที่ แจ้งไว้ และได้จดั สรรเวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ด้วยการ
อภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผูบ้ ริ หารจะตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจน
และตรงประเด็น บริ ษทั ได้มีการจดบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคําถาม-คําตอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่
ละวาระของการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกสี ยง และบัตรเสี ย
หลังวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้บนั ทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ข้อ
ซักถาม และคําชี้แจ้งที่เป็ นสาระสําคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่ งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนน
เสี ยงภายในวันถัดจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้จดั ส่ งให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุม รวมถึงเผยแพร่ รายงานการประชุมเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หมวดการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน้ ุ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุน และให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม เพื่อเป็ นการป้ องกันการ
ใช้สิทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริ ษทั จึงมีมติดาํ เนินการต่างๆ ดังนี้
1. การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะดําเนิ นการตามลําดับระเบี ยบวาระที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสิ นใจ
2. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้า ซึ่ งได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรั บทราบโดยทั่วกันบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาบรรจุวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันกลัน่ กรอง เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม สําหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลบนเว็บไซต์บริ ษทั ต่อไป
3. บริ ษทั ได้สนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้ห นังสื อมอบฉันทะ โดยการจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศของ
กระทรวงพาณิ ชย์ และรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นที่จะประสงค์มอบฉันทะ
ให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกรรมการตรวจสอบ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่
บริ ษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น สําหรับหนังสื อมอบฉันทะที่ ผูถ้ ือหุ ้นให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน และไม่ได้ติดอากร
แสตมป์ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการเข้าร่ วมประชุม
4. ก่อนเริ่ มการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นอย่างชัดเจนในห้องประชุม
โดยถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ในการลงคะแนนเสี ยง กล่าวคือ ให้ผถู ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหนึ่ งหุ ้นมี
หนึ่ งเสี ยง และการลงคะแนนเสี ยงให้ทาํ โดยเปิ ดเผย โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระเรื่ องการแต่งตั้ง
กรรมการ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และได้ดาํ เนิ นการประชุมไปตามข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนวาระที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ระหว่างการประชุมประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้ผูถ้ ือหุ ้นมี
โอกาสได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันก่อนการออกเสี ยงเพื่อลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม
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5. การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยบริ ษทั ทําการแจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทุก
ท่าน โดยจัดทําบัตรลงคะแนนเสี ยงแยกตามวาระที่สาํ คัญ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่สมควร ซึ่ งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และนําผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะ
ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบ
6. บริ ษทั ได้มีการบันทึ กมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสี ยงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ในแต่ละ
วาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุ ม และมีการบันทึ กคําถาม คําชี้ แจง และความคิ ดเห็ นของที่ ประชุ มไว้อย่างครบถ้วน
หลังจากการประชุม 14 วัน บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และจัดเก็บเป็ นรายงานการประชุมไว้ที่
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบได้
7. บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงานในทุก
ระดับชั้น นําข้อมูลภายในบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารมีบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งนําส่ งรายงานการมีส่วนได้
เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวได้
เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน”
หมวดบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริ ษทั มีการดําเนิ นธุรกิ จและการบริ หารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกรายว่า สิ ทธิข้ นั พื้นฐานเหล่านี้ได้รับการคุม้ ครองและดูแลเป็ นอย่างดีตามข้อกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดกรอบความประพฤติ
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นกรอบความเข้าใจว่าบริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งสามารถจําแนกแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผูถ้ ือหน้ ุ : บริ ษทั มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นในการดําเนิ นงาน โดยรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นด้วยผลตอบแทนที่ ดี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส เป็ นที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้
- พนักงาน : บริ ษทั คํานึงถึงพนักงานเป็ นสําคัญ เพราะถือว่าเป็ นหัวใจหลักของการดําเนินกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึง
มีการปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเป็ นธรรม และเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานเป็ นสําคัญ จึง
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเที ยมกัน โดยให้ผลตอบแทนสวัสดิการที่ เหมาะสม และเป็ นธรรม โดยกําหนดผลตอบแทนให้
สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกําหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งมีนโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมี โอกาสพัฒนาทักษะการทํางาน เพื่อให้การปฏิ บัติงานเป็ นไปด้วยความสําเร็ จและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า
ตลอดจนยังให้ความสําคัญกับการจัดการสุขอนามัยในที่ทาํ งาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะอนามัยต่อพนักงานเป็ นสําคัญ โดยในปี 2563 บริ ษทั ไม่มีพนักงานประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนถึงขั้นหยุดงาน
- คู่คา้ : บริ ษทั ได้กาํ หนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเหมาะสม และเพื่อให้
เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันที่สุจริ ตโปร่ งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ใน
กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ตอ้ งแจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้
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เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการกําหนดระเบี ยบในการจัดหาและดําเนิ นการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับ
ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ และไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่คา้ ที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อมีพฤติกรรม
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
- เจ้าหนี้ : บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยไม่มีการกระทําใดๆที่ฝ่าฝื นเงื่อนไขที่ตกลงหรื อปิ ดบังข้อมูล
ข้อเท็จจริ งอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่ งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่เจ้าหนี้ มาโดยตลอด ทั้งนี้ หากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่ อนไขที่ ตกลงกันไว้ได้ หรื อมีเหตุจาํ เป็ นให้ผิดนัดชําระหนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่าง
รวดเร็ วและเป็ นธรรม โดยในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชําระใดๆ
- ล ูกค้า

: บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และบริ การให้ได้มาตรฐาน ให้ความคุม้ ครองที่

เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ยึดหลักความยุติธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้ง ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อลูกค้าในเรื่ องของ
การให้ขอ้ มูลข่าวสารและข้อมูลอย่างถูกต้อง และมี หน่ วยงานที่ รับเรื่ องร้ องเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่ อง “รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม” ภายใต้หวั ข้อ “ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค”
- คู่แข่งทางการค้า : บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ น
ธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล และยึดถือนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ บริ ษทั มองว่า คู่แข่งเปรี ยบเสมือนมิตรภาพทางการค้า และในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- ช ุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม : บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด
โดยฝังอยูใ่ นการทํางานหลักของกิจการ โดยมีการส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุม้ ค่า ไม่สร้างหรื อก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้น้ าํ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และฟื้ นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่ อง “รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม” ภายใต้หวั ข้อ “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม”
- ภาครัฐ : บริ ษทั มุ่งดําเนิ นธุรกิจให้อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ให้
ความร่ วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานภาครัฐ และหน่ วยงานที่ กาํ กับดูแลบริ ษทั โดยการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอ ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อแสดงถึงความโปร่ งใส ตลอดจนเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษทั มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ โดยส่ งเสริ มให้พนักงานริ เริ่ มสร้าง
ผลงานใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือการทํางาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจและเป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็ นพนักงานของ
บริ ษทั โดยบริ ษทั เป็ นผูม้ อบหมายหรื อใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั หรื อเป็ นงานที่เรี ยนรู ้จากบริ ษทั งานดังกล่าวให้ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั แต่
เพียงผูเ้ ดี ยว และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิ จและข้อมูลอื่นๆ ของบริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุ ญาต นอกจากนี้
บริ ษทั ยังกําหนดนโยบายและระเบี ยบปฏิ บัติเพื่อป้ องกันการกระทําผิดกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบทัว่ ทั้งบริ ษทั โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิภาพ
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ ว และโปร่ งใส บริ ษทั จึงได้
เผยแพร่ ขอ้ มูลที่สาํ คัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทาง website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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www.set.or.th

และ website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

www.sec.or.th

ตามเกณฑ์ที่ตลาด

หลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆที่ บริ ษทั ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยแล้ว จะนํามาเผยแพร่ รวมไว้ใน website ของบริ ษทั www.charaninsurance.co.th ด้วย โดยมีการปรับปรุ งข้อมูลอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทนั ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด
2. งบการเงินที่นาํ มาเปิ ดเผยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น แสดงควบคู่กับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
4. บริ ษทั ได้มีการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี และได้เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงาน
ประจําปี และ website ของบริ ษทั
5. บริ ษทั ได้เปิ ดเผยเกี่ ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจํานวนครั้ งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ภายใต้หวั ข้อ “โครงสร้ างการจัดการ” และ “คณะกรรมการชุดย่ อย”
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังให้ความสนใจในด้านความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนทัว่ ไป บริ ษทั จึ งกําหนดให้การเผยแพร่ ขอ้ มูลของ
บริ ษทั แก่นกั ลงทุน โดยจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน โดยสามารถติดต่อส่ วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
⚫

ค ุณสมพร รษบ ุตร
ที่อยู่
: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
อีเมล์

:

เว็บไซต์ :

charanins@charaninsurance.co.th
www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์ : 0-2276-1024 ต่อ 207
โทรสาร : 0-2275-4919
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 7 ท่ าน เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่ ว่าด้วย ให้บริ ษทั มี
คณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรไทย ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดี ยวกับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 42.8 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ร่ วมกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 42.8 และกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
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ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ที่มีความเป็ นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่
กําหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดคุ ณสมบัติของคณะกรรมการที่ ตอ้ งการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดย
พิจารณาจากทักษะจําเป็ นและความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านที่ ยงั ขาดอยู่ ดังจะเห็ นได้จากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการใน
ปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้าน ความรู ้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การบริ หารธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์ และการ
บัญชี โดยมีความหลากหลายของวิชาชี พและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ในการประกอบกิ จการของบริ ษทั และเป็ นการถ่วงดุลของ
กรรมการที่เหมาะสม
2. การประช ุมคณะกรรมการบริษทั
(1) บริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น เพื่อพิจารณางบการเงิน การวาง
นโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
(2) มีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน และได้กาํ หนดตารางการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ นําส่ ง
เอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ อง
ต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในปี 2563 ได้มีก ารกําหนดตารางการประชุ มกรรมการประจําปี 2564 เป็ นการล่ว งหน้า (ตารางการประชุ ม อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้) ดังต่อไปนี้
ครัง้ ที่
1
2
3
4

การประช ุมคณะกรรมการบริษทั
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
วันที่ 13 สิ งหาคม 2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การประช ุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 7 มีนาคม 2564
วันที่ 6 สิ งหาคม 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

(3) ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษ ัท กํา หนดนโยบายเกี่ ย วกับ จํา นวนองค์ป ระชุ ม ขั้น ตํ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(4) คณะกรรมการบริ ษทั สามารเข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลที่สาํ คัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุมกรรมการ เพื่อให้
สารสนเทศ และรายละเอี ยดเพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทําความรู ้จกั กับผูบ้ ริ หารระดับสู งในการ
ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
(6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอวาระการประชุม และจัดสรรเวลาใน
การอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น
และประมวลความเห็นเพื่อสรุ ปการประชุม
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3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ในการ
กําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการที่ดีของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทําหน้าที่บริ หารงานในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด และการ
ทํารายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การดําเนินงานตามปกติของบริ ษทั จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีกรรมการที่เป็ นอิสระร่ วมอยูด่ ว้ ย
4. การพัฒนากรรมการ
(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ เข้าใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการ ซึ่ งรวบรวมข้อมูลที่ สําคัญ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนและสําหรับบริ ษทั ประกันวินาศภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลทัว่ ไป
ของบริ ษทั เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินกิจการ และกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ในธุ รกิ จ และการดําเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของกรรมการ ขณะเดี ยวกันก็มีนโยบายที่ จะ
เสริ มสร้างความรู ้และมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุกท่านทั้งในแง่การกํากับดูแลกิจการที่ดี เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เร็ วที่สุด โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
- เรื่ องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ : แนวทางการดําเนินงาน และเยีย่ มชมการทํางานของแต่ละฝ่ าย
- การพบปะหารื อ : กับประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ในปี 2563 บริ ษทั ไม่มีการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็ นปั จจุบนั
จึงได้ปรับปรุ งคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สาํ คัญ เช่น นโยบายด้านการ
กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์ต่างให้กรรมการทุกท่านได้ทราบโดยทัว่ กัน
(2) การพัฒนาความรู้
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ที่จดั ขึ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั เช่น สมาคม
ประกันวินาศภัย สํานักงาน คปภ. อย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2563 นายสุ กิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ดั การ และนายโฆษิต อังคสุ วรรณ ผูช้ ่วย
กรรมการด้านบริ หารความเสี่ ย ง ได้เข้าอบรม เรื่ อง การตรวจสอบการควบคุ มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ประกัน ภัย โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
5. การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เป็ นการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี
ที่ผา่ นมา และเพิ่มประสิ ทธิภาพของกรรมการตามหลักสูตรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ หาร โดยมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทัง้ คณะและรายบ ุคคล
(1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิ ดความถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
(2) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ป และวิเคราะห์ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
(3) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ผลวิเคราะห์ และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริ ษทั ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ / คณะกรรมการรายบ ุคคล ครอบคล ุมเนื้อหา ดังนี้
หัวข้อการประเมิน
โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร
การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการ
ทัง้ คณะ

