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วิสยัทศัน ์ 

 มุ่งเนน้ในการใหบ้ริการดา้นการประกนัภยั โดยใหบ้ริการอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคาํท่ีวา่  

 “จรัญสญัญา ชาวประชาอุ่นใจ”  

พนัธกิจ 

M1  ดาํเนินธุรกิจและใหบ้ริการท่ีซ่ือตรงเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คง พร้อมทั้งดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

M2 คิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของสงัคมและสอดรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  

M3 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการทาํงานให้มากท่ีสุด และพฒันาระบบการบริหารงานในทุกๆ ดา้น

 ของบริษทัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

M4 มีการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

M5 มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มดาํเนินธุรกิจยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน โดยยึดหลกัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

M6 สร้างการตระหนักรู้และกระตือรืนร้นในการพฒันาตนเองของพนักงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เท่าทนักบัสถานการณ์

 ปัจจุบนัและในอนาคต 

เป้าหมาย 

 บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นทุกระดบั รวมไปถึงการจดัหาขอ้มูล 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับประกนัภยั เพ่ือให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัอยา่งสูงสุด และ

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี บริษทัไดพ้ฒันาแผนงานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกบัการเพ่ิมพูนความรู้ท่ีจาํเป็น

ต่อองคก์รเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด ภายในปี 2564 บริษทัคาดการณ์วา่จะมีเบ้ียประกนัภยัรับลดลงร้อยละ 25 

เน่ืองจากทางบริษทัคาดวา่เบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) จะมีปริมาณลดลงจากการแข่งขนัท่ีสูงและความคุม้ครองท่ีมีการปรับตวั

สูงข้ึน จึงมุ่งเนน้การขยายตลาดดา้นการประกนัภยัทรัพยสิ์นและเบ็ดเตลด็ใหม้ากยิง่ข้ึนเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

 ด้านการตลาด : Smart Phone จะทาํการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 ด้านการปฏิบัตกิาร : จดัใหมี้การพฒันาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนัไป 

 ด้านการลงทุน : เลือกการลงทุนท่ีมีความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ 

กลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจ 

S1 บริหารทรัพยสิ์นเดิมใหเ้ต็มประสิทธิภาพ  

S2 แสวงหาพนัธมิตรเพ่ือขยายกิจการใหมี้การเติบโต 

S3 เสริมสร้างขีดความสามารถในการพฒันาองคก์ร  
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▲ ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั 

  ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2562 และ 2561   

 

(หน่วย : พนับาท) 

 2563 2562 2561 

ฐานะทางการเงนิ    

สินทรัพยร์วม 787,240 900,350 799,506 

หน้ีสินรวม 229,979 371,788 222,998 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 557,261 528,562 576,507 

ผลการด าเนินงาน    

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 198,556 414,856 188,683 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 164,090 355,427 155,854 

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 107,678 122,264 63,833 

รายไดจ้ากการลงทุน 17,521 20,103 20,194 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 39,103 46,227 43,297 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 23,900 - - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 51,225 (31,051) 6,200 

เทยีบต่อหุ้น (บาท)    

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 4.27 (2.59) 0.52 

เงินปันผล 2.60 0.50 0.50 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 46.44 44.05 48.04 

อตัราส่วนทางการเงนิ (%)    

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  6.07 (3.65) 0.77 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.53 2.87 2.98 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  9.44 (5.62) 1.05 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 60.89 119.31 96.15 
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▲ สารจากประธานกรรมการ 

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมาเน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือ COVID - 19 นบัเป็นปีท่ีทา้ทายอยา่งมากสาํหรับ

บริษทัในการกาํกบัดูแลกิจการใหส้ามารถบริหารงานให้ดีอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความยากลาํบากต่อการดาํรงชีวิต ความเป็นอยูใ่