คณะกรรมการ
รายบ ุคคล

คณะกรรมการ
ช ุดย่อย

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✕

✕

✓

✕

✕

✓

✕

✕

ผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ ประจาปี 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะประจาปี 2563
คะแนนเฉลี่ย 3.39 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.17
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.23

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.52

- การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.49

- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.74

- การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.19

(2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบ ุคคล ประจาปี 2563
คะแนนเฉลี่ย 3.06 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.36
- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.29

- การประชุมของคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 2.54
(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการช ุดย่อย ประจาปี 2563
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ย 3.62 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
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หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.81

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.44

- การประชุมของคณะกรรมการ
3.2 คณะกรรมการบริหาร
คะแนนเฉลี่ย 3.46 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.62

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.61

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.44

ค่าเฉลี่ย 3.33

6. การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการสารมารถดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษ ัทจดทะเบี ยนได้ไม่เกิ น 5 บริ ษ ัท และ
กําหนดให้ ด ํารงตําแหน่ งประธานคณะกรรมการบริ ษ ัทในบริ ษ ัทจดทะเบี ยนอื่ นได้ไม่ เกิ น 5 บริ ษ ัท โดยต้องได้รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกันกับบริ ษทั เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. การด ูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดย
กําหนดบทบาทของผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรง และกําหนดสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ในระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการกําหนด
ชั้นของผูม้ ีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจําเป็ นในการใช้งาน โดยมีการใช้รหัสผ่าน รวมถึงมีนโยบายในการสื่ อสารภายในองค์กรเพื่อเป็ น
การยึดถือปฏิบตั ิวา่ จะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อนําไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period)
ก่อนที่งบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําปี หรื อข้อมูลภายในจะเปิ ดเผยต่อสารธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่งบ
การเงิ นหรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษทั จะ
กําหนดเป็ นครั้งคราว การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินัยของบริ ษทั หากกรณี ที่พบว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงาน มีการฝ่ าฝื นข้อห้ามดังกล่าว บริ ษทั จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็ นแต่ละกรณี ไปตามระเบียบที่บริ ษทั กําหนดไว้
- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษทั ได้จดั ทํานโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ กําหนดให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
มีหน้าที่ตอ้ งจัดทําและนําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามวิธีการที่สาํ นักงาน
ก.ล.ต. กําหนด (ทางอีเล็กทรอนิ กส์) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ในกรณี ที่บริ ษทั แจ้งรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริ หารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารแล้ว และต้องส่ งสําเนารายงานต่อเลขานุการบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใส
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยข้อมูลสรุ ปการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ได้ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมวด
“โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ” ในหัวข้อ “การถือครองหลักทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผู้บริหาร”
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- การรายงานการมีสว่ นได้เสีย
บริ ษทั ได้จดั ทําหลักเกณฑ์และการจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ย กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึงการมีส่วนได้เสี ย
ของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณี เป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั โดยจะต้องนําส่ งรายงานครั้ ง
แรกภายในวันที่ 15 ของเดื อนถัดไป นับจากวันที่ เกิ ดรายการมีส่วนได้เสี ย และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย
ให้รายงานโดยมิชกั ช้าภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ดว้ ย และจัดส่ งแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องให้เลขานุ การบริ ษทั ทันที หรื อภายในเวลาที่ กาํ หนด และเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ น
ผูจ้ ดั ส่งสําเนารายงานให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
8. การปฏิบตั ิตามหลักการกากับด ูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการมีการทบทวนความเหมาะสมของการนําหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2563 ไป
ปรับใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ผลการปฏิบตั ิ
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นบางเรื่ อง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เนื่ องจากบริ ษทั ยังต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที่
ยาวนาน และภาวะผูน้ าํ เพื่อนําพาบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นธุรกิจโดยตั้งอยูบ่ นหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม การดําเนินการต่างๆ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2) คณะกรรมการอิสระของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี เนื่ องจากบริ ษทั เล็งเห็นว่าคณะกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งเกิน 9
ปี นั้น เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริ หารงานธุรกิ จประกันภัย และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีมาโดยตลอด อีกทั้งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควร
ให้มีการดํารงตําแหน่งต่อ เพื่อเป็ นการพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระร้อยละ 42.85 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ทําให้มีการบริ หารที่ โปร่ งใส เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
(4) บริ ษทั ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากการกําหนดค่าตอบแทน
และการสรรหา คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาและกลัน่ กรองร่ วมกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
2. การประกอบธ ุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการดําเนินงานและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการและพฤติกรรมที่ไม่
สุ จริ ตที่ อาจส่ งผลให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรื อการบี บบังคับ พฤติ กรรมการเล่นพรรคเล่นพวก การ
กําหนดราคาสิ นค้าให้ต่าํ กว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกําหนดเพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั จะไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทางบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตใน
ทุกรู ปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ละเมิด
กฎและไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งการดําเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น
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3. การต่อต้านการท ุจริตคอร์รปั ชัน่
บริ ษทั มุง่ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยบริ ษทั ตระหนักว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ น
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทําที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิ จ อันจะส่ งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยง
และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ทางบริ ษทั จึงได้มีการกําหนดนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ขึ้น โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนําไปปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูป้ ระเมิน
ความเสี่ ยงเบื้องต้น และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมและรวบรวมหลักฐานให้อยูใ่ นความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้ และรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษทั อีกทั้งยังมีสาํ นักตรวจสอบภายในทําหน้าที่สอบทานประเมินและติดตามความเสี่ ยง
จากการทุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ ยงระดับองค์กร
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันการท ุจริตและคอร์รปั ชัน่ มีดงั ต่อไปนี้
1. จัดทําคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ เพื่อให้
เกิดเป็ นมาตรการป้ องกัน โดยมีการจัดผังองค์กรเพื่อควบคุมการบริ หารให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุล
การใช้อาํ นาจ และการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมโดยมีการเน้นยํ้าเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม จัดให้มีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึงผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งกล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์บริ ษทั รวมถึงวางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
2. หัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายกํากับดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานภายในแผนกเพื่อลดความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการกระทําความผิดขึ้น ตลอดจน
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนาระบบให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงานหน่วยงานของตนเพื่อควบคุม
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
3. บริ ษทั ให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบภายใน ในการดําเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายในในการป้ องกัน ติดตาม และตรวจพบความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีการทํารายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. บริ ษทั จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการกระทําทุจริ ตและคอรัปชัน่ และจัดให้มีมาตรการคุม้ ครองและ
บรรเทาความเสี ยหายกับผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานดังกล่าว รายละเอียดได้เปิ ดเผยอยูใ่ นหัวข้อ “มาตรการใน
การแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ ง”
5. กรณี พบเหตุการณ์กระทําผิด และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทําการทุจริ ตจริ ง จะจัดตั้งคณะบุ คคลสอบสวนพิเศษ
ชัว่ คราวขึ้น เพื่อให้ความเป็ นธรรมกับผูท้ ี่ถูกกล่าวหา และให้ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมแก่ผใู ้ ห้เบาะแส
6. นํากรณี ที่พบเหตุการณ์ กระทําผิดมาเป็ นกรณี ศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิ งป้ องกัน และหาวิธีตรวจสอบแห่ งการกระทํา
ดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริ ตซํ้าขึ้นอีก
การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
1. กําหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิ บตั ิ งานให้
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบี ยบปฏิ บตั ิ กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดูแล เพื่อให้
มัน่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่
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และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กําหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกํากับดูแลในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่างมี
ระบบและ มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุ ด และให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั และนโยบายบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. บริ ษทั มีการทบทวนแนวทางปฏิ บัติและข้อกําหนดในการดําเนิ นการตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย
บริ ษทั เป็ นสถาบันการเงินที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุ ภาพทําลายล้างสู งของบริ ษทั พ.ศ. 2559 แม้วา่ บริ ษทั จะมี
ความเสี่ ยงตํ่าต่อการเป็ นแหล่งฟอกเงินหรื อเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแต่บริ ษทั ก็มีโอกาสที่จะเป็ นแหล่งฟอกเงิน หรื อสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายได้ เช่น กรณี ลูกค้าเป็ นผูก้ ระทําความผิดมูลฐานตามที่ ปปง. กําหนด นําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดมาชําระค่า
เบี้ยประกันภัย หรื อนําทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมาทําประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งของลูกค้าก่อนทําธุรกรรมทุกครั้ง รวมไปถึงการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังนี้
1. กําหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย รวมถึงกําหนดหน้าที่และจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. กําหนดนโยบายการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยงตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
3. กํา หนดนโยบายการรั บ ลู ก ค้า หรื อ ทํา ธุ ร กรรมกับ ลู ก ค้า ตัว แทน นายหน้า คู่ ค ้า และผูด้ ํา เนิ น การแทนทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ที่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั โดยได้รับข้อมูลของลูกค้าเพื่อสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวั ตนของลูกค้าได้ โดย
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ ยงตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ป้องกันมิให้ลูกค้าถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ หรื อตัวกลางในการ
ฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. กําหนดให้มีนโยบายการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยและรายงานต่อสํานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ ยงและบุคคลที่ถูกกําหนดตามรายชื่อที่ สาํ นักงาน ปปง.
แจ้งมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ก่อนทําธุรกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็ นการตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ บริ ษทั จึงมีการจัดอบรมให้
ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร
5. บริ ษทั มีการทบทวนแนวทางปฏิ บัติและข้อกําหนดในการดําเนิ นการตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริ ษทั
มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคม้ ุ ครองผูแ้ จ้ง
บริ ษทั มีนโยบายคุม้ ครองผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยการกําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และให้ความสําคัญกับการเก็บ
ข้อมูล ตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนให้เป็ นความลับ และจะเปิ ดข้อมูลส่ วนที่จาํ เป็ นให้แก่ผไู ้ ด้รับมอบหมาย
เท่านั้น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน
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โดยเลขานุการจะเป็ นผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน และรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรื อยื่นเรื่ องได้
โดยตรง ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

อีเมล์

:

charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์

:

www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์

: 0-2276-1024 ต่อ 207

โทรสาร

: 0-2275-4919

สําหรับพนักงาน กรณี ที่พบเห็นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิด หรื อฝ่ าฝื นต่อการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ สามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน เว้นแต่เรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับผูบ้ งั คับบัญชาให้แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าว
ต่อเลขานุการบริ ษทั โดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่พนักงานร้องเรี ยน มาตรการคุม้ ครองพนักงานที่เป็ นผูร้ ้องทุกข์ การ
สื บสวนหาข้อเท็จจริ งเพื่อความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงานร้องเรี ยนเข้าข่ายการกระทําผิดหรื อไม่ อยูใ่ นระดับความผิดใด เพื่อ
กําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําความผิดนั้นๆ โดยมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และสรุ ปรายละเอียดของเรื่ องดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป
4. การเคารพสิทธิมน ุษยชน
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายหลักสิ ทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ยึดถือหลักสิ ทธิ
มนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคํานึ งถึงความเสมอภาค เสรี ภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นใน
เรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และให้ความเท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งบริ ษทั ยังไม่
จํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ แต่ตอ้ งไม่กระทบ หรื อนําความเสี ยหายมาสู่ องค์กร ทั้งนี้ มีการกําหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ในคู่มือ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานที่ประสบปั ญหาในเรื่ องต่างๆ ได้ใช้สิทธิในการร้องเรี ยน ทั้งนี้รวมถึงช่องทางร้องเรี ยนสําหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสี ย
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั ได้ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของความสําเร็ จของบริ ษทั จึงให้การดูแลการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การเคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
- การกําหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคํานึ งถึงหลักการ
จูงใจพนักงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้างาน
- การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และ
การส่งแสริ มให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี
- การส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้แก่พนักงานทุกระดับชั้น
การพัฒนาบ ุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายในการส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานมาตลอด โดยมีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ของพนักงานและสามารถรองรับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่เติบโตขึ้น โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. จัดส่ งพนักงานเข้ารับการอบรมประจําปี ในหลักสู ตรด้านสมรรถนะตามสายอาชีพ และสมรรถนะด้านการบริ หารแก่
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พนักงานในแต่ละระดับ
2. จัดเก็บข้อมูลความรู ้ดา้ นต่างๆ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3. เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางาน และร่ วมกันแก้ไขปั ญหา เพื่อให้การ
ทํางานเกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
นโยบายความปลอดภัยและส ุขอนามัยในที่ทางาน
1. ดูแลรักษา ปรับปรุ ง พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สินและสุขภาพของพนักงาน
2. ปกป้ องคุม้ ครองพนักงานไม่ให้ทาํ งานในสภาพที่เสี่ ยงอันตรายอันเป็ นเหตุให้เจ็บป่ วยหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ
3. ดูแลสถานที่และอุปกรณ์ ระบบต่างๆ ให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ และไม่เสื่ อมโทรม เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในขณะปฏิบตั ิงาน
4. จัดให้มีการแลกบัตร เข้า – ออก สําหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารทุกครั้ง
5. จัดหรื อปรับปรุ งสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นธุ ร กิ จ โดยมุ่ งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และการบริ ก ารให้มีความเป็ นสากลได้คุณ ภาพมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ภายใต้เงื่ อนไขที่ เป็ นธรรม และการให้ขอ้ มูลแก่ ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ที่ ทาํ ให้เกิ ดความ
คลุมเครื อ หรื อบิ ดเบื อนข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลสําคัญซึ่ งจะนําไปสู่ ความเข้าใจผิด รวมถึงยังให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนี้บริ ษทั มีการให้คาํ แนะนําความคุม้ ครองที่เหมาะสมเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูก ค้า แต่ล ะรายในราคาที่ ยุติ ธรรม ซึ่ ง ทางบริ ษ ัทจะชี้ แ จงวัตถุ ประสงค์ของการเก็บ ข้อมู ลส่ วนตัวให้ลูกค้าทราบก่ อ นจะ
ดําเนินการทุกครั้ง และจะไม่นาํ ข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ นอกจากจะได้รับ
ความยินยอมก่อน และบริ ษทั ยังให้สิทธิแก่ลูกค้าในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย
อีกทั้งบริ ษทั มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าสามารถแนะนําหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการบริ การ และเมื่อพบความผิดพลาดหรื อไม่ชอบธรรมในการ
ให้บริ การ ทางบริ ษทั จะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันที
ในปี 2563 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนที่เป็ นสาระสําคัญอันเกิดจากการใช้บริ การของบริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์กบั ผูบ้ ริ โภค
7. การด ูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั นั้น เป็ นธุรกิจประเภทการให้บริ การ จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยตรง แต่บริ ษทั ได้
ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในองค์กรเป็ นสิ่ งสําคัญ คือพนักงานทุกคนในองค์กรต้องร่ วมมือกัน ต้องมีทศั นคติและจิตสํานึ กในการมี
ส่ วนร่ วมรั กษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้รณรงค์สร้างจิ ตสํานึ กในการประหยัดพลังงาน อย่างมีวินัย และสนับสนุ นการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้บริ ษทั มีนโยบายในการดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
3. ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
4. ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายประหยัดพลังงานและ
การลดภาวะโลกร้อนของบริ ษทั เช่น
- ใช้กระดาษรี ไซเคิล
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- พิมพ์เอกสารเฉพาะหน้าที่จาํ เป็ นเท่านั้น
- ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอีเมล แทนการใช้กระดาษ
- ดับไฟฟ้ าทุกครั้งทันที่ที่ออกจากห้องทํางานหรื อห้องประชุม และดับไฟฟ้ าในเวลาพักกลางวัน

- ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- ขึ้นบันได้ 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์
8. การร่วมพัฒนาช ุมชนและสังคม
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งทําควบคู่ไปกับการ
ดําเนิ นธุ รกิจเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและเติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั จึ งได้มีการสํารวจสภาพชุมชนและสังคม
โดยรอบที่ต้ งั ของบริ ษทั ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดําเนินงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนํามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งไม่ให้
เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสี ยหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ บริ ษทั ยังสนับสนุนการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงปลูกฝังจิตสํานึ กที่ ดีแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับและถือเป็ นหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมต่างๆ
9. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั มีการส่งเสริ มการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่ การ
ค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเป็ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองค์กร พร้อมกับการให้ความสําคัญ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมและเชื่อถือได้
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▲ รายงานของผูส
้ อบบัญชีรบั อน ุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) (บริ ษ ัท) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ น
สําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 198.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 84.41 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันภัยต่อ ซึ่งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโน
โยลีสารสนเทศในการคํานวณและบันทึ กรับรู ้ รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึ งให้ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้เบี้ ย
ประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริ งของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้





ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การออกกรมธรรม์ประกันภัย การบันทึ ก
ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
สุ่ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวเนื่ องกับการขายเบี้ ย
ประกันภัย การคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลบัญชี รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยที่ รับรู ้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่ มตรวจสอบรายการบันทึ กบัญชี ที่
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เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 92.10 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย) คิดเป็ นอัตราร้อยละ
40.05 ของหนี้ สินรวม สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสํารองความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และความ
เสี ยหายที่เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการกําหนดข้อสมมติ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุ มภายในเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน การรับเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
 พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั
 อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และเปรี ยบเทียบกับที่บนั ทึกไว้ในบัญชี
 ประเมิ นข้อสมมติ และการคํา นวณสํารองค่า สิ น ไหมทดแทน สุ่ มทดสอบข้อ มูล สิ น ไหมที่ นัก คณิ ตศาสตร์ ใช้สุ่ม ตรวจสอบ
เอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่
 ใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมินข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการคํานวณ และเปรี ยบเทียบ
กับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับ
งบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 69

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั
หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้
สื่ อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปั จจุบันและกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2982
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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▲ งบการเงินและหมายเหต ุประกอบงบ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
and

(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

and

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ

7

31,416,733.73

53,022,357.90

8

13,242,928.80

30,325,742.29

2,764,061.01

2,892,958.31

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

9

20,254,791.93

36,760,390.42

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย

10

15,793,665.78

26,400,176.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

11

620,284,862.62

668,653,258.22

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ

12

4,700,940.91

7,281,766.56

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

42,526,684.75

42,872,766.09

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

14

5.00

12,449.48

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15

22,598,099.39

18,669,962.34

สิ นทรัพย์อื่น

16

13,657,397.20

13,458,522.12

787,240,171.12

900,350,349.73

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
and

(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

and

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

17

160,718,208.28

275,357,807.42

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

18

20,674,268.10

20,985,069.98

2,632,196.23

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

12,286,101.00

13,294,767.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15

9,119,563.33

9,294,522.24

6,580,942.00

12,625,471.50

17,968,122.95

40,230,786.39

229,979,401.89

371,788,424.53

หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนีส้ ิน

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
and

(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

and

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

258,000,000.00

258,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

147,263,618.86

101,383,836.22

19,997,150.37

37,178,088.98

รวมส่ วนของเจ้ าของ

557,260,769.23

528,561,925.20

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

787,240,171.12

900,350,349.73

หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
AND

(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

2563

2562

AND

รายได้
เบี้ ยประกันภัยรับ

198,555,938.09

414,856,166.34

หัก เบี้ ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

(34,466,402.43)

(59,428,962.34)

เบี้ ยประกันภัยรับสุ ทธิ

164,089,535.66

355,427,204.00

บวก(หัก) สํารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม

111,211,822.39

(82,691,552.11)

(ลด) จากปี ก่อน
เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ

37

275,301,358.05

272,735,651.89

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

37

12,958,805.49

16,968,755.35

33.37

17,521,112.33

20,103,427.22

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงิ นลงทุน

-

รายได้อื่น

17,204,980.00

6,193,405.29

16,655,732.69

311,974,681.16

343,668,547.15

ค่าสิ นไหมทดแทน

124,204,156.03

168,448,154.99

หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

(16,525,776.45)

(46,184,375.67)

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

รวม

37

107,678,379.58

122,263,779.32

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

37

30,581,146.07

54,185,607.45

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

37

51,639,060.46

158,677,013.14

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน

23

39,103,195.32

46,227,005.95

ผลขาดทุนทางด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น

24

23,090,479.95

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิ นได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิ นได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี

15.2

-

252,092,261.38

381,353,405.86

59,882,419.78

(37,684,858.71)

(8,657,893.14)

6,633,921.95

51,224,526.64

(31,050,936.76)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
AND

(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

2563

2562

AND

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

15.3

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน - สุ ทธิ จากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง

819,070.00

(417,648.00)

(163,814.00)

83,529.60

655,256.00

(334,118.40)

(37,092,139.27)

(13,200,061.84)

7,418,427,85

2,640,012.37

(29,673,711.42)

(10,560,049.47)

(29,018,455.42)

(10,894,167.87)

22,206,071.22

(41,945,104.63)

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนที่ วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

15.3

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนที่ วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิ จากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรั บปี สุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรั บปี
กาไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ ้นสามัญ

4.27

(2.59)

12,000,000

12,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : บาท)

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไรสะสม
หมายเหตุ

120,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ขาดทุนกําไรสําหรับปี
เงิ นปั นผลจ่าย

22

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
5

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 – หลังปรับปรุ ง
เงิ นปั นผลจ่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

22

รวม
ผลกาไร (ขาดทุน)จาก
จัดสรรแล้ ว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ า
สารองตาม ยังไม่ ได้ จัดสรร
เงินลงทุน
กฎหมาย
258,000,000.00 12,000,000.00 138,768,891.38
47,738,138,.45 576,507,029.83
-

-

(31,050,936.76)

-

(31,050,936.76)

-

-

-

(6,000,000.00)

-

(6,000,000.00)

-

-

-

(334,118.40)

(10,560,049.47) (10,894,167.87)

258,000,000.00 12,000,000.00 101,383,836.22

37,178,088,.98 528,561,925.20

120,000,000.00

กําไรสําหรับปี

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

-

120,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ ว

-

-

-

258,000,000.00 12,000,000.00 101,383,836.22

12,492,772.81

12,492,772.81

49,670,861,.79 541,054,698.01

-

-

-

51,224,526.64

-

51,224,526.64

-

-

-

(6,000,000.00)

-

(6,000,000.00)

-

-

-

655,256.00

(29,673,711.42) (29,018,455.42)

258,000,000.00 12,000,000.00 147,263,618.86

19,997,150.37 557,260,769.23

12,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
and

(หน่ วย : บาท)

2563

2562

and

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

206,037,796.98

411,231,156.62

เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(31,389,658.07)

(56,792,779.03)

ดอกเบี้ยรับ

12,229,878.11

13,766,717.81

เงินปันผลรับ

5,576,889.87

6,993,223.15

รายได้อื่น

6,193,405.29

16,655,732.69

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(84,209,361.53)

(112,614,062.96)

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(18,718,015.06)

(37,263,364.26)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(51,639,060.46)

(158,677,013.14)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(61,470,261.24)

(20,271,535.62)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(5,982,966.19)

(2,078,555.45)

เงินสดรับ – สิ นทรัพย์ทางการเงิน

229,762,966.96

336,684,894.08

เงินสดจ่าย – สิ นทรัพย์ทางการเงิน

(221,744,200.52)

(350,360,000.00)

(15,352,585.86)

47,274,413.89

(253,038.31)

(127,251.92)

(253,038.31)

(127,251.92)

(6,000,000.00)

(6,000,000.00)

(21,605,624.17)

41,147,161.97

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด

53,022,357.90

11,875,195.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน สิ้นงวด

31,416,733.73

53,022,357.90

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหต ุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นส ุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1. ข้อมูลบริ ษทั ฯ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่ จดทะเบี ยน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบี ยนเลขที่ บมจ.เลขที่
0107537000807 สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดําเนิ น
ธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
1.2. การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจในหลายภาคส่ วนไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเกิดความผันผวนอย่างมากในตลาด
เงิ นและตลาดทุน สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุรกิจ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามความคื บหน้าของสถานการณ์ ดังกล่าวและประเมิ น ผลกระทบทางการเงิ นเกี่ ยวกับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซึ่งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตาม
วิธีการบัญชี เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทําและยื่นงบ
การเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯจัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิ น ยกเว้น
รายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน และฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน เนื่องจากบริ ษทั ฯนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง
เครื่ องมื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บธุ รกิ จประกันภัยตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 2.2
(ข) มาถือปฏิบตั ิแทน ส่ วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ อง สัญญาประกันภัยที่อนุญาตให้ผรู ้ ับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ใน ปี 2563
เป็ นการชัว่ คราว และกําหนดให้ถือปฏิ บัติตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
สําหรับธุรกิจประกันภัย แทนการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และฉบับที่ 7 สําหรับรอบระยะเวลา
รายงานที่เริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรื อก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย จะมีผล
บังคับใช้
ตามที่ ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินจากสัญญาประกันภัยภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย คิดเป็ นจํานวนมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินรวม แต่ตอ้ งไม่ประกอบกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งถือว่าเข้าเงื่อนไขตามที่
ระบุไว้ และบริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหลักของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา ทําให้บริ ษทั ฯสามารถเลือกถือ
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิ จประกันภัยได้ และฝ่ ายบริ หาร
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ของบริ ษทั ฯเห็นว่าการเลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากกว่า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเลือก
ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าว
ทั้งนี้ ผลกระทบต่อข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ฯ จากการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ในเรื่ องสําคัญมีดงั ต่อไปนี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ สามารถจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนด
และลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น บริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่าจะจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนเผื่อขายที่วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเช่นเดิม กําไรขาดทุนจากการตัดรายการจะรับรู ้เข้ากําไรหรื อขาดทุน
- บริ ษทั ฯจัดประเภทและวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ฯที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จากเดิมที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กําไรขาดทุนจากการ
จําหน่ายจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
- บริ ษทั ฯยังคงจัดประเภทและแสดงรายการเงินให้กยู้ ืมที่บริ ษทั ฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับชําระเงินต้น
และดอกเบี้ยจากจํานวนเงินต้นคงค้างเป็ นเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน
การถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน บริ ษทั ฯยังคงจัด
ประเภทรายการเป็ นหนี้สินทางการเงินและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทน
การรับรู ้ผลขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชี เดิ ม โดยบริ ษทั ฯ จะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริ ษทั ฯนําหลักการทัว่ ไปและ
หลักการอย่างง่ายมาใช้ในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินขึ้นอยูก่ บั ประเภทของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
บริ ษทั ฯ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุม่ นี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสมหรื อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
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ของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารั บรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่ าทุกรายการที่ มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า
12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
ง. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อ รองรั บผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพือ่
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบใน
บางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีใน
ช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาํ หรับการ
จัด ทํา งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯที่ มี ร อบระยะเวลารายงานสิ้ น สุ ด ภายในช่ ว งเวลาระหว่า งวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที่
31 ธันวาคม 2563
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริ ษทั ฯได้เลือกปฏิ บตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชีในเรื่ องดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริ ษทั ฯได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ จากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้น ในการจัดทํางบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
สําหรับทุกเรื่ องที่บริ ษทั ฯได้เคยถือปฏิบตั ิในช่วงที่ผา่ นมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตราฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตราฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตราฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ยวกับ วิธี ปฏิ บัติ ทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บัติท างบัญชี กับ ผูใ้ ช้ม าตราฐาน
ประกอบด้วย การปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตราฐานการรายงานทางการเงิน คํานิ ยามของธุรกิจ คํานิ ยามของความมี
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สาระสําคัญ และการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3. นโยบายบัญชีที่สาํ คัญ
3.1. การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญา
ประกันภัยคือสัญญาซึ่งผูร้ ับประกันภัย รับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง (ผูเ้ อาประกันภัย)
โดยตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ ในอนาคตอันไม่แน่ นอนที่ ระบุไว้ (เหตุการณ์ ที่เอา
ประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญ
หรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจํานวนภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิ ดขึ้น ซึ่ งหากไม่เข้าเงื่ อนไขดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภท
สัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อเป็ นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญา
ประกันภัยและทําให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงทางการเงิ นแต่ไม่ได้ทาํ ให้ผูร้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่
สําคัญ ความเสี่ ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคา
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความมีนัยสําคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา ณ วันเริ่ มต้น
สัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพัน
ทั้งหมดถูกทําให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาการลงทุ น ณ วันเริ่ มต้นสัญญาอาจจะถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ฯจัดประเภทสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็ นสัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ มีระยะเวลาคุม้ ครอง
ภายใต้สญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการต่ออายุอตั โนมัติ สัญญาประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองโรคร้ายแรง การประกันภัย
อุบตั ิเหตุ หรื อการประกันภัยสุขภาพ ที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี บริ ษทั สามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิ่มหรื อลด
เบี้ยประกันภัยหรื อเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ในสัญญาประกันภัยตลอดอายุสญ
ั ญาได้
3.2. การรับรู ้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับถือเป็ นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่ งคืนแล้ว
และปรับปรุ งด้วยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ สําหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ในกรณี ที่กรมธรรม์มี
อายุเกิน 1 ปี จะรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็ นรายการรับหรื อจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
อายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อา
ประกันภัยต่อ
(ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและค่านายหน้า
สําหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุ
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การให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงิน
ปั นผล
(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3. สํารองเบี้ยประกันภัย
(ก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ ตั้งเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการจัดสรรเงินสํารอง
สําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี้
ประเภทการประกัน

วิธีการคานวณเงินสารอง

- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบตั ิเหตุ - ร้อยละร้อย ของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั
ยังคงให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย
- การประกันภัยอื่น

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยีส่ ิ บสี่ )

(ข) สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจํานวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสํารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สําหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที่ ดี
ที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดจะถูกรับรู ้ ในงบการเงิ นในกรณี ที่สํารองความเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดมากกว่าสํารองเบี้ ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
3.4. สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที่ ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการ
สิ นไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต้ งั สํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ (Incurred but not reported
claim: IBNR) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาด
ว่าจะจ่ ายให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจาก
รายการความสูญเสี ยที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
3.5. ค่าจ้าง ค่าบําเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ และค่าใช้จ่ายอื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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3.6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงินฝากธนาคารและเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากจํานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ
ไม่ได้จากเบี้ ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้ นที่ มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บเงิ นในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตาม
สถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.8. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสํารองประกันภัยส่ วนที่ เรี ยกคื นจากการประกันภัยต่อซึ่ งประมาณขึ้ นโดยอ้างอิ งสัญญา
ประกันภัยต่อที่ เกี่ยวข้องของสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองค่าสิ นไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณ
สํารองประกันภัย
บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจาก
การเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้ คงค้างและสถานะปั จจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ งั เพิ่ม/ลดในระหว่างปี จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
3.9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจําที่วางไว้จากการรับประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่นๆ จาก
บริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปั จจุบนั ของเงินค้างรับ
จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้า หนี้ บ ริ ษ ัทประกัน ภัย ต่อ แสดงด้ว ยจํา นวนเงิ นค้า งจ่ า ยจากการประกันภัย ต่ อ และเงิ น มัด จํา ที่ บ ริ ษ ัทถื อ ไว้จ ากการเอา
ประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กบั บริ ษทั
ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิ จการเดี ยวกัน (ลูกหนี้ จาก
สัญญาประกันภัยต่อหรื อเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สิน
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3.10. สิ นทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
บริ ษทั ฯ สามารถจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
และลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึ กในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนตํ่า
กว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่งจํานวนที่ตดั จําจําหน่าย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตรา
สารหนี้จดั เป็ นประเภทเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เมื่อบริ ษทั ฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบ
กําหนดไถ่ถอน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด (บริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน) แสดงตามมูลค่ายุติธรรม และจัด
ประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมรับรู ้ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563: เงินลงทุนในตรา
สารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี))
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน และมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดคํานวณตามหลักเกณฑ์การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทัว่ ไป
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าในส่ วนของเจ้าของ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุน จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู ้เข้ากําไรหรื อขาดทุน
ทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์น้ นั ด้อยค่า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสาร
ทุนนั้นอาจไม่สามารถเรี ยกคืนกลับมาได้ และมีการลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื ออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
จนตํ่ากว่าราคาทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน งบกําไรขาดทุน
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3.11. ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทุนหรื อราคาสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
สําหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
3.12. เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงิ นให้กูย้ ืมและดอกเบี้ ยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นโดยใช้
วิธีการทัว่ ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้ งั เพิ่ม/ลดในระหว่างปี จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
นโยบายการบัญชี ที่ถือปฏิ บัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าที่จะได้รับคืน บริ ษทั ฯ ตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี้
การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปั จจุบนั
3.13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
(ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(ถ้ามี)
(ข) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
อาคาร และส่วนปรับปรุ ง

20 ปี

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
3.14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ ายของ
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนคํา นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุข องสั ญ ญาเช่ า และอายุก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 ปี

3.15. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
3.16. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
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(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศ ณ
วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชําระในปี ก่อนๆ
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิ น กับฐานภาษี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สินนั้นบริ ษทั ฯวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีหรื อในงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระหนี้สินภาษี
2) บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
3) บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
4) บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยกเว้นกรณี ที่ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
3.17. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะ
เป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.18. ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้
เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่าเงิ นชดเชย
ดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
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(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ ง
หลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
บริ ษทั ฯรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกําไรขาดทุน
3.19. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสิ นทรัพย์ ทางการเงินประเภทตราสาร
หนี้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และเงิน
ให้กูย้ ืม ตามวิธีการทัว่ ไป (General Approach) ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ นฯ โดยบริ ษทั ฯรับรู ้ค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกแต่ไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิตหรื อเมื่อมีการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม หาก
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญนับตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะรับรู ้ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมิ นว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเพิ่มขึ้ นอย่างมี
นัยสําคัญนับแต่วนั ที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่ อถือด้านเครดิตภายในและภายนอกของ
คู่สญ
ั ญา และสถานะคงค้างของการจ่ายชําระเป็ นสําคัญ เช่น ค้างชําระเกินกว่า 30 วัน และหากค้างชําระเกินกว่า 90 วัน จะถือว่ามี
การด้อยค่าด้านเครดิต
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ บริ ษทั ฯจะใช้
วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้ น้ นั และสภาพแวดล้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั ฯมีนโยบายตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ได้
3.20. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการและจัดประเภทหนี้ สินทาง
การเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุน
ที่เกิ ดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายจะคํานึ งถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทางการเงินในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน
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3.21. การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลงหรื อได้มีการ
โอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้นหรื อมี
การสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น
3.22. การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมี
สิ ทธิบงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
3.23. สัญญาเช่า บริ ษทั ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถื อเป็ นสัญญาเช่าเงิ นทุน ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ดว้ ยจํานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรื อ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้ทาง
การเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน บริ ษทั
บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นรายได้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อา้ งอิ งและรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
3.24. เงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิ ดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ น
เงิ นตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
3.25. ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ บันทึ กประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิ น เมื่อบริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระผูกพันที่
ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทําให้บริ ษทั ฯ ต้องชําระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพันนั้น และจํานวนที่
ต้องชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัย
สนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
3.26. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณและการ
ตั้งสมมติ ฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ด้วยเหตุน้ ี ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งจึ งอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
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3.27. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุ คคลที่ มีหน้าที่ ในการจัดสรรทรั พยากรและประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของส่ วนงาน
ดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
3.28. กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอดกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่จาํ หน่ายและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
4.1. ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของเบีย้ ประกันภัยค้ างรั บและสิ นทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของเบี้ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ซึ่ งคาดว่าจะ
เรี ยกเก็บไม่ได้
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประมาณจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้าง และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ ย
ประกันภัยค้างรั บ และสิ น ทรั พย์จากการประกันภัยต่ อ ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ส่ วนสิ นทรั พย์จ าการประกันภัยต่ อ
พิจารณาเพิ่มเติมจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรื อข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฎอยู่ ณ วันปิ ดบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
4.2. ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน การคํานวณค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ฯขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขการประเมิ นการเพิ่มขึ้ นของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต การ
วิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ ความน่าจะเป็ นของการได้รับชําระหนี้ ซึ่งการประมาณการมีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก ดังนั้น ผล
ที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
4.3. ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยฝ่ าย
บริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมี
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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4.4. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้เมื่อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถนําไปหักกับผล
แตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้ บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็ นไป
ได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริ ษทั เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและ
การคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สาํ คัญในแต่ละช่วงเวลา
นั้น อาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
4.5. สารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยก
พิจารณาสองส่ วน คื อ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความเสี ยหายแล้ว และส่ วนของความ
เสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรายงาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ เป็ น
มาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล
ในอดี ตซึ่ งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทน จํานวนค่าสิ นไหมทดแทน
เฉลี่ย จํานวนครั้งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น
4.6. ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
4.7. สารองความเสี่ ยงภัยที่ ไม่ สิ้นสุด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ ดี
ที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
4.8. คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าความเสี ยหายเกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจํานวนที่ได้บนั ทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็
ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้
5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 บริ ษทั ฯ ได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย มาถือปฏิบตั ิในระหว่างปี ปั จจุบนั โดยบริ ษทั ฯ ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี โดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม หรื อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการ
เงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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ผลกระทบต่อกําไรสะสมหรื อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการ
นํามาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบจาก
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
เรื่อง เครื่องมือทางการเงินฯ

1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

668,653,258.22

15,615,966.01

684,269,224.23

9,294,522.24

3,123,193.20

12,417,715.44

37,178,088.98

12,492,772.81

49,670,861.79

หนีส้ ิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงิน
(ก) รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ นและแนวปฏิ บัติทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บธุ รกิ จ
ประกันภัยมาถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

15,615,966.01

หัก: ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง

(3,123,193.20)

ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของจากการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี

12,492,772.81

มาถือปฏิบตั ิ

(ข) การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น
และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิ จประกันภัย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เปรี ยบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดงั นี้
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(หน่ วย: บาท)

การจัดประเภทและวัดมูลค่ าตามหลักการบัญชีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภท
และวัดมูลค่ าตาม
หลักการบัญชีเดิม
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

เงินลงทุน
เพือ่ ค้าที่วดั
มูลค่าผ่ านกาไร
ขาดทุน

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ที่วดั มูลค่ าผ่ าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

เงินลงทุนที่จะ
ถือจนครบ
กาหนดที่วดั
มูลค่าด้ วยราคา
ทุนตัดจาหน่ าย

ราคาทุนตัด
จาหน่ าย

รวม

53,022,357.90

-

-

-

53,022,357.90

53,022,357.90

2,892,958.31

-

-

-

2,892,958.31

2,892,958.31

668,653,258.22

-

-

684,269,224.23

7,281,766.56

-

-

-

7,281,766.56

7,281,766.56

13,458,522.12

-

-

-

13,458,522.12

13,458,522.12

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น

226,739,224.23

457,530,000.00

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้กาํ หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
6. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตาม
ประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้


ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง



ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม



ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2563
มูลค่ า
ตามบัญชี

มูลค่ ายุตธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

-

182,881,995.68

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป

182,881,995.68 182,881,995.68
8,279,839.29

-

-

8,279,839.29

8,279,839.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,416,733.73

31,416,733.73

-

-

31,416,733.73

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

13,242,928.80

-

-

13,242,928.80

13,242,928.80

4,278,822.47

-

-

4,278,822.47

4,278,822.47

15,793,665.78

-

-

15,793,665.78

15,793,665.78

6,600,000.00

-

-

6,600,000.00

6,600,000.00

288,041,853.10

-

288,041,853.10

-

288,041,853.10

-

-

134,481,174.55

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื

134,481,174.55 134,481,174.55
4,700,940.91

-

-

4,700,940.91

4,700,940.91

92,104,977.37

-

-

92,104,977.37

92,104,977.37

20,674,268.10

-

-

20,674,268.10

20,674,268.10

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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6. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)

2562
มูลค่ ายุตธรรม

มูลค่ า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

210,782,198.22

210,782,198.22

-

-

210,782,198.22

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

53,022,357.90

53,022,357.90

-

-

53,022,357.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

30,325,742.29

-

-

30,325,742.29

30,325,742.29

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สํารอง
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

10,356,939.23

-

-

10,356,939.23

10,356,939.23

26,400,176.00

-

-

26,400,176.00

26,400,176.00

16,600,000.00

-

16,600,000.00

16,600,000.00

306,000,000.00

-

312,818,487.49

-

312,818,487.49

134,481,174.55

134,481,174.55

-

-

134,481,174.55

341,060.00

-

-

24,112,077.94

24,112,077.94

7,281,766.56

-

-

7,281,766.56

7,281,766.56

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื

-

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ

85,105,272.39

-

-

85,105,272.39

85,105,272.39

20,985,069.98

-

-

20,985,069.98

20,985,069.98

วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน ในกรณี ของเครื่ องมือทางการเงินที่มีการซื้ อขายในตลาด มูลค่า
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่ เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นจะ
กําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
บริ ษทั ฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
3.10

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

783,415.89

859,473.58

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน

20,633,317.84

32,162,884.32

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้นกําหนดระยะเวลา

10,000,000.00

20,000,000.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,416,733.73

53,022,357.90

เงินสด

8. เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เบี้ ยประกันภัยค้างรับ จําแนกอายุตามเงิ นต้นที่ คา้ งชําระนับตั้งแต่ วนั ครบ
กําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่ วย : บาท)
2563
ตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

757,306.39

2562
รวม

10,770,835.28 11,528,141.67

ตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

รวม

1,741,035.77

23,712,498.92

25,453,534.69

26,887.75

350,464.34

377,352.09

5,893.03

3,299,329.62

3,305,222.65

5,670.40

665,322.05

670,992.45

-

1,113,565.12

1,113,565.12

ค้างรับ 60-90วัน

-

616,637.30

616,637.30

(919.13)

454,338.96

453,419.83

ค้างรับเกินกว่า 90 วัน

-

858,096.97

858,096.97

-

967,221.39

967,221.39

13,261,355.94 14,051,220.48

1,746,009.67

29,546,954.01

31,292,963.68

(808,291.68)

-

(967,221.39)

(967,221.39)

12,453,064.26 13,242,928.80

1,746,009.67

28,579,732.62

30,325,742.29

ค้างรับ 30-60 วัน

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ

789,864.54

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

-

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

789,864.54

(808,291.68)

9. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2563

2562

สํารองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน

4,278,822.47

10,356,939.23

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

15,975,969.46

26,403,451.19

รวม

20,254,791.93

36,760,390.42

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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10. จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2563

2562

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

15,793,665.78

26,400,176.00

รวม

15,793,665.78

26,400,176.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จําแนกอายุ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2563
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
รวม

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

2562

15,793,665.78

26,248,816.18

-

151,359.82

15,793,665.78

26,400,176.00
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
11.1. จําแนกตามการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ /
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุ้นทุน
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ
รวม
บวก (หัก) กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ / เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย /
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคาร
รวม
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย /
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

มูลค่ ายุตธิ รรม

มูลค่ ายุตธิ รรม

8,704,990.00
157,119,347.00
341,060.00

23,307,000.00
159,574,995.68
8,279,839.29

8,573,740.00
155,735,847.00
-

22,325,450.00
188,456,748.22
-

166,165,397.00

191,161,834.97

164,309,587.00

210,782,198.22

24,996,437.97

-

46,472,611.22

-

191,161,834.97

191,161,834.97

210,782,198.22

210,782,198.22

6,600,000.00

16,600,000.00

307,000,000.00

306,000,000.00

134,930,000.00

134,930,000.00

448,530,000.00
(19,406,972.35)

457,530,000.00
-

429,123,027.65

457,530,000.00

-

341,060.00

620,284,862.62

341,060.00
668,653,258.22

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 99

11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
11.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2563
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

1,600,000.00
5,000,000.00
75,000,000.00 222,000,000.00
134,930,000.00
(5,886,727.48) (13,513,117.91)
205,643,272.52 213,486,882.09

รวม

6,600,000.00
10,000,000.00 307,000,000.00
134,930,000.00
(7,126.96) (19,406,972.35)
9,992,873.04 429,123,027.65
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

10,000,000.00
1,600,000.00
48,000,000.00 218,000,000.00
120,930,000.00 14,000,000.00
178,930,000.00 233,600,000.00

5,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00

รวม
16,600,000.00
306,000,000.00
134,930,000.00
457,530,000.00

11.3. ตราสารหนี้ที่วดั ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี
ขั้นต้ น
บาท
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Stage 1)
ตราสารหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้าน
เครดิต (Stage 2)
ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
รวม

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

413,530,000.00
-

ค่ าเผือ่ ผลขาดทุน
ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
บาท
(961,972.35)
-

มูลค่ าตามบัญชี
บาท
412,568,027.65
-

35,000,000.00

(18,445,000.00)

16,555,000.00

448,530,000.00

(19,406,972.35)

429,123,027.65
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
11.4. มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
(หน่ วย: บาท)

2563
กระแสเงินสดทีเ่ กิดขึน้ ตามสัญญา
กระแสเงินสดทีเ่ กิดขึน้ ตามสัญญาจาก
จากสินทรัพย์ ทางการเงินในวันที่
สินทรัพย์ ทางการเงินในวันทีก่ าหนดไว้
กาหนดไว้ ไม่ เป็ นการรับชาระเงินต้ น
เป็ นการรับชาระเงินต้ นและดอกเบีย้
และดอกเบีย้ จากจานวนเงินต้ น
จากจานวนเงินต้ นคงค้ างเท่ านั้น
คงค้ างเท่ านั้น
จานวนการ
จานวนการ
เปลีย่ นแปลงในใน
เปลีย่ นแปลงในใน
มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ ายุตธิ รรม
สาหรับปี
สาหรับปี
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

-

-

6,600,000.00

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

-

-

288,041,853.10

18,958,146.90

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม

-

-

134,481,174.55

448,825.45

-

-

429,123,027.65

19,406,972.35

11.5. องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

เงินลงทุนเผือ่ ขายทีว่ ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือต้นปี

37,178,088.98

-

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 5)

12,492,772.81

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

49,670,861.79

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

(29,673,711.42)
19,997,150.37

-
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
11.6 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ จํานวน 64.93 ล้านบาท และ 89.93 ล้านบาท
ตามลําดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันตามหมายเหตุ 38
12. เงินให้กยู้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื โดยจําแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับที่คา้ งชําระ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2563
เงินให้ ก้ ยู มื
การจัดชั้น

ทรัพย์ สินจานอง
เป็ นประกัน

เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต(Stage1)

อืน่ ๆ

4,384,310.97 316,629.94
-

-

-

2,055,988.91

2,055,988.91

รวม

6,440,299.88 316,629.94
(2,055,988.91)

-

4,384,310.97 316,629.94

รวมเงินให้ ก้ ยู มื - สุ ทธิ

4,700,940.91

-

เงินให้กยู้ มื ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 2)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รวม

6,756,929.82
(2,055,988.91)
4,700,940.91
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562
เงินให้ ก้ ยู มื
การจัดชั้น
เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต(Stage1)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 2)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
รวมเงินให้ ก้ ยู มื - สุ ทธิ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ทรัพย์ สินจานอง
เป็ นประกัน

อืน่ ๆ

7,026,491.11 255,275.45

รวม
7,281,766.53

-

-

-

-

-

-

7,026,491.11 255,275.45

7,281,766.56
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12. เงินให้กยู้ มื (ต่อ)
12.1. เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย อัตราดอกเบี้ย เงินกูร้ ้อยละ
MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
12.2. เงินให้กยู้ ืมโดยให้บุคคลคํ้าประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี
และ MOR ต่อปี
12.3. เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563
เครื่องตกแต่ งติดตั้ง
และใช้ เครื่องใช้
สานักงาน

ทีด่ นิ

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00

80,536,138.70

4,470,676.57

ซื้อเพิ่ม

-

-

253,038.31

-

253,038.31

ตัดจําหน่าย

-

-

(317,594.59)

-

(317,594.59)

41,549,000.00

80,536,138.70

4,406,120.29

13,540,094.31 140,031,353.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

80,133,004.41

3,701,193.35

13,388,945.73

97,223,143.49

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

-

78,685.63

361,044.63

151,128.58

590,858.84

จําหน่าย

-

-

(309,333.78)

-

(309,333.78)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

80,211,690.04

3,752,904.20

13,540,074.31

97,504,668.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

41,549,000.00

403,134.29

769,483.22

151,148.58

42,872,766.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

41,549,000.00

324,448.66

653,216.09

20.00

42,526,684.75

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

13,540,094.31 140,095,909.58

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

590,858.84
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562
เครื่องตกแต่ งติดตั้ง
และใช้ เครื่องใช้
สานักงาน

ทีด่ นิ

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00

80,536,138.70

4,477,293.76

ซื้อเพิ่ม

-

-

128,154.76

-

128,154.76

ตัดจําหน่าย

-

-

(134,771.95)

(1,068,867.23)

(1,203,639.18)

41,549,000.00

80,536,138.70

4,470,676.57

13,540,094.31 140,095,909.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

80,054,318.78

3,384,625.83

14,278,709.34

97,717,653.95

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

-

78,685.63

450,440.63

179,099.62

708,225.88

จําหน่าย

-

-

(133,873.11)

(1,068,863.23)

(1,202,736.34)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

80,133,004.41

3,701,193.35

13,388,945.73

97,223,143.49

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14,608,961.54 141,171,394.00

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

41,549,000.00

481,819.02

1,092,667.93

330,252.20

43,453,740.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

41,549,000.00

403,134.29

769,483.22

151,148.58

42,872,766.09

ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

708,225.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม จํานวน 95.20
ล้านบาท และจํานวน 93.65 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่สินทรัพย์ยงั คงใช้งานอยู่

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
(หน่ วย: บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพิ่มขึ้น
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,941,571.03
1,941,571.03
1,941,571.03

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

1,885,421.18
43,700.37
1,929,121.55
12,444.48
1,941,566.03

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12,449.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5.00

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2563

12,444.48

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2562

43,700.37

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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15. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
15.1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

2563

2562

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน

-

2,815,075.28

11,945,736.87

9,520,027.38

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)

3,415,387.99

3,482,462.01

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4,779,754.33

193,444.27

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

2,457,220.20

2,658,953.40

22,598,099.39

18,669,962.34

รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัย

4,120,275.73

กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย

4,999,287.60

9,294,522.24

9,119,563.33

9,294,522.24

13,478,536.06

9,375,440.10

รวม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

-

15.2. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2563

2562

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี

8,629,568.45

-

28,324.69

(6,633,921.95)

8,657,893.14

(6,633,921.95)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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15. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
15.3. จํานวนภาษี เ งิ นได้ที่เกี่ ย วข้องกับส่ ว นประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อื่ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2563

2562

ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน

(163,814.00)

83,529.60

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

7,418,427.85

2,640,012.37

7,254,613.85

2,723,541.97

15.4. รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2563
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

59,882,419.78
20%
11,976,483.95

2562
(37,684,858.71)
20%
(7,536,971.75)

รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี

20,075,181.58

-

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษีปีปั จจุบนั ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

(22,133,005.23)

2,195,164.83

(1,260,767.16)

(1,393,644.63)

8,657,893.14

101,529.60
(6,633,921.95)
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16. สิ นทรัพย์อื่น
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า

1,477,825.83

2,288,304.51

สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี

4,376,924.10

3,627,883.76

ลูกหนี้อื่น

4,845,290.21

3,229,010.23

อื่นๆ

4,584,875.75

4,313,323.62

รวมสิ นทรัพย์อื่น

15,284,915.89

13,458,522.12

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(1,627,518.69)

สิ นทรัพย์อื่นสุทธิ

13,657,397.20

13,458,522.12

17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
31 ธันวาคม 2563
หนีส้ ินตามสัญญา
ประกันภัย

หนีส้ ินส่ วนที่
เอาประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว

71,616,427.81

(867,212.84)

70,749,214.97

-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน

20,488,549.56

(3,411,609.63)

17,076,939.93

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

68,613,230.91

(15,975,969.46)

52,637,261.45

160,718,208.28

(20,254,791.93)

140,463,416.35

รวม

31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ินตามสัญญา
ประกันภัย

หนีส้ ินส่ วนที่
เอาประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว

58,808,348.40

(1,472,325.27)

57,336,023.13

-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน

26,296,923.99

(8,884,613.96)

17,412,310.03

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

190,252,535.03

(26,403,451.19)

163,849,083.84

รวม

275,357,807.42

(36,760,390.42)

238,597,417.00

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
(หน่ วย:บาท)

2563

2562

85,105,272.39

55,882,661.30

ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปัจจุบนั

136,796,733.48

160,768,900.65

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปี ก่อน

(5,488,650.96)

(10,695,634.97)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

(3,745,340.18)

11,301,226.23

(120,563,037.36)

(132,151,880.82)

92,104,977.37

85,105,272.39

ณ วันที่ 1 มกราคม

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่ เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ
จํานวน 3.18 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 3.17 ล้านบาท)
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(หน่ วย: บาท)

2563

2562

ณ วันที่ 1 มกราคม

190,252,535.03

98,236,743.50

เบี้ยประกันภัยรับสําหรับปี

198,555,938.09

414,856,166.34

(320,195,242.21)

(322,840,374.81)

68,613,230.91

190,252,535.03

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือ
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด

(หน่ วย: บาท)

2563

2562

ณ วันที่ 1 มกราคม

91,890,236.68

35,158,902.71

ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในปี นี้

91,670,175.19

172,275,812.81

(154,651,377.38)

(115,544,478.84)

28,909,034.49

91,890,236.68

ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปี นี้
ยอดคงเหลือ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสํารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด จํานวนเงิน 28.91 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
จํานวน 91.89 ล้านบาท) เนื่องจากสํารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุดมีจาํ นวนตํ่ากว่าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
(หน่ วย: บาท)
ปี อุบัติเหตุ/ปี ที่รายงาน

2558

2559

2560

2561

2562

2563

131,607,373

รวม

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ

60,702,000

64,010,739

55,364,197

71,469,051

171,146,908

- หนึ่งปี ถัดไป

58,031,013

63,261,824

55,203,840

65,399,721

175,520,628

- สองปี ถัดไป

58,553,284

65,920,735

51,323,420

55,573,021

- สามปี ถัดไป

57,884,918

65,700,784

51,353,630

- สี่ ปีถัดไป

57,884,918

65,700,784

- ห้าปี ถัดไป

57,884,918

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์

57,884,918

65,700,784

51,353,630

55,573,021

175,520,628

131,607,373

537,640,354

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

57,884,918

65,700,784

51,343,430

53,706,008

150,986,267

70,983,566

450,604,974

10,199

1,867,013

24,534,361

60,623,807

87,035,380

รวม

-

-

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2557

2,873,229

อื่นๆ

2,196,368

รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

92,104,977

ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ
(หน่ วย: บาท)
ปี อุบัติเหตุ/ปี ที่รายงาน

2558

2559

2560

2561

2562

2563

รวม

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ

52,321,459

47,303,374

45,887,288

60,216,395 133,884,158

- หนึ่งปี ถัดไป

49,355,510

46,158,395

46,222,054

57,141,350

- สองปี ถัดไป

49,779,703

48,653,956

43,058,124

48,547,921

- สามปี ถัดไป

49,830,805

48,501,457

43,080,788

- สี่ ปีถัดไป

49,830,805 48,501,457

- ห้าปี ถัดไป

49,830,805

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์

49,830,805

48,501,457

43,080,788

48,547,921

136,393,962

113,889,725

440,244,657

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

49,830,805

48,501,457

43,074,618

46,755,510

111,951,125

58,030,212

358,143,727

6,170

1,792,411

24,442,837

55,859,513

82,100,930

รวม
ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2557
อื่นๆ
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

-

113,889,725

136,393,962

571,979
(3,072,055)
79,600,854

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 110

17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ข้อสมมติ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าสํารองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็ นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่ องประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
สําหรับการทําการประเมิน บริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดงั นี้
1) วิธีพฒั นาการสิ นไหม (Chain Ladder method) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรื อ “BF” สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและ สิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
3) วิธี Expected Loss Ratio หรื อ “ELR”
โดยปกติบริ ษทั มักใช้วิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าสํารองไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้น ยกเว้นในปี อุบตั ิเหตุ
ใหม่ๆ ซึ่ งข้อมูลพัฒนาการยังมีไม่มากพอ ดังนั้นจึ งอาจต้องใช้ประมาณการวิธี BF หรื อ ELR ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี
ซึ่ งสมมติฐานหลักของทั้งสองวิธีดงั กล่าวก็คืออัตราส่ วนสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซึ่ งในการพิจารณาเลือก
Ultimate Loss Ratio บริ ษทั ฯก็จะคํานึงถึงข้อมูลในอดีตประกอบกับปั จจัยอื่นที่ สะท้อนถึงหนี้ สินที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการรับประกันภัย หรื อ เปลี่ยนแปลงความคุม้ ครองในกรมธรรม์ เป็ นต้น
(ข) ข้อสมมติในเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประมาณสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
ในการประมาณสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ บริ ษทั ฯใช้วิธี Kittel’s Refinement of the
Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอ้างอิงของ Conger และ Nolibos เรื่ อง “Estimating ULAE Liabilities: Rediscovering and
Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์และประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ ายสิ นไหม
และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนอื่นที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่งการประมาณด้วยวิธีดงั กล่าวนั้นได้พิจารณาอัตราส่ วนของ
ULAE ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสี ยหายจ่าย โดยบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลือกอัตราส่วนนี้จากข้อมูลในอดีตอย่างน้อย 3 ปี
18. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2563
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2562

11,473,389.78

11,118,758.19

9,200,878.32

10,554,755.72

20,674,268.10

21,673,513.91

19. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวนเงินรวม 20.00 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MOR–3.00 ต่อปี ซึ่งคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 38

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 111

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(หน่ วย:บาท)

ค่ าใช้ จ่ายโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าหนดไว้
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั

2563

2562

1,004,281.00

675,244.00

165,297.00

219,159.00

(819,070.00)

417,648.00

350,508.00

1,312,051.00

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของภาระผูกพัน

9,184,024.00

8,766,376.00

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(819,070.00)

417,648.00

รวมภาระผูกพัน

8,364,954.00

9,184,024.00

13,294,767.00

8,766,376.00

1,004,281.00

675,244.00

165,297.00

219,159.00

ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หักผลประโยชน์โครงการจ่าย

(1,359,174.00)

-

ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

-

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(819,070.00)

417,648.00

12,286,101.00

13,294,767.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,216,340.00

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ)
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ปี 2563

ปี 2562

ร้ อยละ

ร้ อยละ

การเกษียณอายุ

60 ปี

60 ปี

อัตราคิดลด

1.09

1.32

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน

2.00

2.25

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.00–20.00

0.00–20.00

อัตรามรณะ

TMO2017

TMO2017
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การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก
(หน่ วย: บาท)

การเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน
การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง

ปี 2563

ปี 2562

ร้ อยละ

ร้ อยละ

(841,281.00)

(740,178.00)

-

(6,572.00)

22,211.00

1,164,398.00

(819,070.00)

417,648.00

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
รวม
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว

การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะข้อ สมมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข้อ งในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ อ าจเป็ นไปได้อ ย่า ง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงิน
ดังต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ10.0)

เพิม่ ขึน้

ลดลง

(708,389.00)

784,507.00

710,702.00

(656,381.00)

(103,580.00)

106,276.00

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าวแต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
21. หนี้สินอื่น
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,574,589.85

14,724,486.93

ค่านายหน้าค้างจ่าย

2,407,693.36

4,281,584.10

อื่นๆ

11,985,839.74

20,536,271.43

รวม

17,968,122.95

39,542,342.46
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22. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจาก
ผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาทจํานวน 12 ล้านหุ ้นรวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผล
การดําเนินงานสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาทจํานวน 12 ล้านหุ ้นรวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม พ.ศ.2562
23. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(หน่ วย:บาท)

2563
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน

2562

22,201,672.59

25,281,375.59

จัดการค่าสิ นไหมทดแทน

7,502,313.20

9,188,840.89

ค่าภาษีอากร

1,089,141.90

2,390,263.74

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

-

208,605.14

ค่าตอบแทนกรรมการ

1,015,000.00

1,145,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น

7,295,067.63

8,012,920.59

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

39,103,195.32

46,227,005.95

24. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(หน่ วย:บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ

2,055,988.91

-

สิ นทรัพย์อื่น

1,627,518.69

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

19,406,972.35

-

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

23,090,479.95

-

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 114

25. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
(หน่ วย:บาท)

2563

2562

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง

11,537,824.00

22,667,824.00

ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน

179,808.00

179,808.00

อื่นๆ

697,008.00

1,957,803.90

12,414,640.00

13,805,435.90

17,265,256.00

17,605,887.00

237,312.59

239,586.18

1,286,932.00

3,413,658.51

18,789,500.59

21,259,131.69

31,204,140.59

35,064,567.59

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

5,161,263.00

6,170,000.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน

2,826,205.00

2,468,192.00

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

23,216,672.59

26,426,375.59

รวม

31,204,140.59

35,064,567.59

พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้

26. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่ จ่ายให้กบั กรรมการบริ หารค่าตอบแทนกรรมการบริ หารผูจ้ ดั การและ
ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกรายประกอบด้วยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทน
การเกษียณอายุและเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 มีดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น

11,746,762.00

11,928,987.90

ผลประโยชน์ระยะยาว

667,878.00

1,876,448.00

12,414,640.00

13,805,435.90

รวม
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27. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่ วย:บาท)

จานวนก่ อนภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

ผลประโยชน์
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี

จานวนสุ ทธิ
จากภาษี

(37,092,139.27)
819,070.00

7,418,427.85
(163,814.00)

(29,673,711.42)
655,256.00

รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(36,273,069.27)

7,254,613.85

(29,018,455.42)

(13,200,061.84)
(417,648.00)

2,640,012.37
83,529.60

(10,560,049.47)
(334,118.40)

รวม

(13,617,709.84)

2,723,541.97

(10,894,167.87)

28. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย
28.1. ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิดความเสี ยหายที่
ต่างไปจากสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงความ
เสี ยหายอันเกิ ดจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์
ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งปั จ จัยดัง กล่าวอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่า งรุ นแรงทั้ง ต่อชี วิต ร่ า งกาย และ
ทรัพย์สินที่ทางบริ ษทั ฯ รับประกันภัยได้
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่า
สิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุ มได้ รวมไปถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับประกันภัย ซึ่ งนโยบายการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ
จะเลื อกรั บประกัน ภัยที่ มีค วามเสี่ ยงตํ่า โดยจะพิจ ารณาคัดเลื อ กบุ ค คล ทรั พ ย์สิน ลัก ษณะกิ จการ ความเสี่ ย งของภัยที่ จะรั บ
ประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภท ต่าง ๆ ด้วย ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
ปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มี
การบริ หารความเสี่ ยงสําหรั บภัยที่ มีความเสี่ ยงสู ง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่ มีฐานะมัน่ คงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นระบบ รัดกุม
และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
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28. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
28.1. ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย (ต่อ)
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วน
ที่ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

18,502,814.66

(5,095,601.37)

13,407,213.29

18,947,680.17

(4,366,272.47)

14,581,407.70

4,346,331.93

(2,184,528.90)

2,161,803.03

4,107,181.94

(1,543,432.21)

2,563,749.73

30,789,296.00

(1,660,200.24)

29,129,095.76

145,535,508.49

(7,358,299.06)

138,177,209.43

594,040.52

(235,698.43)

358,342.09

622,862.91

(261,505.49)

361,357.42

เบ็ดเตล็ด

14,380,747.80

(6,799,940.52)

7,580,807.28

21,039,301.52

(12,873,941.96)

8,165,359.56

รวม

68,613,230.91 (15,975,969.46)

52,637,261.45

190,252,535.03

(26,403,451.19)

163,849,083.84

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วนที่
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

(หน่ วย:บาท)

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สารอง
สารองเบีย้
เบีย้ ประกันภัย
ประกันภัยส่ วน
ก่อนการ
ที่ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ
4,231,085.92
(38,608.03)

สารอง
สารองเบีย้
เบีย้ ประกันภัย
ประกันภัยส่ วนที่
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ
5,032,978.69
94,676.67

สุ ทธิ
4,192,477.89

สุ ทธิ
5,127,655.36

2,706,414.58

(163,404.55)

2,543,010.03

4,700,537.60

(631,598.56)

4,068,939.04

82,778,195.95

(2,855,777.92)

79,922,418.03

63,286,004.37

(1,427,612.19)

61,858,392.18

59,020.97

(8,714.27)

50,306.70

191,956.40

(20,285.06)

171,671.34

2,330,259.95

(1,212,317.70)

1,117,942.25

11,893,795.33

(8,372,120.09)

3,521,675.24

92,104,977.37

(4,278,822.47)

87,826,154.90

85,105,272.39

(10,356,939.23)

74,748,333.16
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28. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
28.1. ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย (ต่อ)
การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่หนี้ สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเนื่ องมาจากความผัน
ผวนของสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและหลัง
การรั บประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิ ดจากความถี่ และความรุ นแรงที่ เกิ ดความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณที่มีต่อมูลค่าสํารองสิ นไหมทดแทนก่อนและหลังการรับประกันภัย
ต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2563
ข้ อสมมติที่
เปลีย่ นแปลง
อัตราส่วนค่าสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจัดการสิ นไหมที่ ไม่สามารถ

+1%

สารองค่ าสินไหม
สารองค่ าสินไหม
กาไร (ขาดทุน)
ทดแทนก่ อนการรับ ทดแทนก่ อนการรับ
ก่ อนหักภาษี
ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ
3,270,527
2,882,596
(2,882,596)

-1%

(3,270,527)

(2,882,596)

2,882,596

+1%

541,535

541,535

(541,535)

-1%

(541,535)

(541,535)

541,559

จัดสรรได้

(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2562
ข้ อสมมติที่
เปลีย่ นแปลง
อัตราส่วนค่าสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจัดการสิ นไหมที่ ไม่สามารถ

+1%

สารองค่ าสินไหม
สารองค่ าสินไหม
กาไร (ขาดทุน)
ทดแทนก่ อนการรับ ทดแทนก่ อนการรับ
ก่ อนหักภาษี
ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ
3,371,949
2,860,359
(2,860,359)

-1%

(3,371,949)

(2,860,359)

2,860,359

+1%

532,799

532,799

(532,799)

-1%

(532,799)

(532,799)

532,799

จัดสรรได้
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28. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
28.2. เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินลงทุน เงินให้
กูย้ ืม สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ก. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และลูกหนี้
จากสัญญาประกันภัยต่ออยูใ่ นระดับตํ่า เนื่องจากผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ ับประกันภัยต่อของบริ ษทั ฯกระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
จํานวนเงินสูงสุดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสูญเสี ยจากความเสี่ ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างรับ
บริ ษทั ฯจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย ด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการพิจารณาวงเงินเครดิต
ระยะเวลาเครดิตของตัวแทน นายหน้า บริ ษทั นายหน้า ตลอดจนอํานาจอนุมตั ิเป็ นไปอย่างรัดกุม เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทาง
ธุรกิจ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการประกันภัยต่อ โดยมีการจัดทํากลยุทธ์การประกันภัยต่อ รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาบริ ษทั รับประกันภัยต่อ เพื่อลดความเสี่ ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริ ษทั รับประกันภัยต่อที่ใช้
จะต้องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือไม่ต่าํ กว่าที่กาํ หนดไว้
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการลงทุน
บริ ษทั ฯจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุน โดยกําหนดขีดจํากัดสําหรับการลงทุนแต่ละคู่สัญญา รวมถึงกําหนดอันดับความ
น่าเชื่อถือขั้นตํ่าของคู่สญ
ั ญาที่บริ ษทั จะสามารถลงทุนได้ในกรอบนโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ใน 12 เดือนข้างหน้าบริ ษทั มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
Stage 1: สินทรัพย์ ทางการเงินทีไ่ ม่ มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (12-mth ECL)
สิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) หรื อใช้อนั ดับความน่าเชื่อถือจากผูอ้ อกสิ นทรัพย์
หรื อสามารถเที ยบเคี ย งอัน ดับความน่ าเชื่ อถื อ ได้จ ากข้อมูล ที่ บริ ษทั ฯสามารถหาได้โดยไม่มี ตน้ ทุ นใดๆ แสดงให้เ ห็ นว่า
สิ นทรัพย์ลงทุนมีอนั ดับความน่าเชื่ อถือ ตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป โดยที่ บริ ษทั ฯจะใช้อนั ดับความน่ าเชื่อถือของสิ นทรัพย์ลงทุน
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรื อ ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือครั้งสุดท้ายของสิ นทรัพย์ลงทุน
Stage 2: สินทรัพย์ ทางการเงินทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)
สิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ ที่ถูกจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating) ตํ่ากว่า BBB- ลงไป ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2563 | หน้า 119

Stage 3: สินทรัพย์ ทางการเงินทีม่ กี ารด้ อยค่ าด้ านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)
เมื่อมีการผิดนัดชําระตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปเกิดขึ้น
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จํานวนเงินที่แสดงในตารางสําหรับสิ นทรัพย์
ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
(หน่ วย: บาท)

2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้ าน
เครดิต
(Lifetime ECL
– credit
impaired

สินทรัพย์ทางการเงินที่
ใช้ วธิ ีอย่ างง่ ายในการ
คานวณผลขาดทุนด้ าน
เครดิตที่คาดว่ าจะ
เกิดขึน้ ตลอดอายุ
(Lifetime ECL –
simplified approach)

-

-

-

-

-

-

-

-

413,530,000.00

สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่ มีการเพิม่ ขึน้
ทีม่ ีการเพิม่ ขึน้ อย่าง
อย่างมีนัยสาคัญ
มีนยั สาคัญของความ
ของความเสี่ยง
เสี่ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL not
(12-mth ECL)
credit impaired)

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
Investment grade

31,416,733.73

31,416,733.73

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

-

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
Investment grade
Non-investment grade

413,530,000.00
-

-

-

-

35,000,000.00

-

35,000,000.00

(961,972.35)

-

(18,445,000.00)

-

(19,406,972.35)

2,764,061.01

-

-

-

2,764,061.01

-

-

-

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
Investment grade
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

-
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ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็ นดังนี้
(หน่ วย: บาท)

2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการด้ อย
ค่าทางเครดิต
(Lifetime ECLcredit impired)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่
มีการเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
(112-mth ECL)

สินทรัพย์ทางการเงินที่มี
การเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ของความเสี่ยงด้ านเครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

(961,972.35)

-

(18,445,000.00)

(19,406,972.35)

(961,972.35)

-

(18,445,000.00)

(19,406,972.35)

-

-

-

-

-

-

-

-

รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

ณ 31 ธันวาคม 2563 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัย) คือ
มูลค่าตามบัญชีโดยไม่คาํ นึงถึงหลักประกันและการดําเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

31,416,733.73
448,530,000.00
2,764,061.01
482,710,794.74
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ข. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
(1) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กยู้ มื
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ คงที่

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

31,416,733.73

-

31,416,733.73

0.00 – 1.10

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

-

-

-

13,242,928.80

13,242,928.80

-

จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

4,278,822.47

4,278,822.47

-

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

-

-

-

15,793,665.78

15,793,665.78

0.00-5.00

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน

สิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ สํารองสิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

1,600,000.00

5,000,000.00

-

-

-

6,600,000.00

ตราสารทุน

-

-

-

-

182,881,995.68

182,881,995.68

-

เงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

-

-

8,279,839.29

8,279,839.29

-

69,562,097.97

208,486,882.09

9,992,873.04

-

-

288,041,853.10

1.21-5.50

134,481,174.55

-

-

-

-

134,481,174.55

0.20-1.70

-

-

-

4,700,940.91

-

4,700,940.91

5.275-5.900

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น ที่ ค รบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ ืม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง ค่าสิ นไหมทดแทน

-

-

-

-

92,104,977.37

92,104,977.37

-

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

20,674,268.10

20,674,268.10

-

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ข. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด (ต่ อ)
(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

53,022,357.90

-

53,022,357.90

0.00 – 1.10

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

-

-

-

30,325,742.29

30,325,742.29

-

จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

10,356,939.23

10,356,939.23

-

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

-

-

-

26,400,176.00

26,400,176.00

-

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน

สิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ สํารองสิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

10,000,000.00

1,600,000.00

5,000,000.00

-

-

16,600,000.00

0.00-5.00

ตราสารทุน

-

-

-

-

211,123,258.22

211,123,258.22

-

เงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

-

-

8,279,839.29

8,279,839.29

-

48,000,000.00

218,000,000.00

40,000,000.00

-

-

306,000,000.00

1.74-5.50

120,930,000.00

14,000,000.00

-

-

-

134,930,000.00

0.65-1.70

-

-

-

7,281,766.56

-

7,281,766.56

5.275-5.900

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น ที่ ค รบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ ืม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัยสํารอง ค่าสิ นไหมทดแทน

-

-

-

-

85,105,272.39

85,105,272.39

-

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

20,985,069.98

20,985,069.98

-

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวต่ อการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เป็ นการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ที่เป็ นไปได้ต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยกําหนดให้ตวั แปรอื่นคงที่
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อกําไรหรื อขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
เพิม่ ขึน้ / ลดลง
(ร้ อยละ)
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน - ตราสารหนี้

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อ
กาไรหรือขาดทุน
(บาท)

1%

4,585,300.00

(1%)

(4,197,045.00)
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การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทําขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจํานวนตราสารหนี้ และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยัง
ถือเสมื อนว่าอัตราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาดของตราสารหนี้ ไม่ได้มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ กาํ หนดไว้แล้ว ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรื อพยากรณ์
สภาวะตลาดในอนาคตและควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
(2) ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารหนี้ และตรา
สารทุนที่อาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาวะตลาด
ค. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คื อ ความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันได้เมื่ อครบกําหนด เนื่ องจากไม่
สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งอาจทําให้
เกิดความเสี ยหายได้
รายละเอียดวันที่ครบกําหนดชําระของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่ งพิจารณาจาก
กระแสเงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563
เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

ไม่ มกี าหนด

รวม

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,416,733.73

-

-

-

-

31,416,733.73

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

13,242,928.80

-

-

-

13,242,928.80

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

20,254,791.93

-

-

-

20,254,791.93

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

15,793,665.78

-

-

-

15,793,665.78

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

- 205,643,272.52 213,486,882.09

9,992,873.04 191,161,834.97

620,284,862.62

เงินให้กยู้ มื

-

-

774,660.28

3,926,280.63

-

4,700,940.91

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

-

92,104,977.37

-

-

-

92,104,977.37

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

20,674,268.10

-

-

-

20,674,268.10

หนีส้ ินทางการเงิน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2562
เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

ไม่ มกี าหนด

รวม

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

53,022,357.90

-

-

-

-

53,022,357.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

30,325,742.29

-

-

-

30,325,742.29

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

10,356,939.23

-

-

-

10,356,939.23

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

26,400,176.00

-

-

-

26,400,176.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

- 178,930,000.00

233,600,00.00 45,000,000.00 211,123,258.22

668,653,258.22

เงินให้กยู้ มื

-

122,550.75

331,339.67

6,827,876.14

-

7,281,766.56

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

-

85,105,272.39

-

-

-

85,105,272.39

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

20,985,069.98

-

-

-

20,985,069.98

หนีส้ ินทางการเงิน

29. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯคือการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและการดํารงเงินกองทุนฯ
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
30. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี

2562

5,413,064.83

4,384,967.69

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี

487,101.46

1,028,097.14

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

5,900,166.29

5,413,064.83

31. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวน 14 ล้านบาท วางไว้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันไว้
กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
32. หลักทรัพย์ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 เงินฝากธนาคารจํานวน 30.00 ล้านบาท และ 55.00 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์
ในการวางเป็ นสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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33. รายได้จากการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุน ดังนี้
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

ดอกเบี้ยรับ

11,944,222.46

13,110,204.07

เงินปั นผล

5,576,889.87

6,993,223.15

17,521,112.333

20,103,427.22

รวม
34. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ.2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
อายุงานของพนักงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรจํากัดซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.42 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามลําดับ
35. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
36. กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
(หน่ วย: บาท)

กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กาไรต่ อหุ้น (บาท/หุน้ )

2563

2562

51,224,526.64

(31,050,936.76)

12,000,000

12,000,000

4.27

(2.59)

37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับ และ
สอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย และดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียว คือ ใน
ประเทศไทย ดังนั้นรายได้กาํ ไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ตามที่ กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ ได้รายงานส่ วนงานดําเนิ นงาน โดยแยกเป็ นประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ ง

36,469,859.76

7,599,497.48

123,131,088.21

1,131,649.53

30,223,843.11

198,555,938.09

หักเบี้ยประกันภัยต่อ

9,368,808.29

3,471,122.35

6,364,642.04

431,486.91

14,830,342.84

34,466,402.43

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

27,101,051.47

4,128,375.13

116,766,446.17

700,162.62

15,393,500.27

164,089,535.66

1,174,194.41

401,946.70

109,048,113.67

3,015.33

584,552.28

111,211,822.39

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

28,275,245.88

4,530,321.83

225,814,559.84

703,177.95

15,978,052.55

275,301,358.05

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

4,299,322.13

1,565,620.53

1,070,509.10

153,560.47

5,869,793.26

12,958,805.49

32,574,568.01

6,095,942.36

226,885,068.94

856,738.42

21,847,845.81

288,260,163.54

ค่าสิ นไหมทดแทน

2,687,633.19

(557,451.19)

103,457,348.67

321,814.78

1,769,034.13

107,678,379.58

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

8,527,629.81

1,094,046.87

15,568,857.29

201,508.49

5,189,103.61

30,581,146.07

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

2,689,551.14

1,853,530.10

46,359,555.47

6,000.72

730,423.03

51,639,060.46

13,904,814.14

2,390,125.78

165,385,761.43

529,323.99

7,688,560.77

189,898,586.11

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

บวก(หัก)เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

39,103,195.32

ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

23,090,479.95

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

252,092,261.38

กําไรจากการรับประกันภัย

36,167,902.16

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

17,521,112.33

รายได้อื่น

6,193,405.29

กําไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้

59,882,419.78

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(8,657,893.14)

กําไรสําหรับปี

51,224,526.64

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน(ต่อ)
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ ง

หักเบี้ยประกันภัยต่อ

37,706,880.30
8,637,585.17

8,760,900.31
3,354,258.18

319,704,057.58
16,171,236.53

1,172,949.33
498,351.11

47,511,378.82
30,767,531.35

414,856,166.34
59,428,962.34

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

29,069,295.13

5,406,642.13

303,532,821.05

674,597.22

16,743,847.47

355,427,204.00

764,005.56

331,665.06

(84,.76,247.03)

622,027.97

(33,003.67)

(82,691,552.11)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

29,833,300.69

5,738,307.19

219,156,574.02

1,296,626.19

16,710,843.80

272,735,651.89

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

6,062,755.62

1,205,240.82

2,544,508.19

176,859.33

6,979,391.39

16,968,755.35

35,896,056.31

6,943,548.01

221,701,082.21

1,473,485.52

23,690,235.19

289,704,407.24

16,258,631.48

3,489,648.06

91,168,663.96

668,100.24

10,678,735.58

122,263,779.32

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

8,869,617.22

1,285,870.63

39,190,766.09

175,116.57

4,664,236.94

54,185,607.45

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

3,327,470.86

1,937,929.49

150,829,342.82

6,687.82

2,575,582.15

158,677,013.14

28,455,719.56

6,713,448.18

281,188,772.87

849,904.63

17,918,544.67

335,126,399.91

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

บวก(หัก)เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

46,227,005.95

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

381,353,405.86

ขาดทุนจากการรับประกันภัย

(91,648,998.62)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

20,103,427.22

กําไรจากการขายเงินลงทุน

17,204,980.00

รายได้อื่น

16,655,732.69

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้

(37,684,858.71)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

6,633,921.95

ขาดทุนสําหรับปี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

(31,050936.76)
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37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

สิ นทรัพย์ ที่ปันส่ วน
ไม่ ได้

23,663,222.45

4,228,079.16

13,226,601.24

395,540.93

12,640,418.99

733,086,308.35

787,240,171.12

26,201,916.22

5,520,159.35

33,505,304.37

658,396.05

36,177,533.29

798,287,040.45

900,350,349.73

46,985,934.23

8,987,757.89

114,433,222.93

677,570.39

19,389,764.23

39,505,152.22

229,979,401.89

47,626,427.34

10,306,664.74

219,200,972.59

859,757.16

36,096,572.10

57,698,030.60

371,788,424.53

รวม

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากผูเ้ อาประกันรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยรับของกิจการ
38. ทรัพย์สินที่มีขอ้ จํากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวนเงินรวม 64.93 ล้านบาท และ 89.93 ล้านบาท
ตามลําดับใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันดังนี้
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เงินฝากธนาคาร
คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน
คํ้าประกันการใช้บตั รเครดิต
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

200,000,000.00

20,000,000.00

14,000,000.00

14,000,000.00

30,000,000.00

55,000,000.00

500,000.00

500,000.00

430,000.00

430,000.00

64,930,000.00

89,930,000.00

39. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้ อง
ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจํานวนเงิน
โดยรวมประมาณ 3.53 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้ องร้อง
ในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์จาํ นวน 1.49 ล้านบาท และ 0.18 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้ว
เสร็ จ และส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสํารองค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็ นจํานวน 1.49
ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน
0.93 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการคํ้าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่าและบริ การระยะยาว รายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

1,765,984.11

2,464,236.00

รวม

1,765,984.11

2,464,236.00

40. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลกําไรสุ ทธิ
ในอัตราหุน้ ละ 2.60 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 31.20 ล้านบาท
41. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการ ในงบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามทีเ่ คยรายงานไว้

จัดประเภทรายการใหม่ ตามทีจ่ ดั ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ:
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

20,985,069.98

688,443.93

21,673,513.91

อื่นๆ

40,230,786.39

(688,443.93)

39,542,342.46

รวม

61,215,856.37

-

61,215,856.37

หนี้สินอื่น:

42. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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▲ทาเนียบสาขา
1. สานักงานใหญ่
ที่อยู่

408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

02 – 276-1024

โทรสาร

02 – 275-4919

อีเมล์

charanins@charaninsurance.co.th

2. สาขาเชียงใหม่
ที่อยู่

280 - 280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์

0-5380-6616-8

โทรสาร

0-5380-6620

อีเมล์

cm@charaninsurance.co.th

3. สาขาขอนแก่น
ที่อยู่

377/1 - 3 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์

0-4347-2295

โทรสาร

0-4347-2296

อีเมล์

kk@charaninsurance.co.th

4. สาขากระบี่
ที่อยู่

305/9 ถนนมหาราช ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์

0-7562-4083

โทรสาร

0-7562-4084

อีเมล์

kb@charaninsurance.co.th

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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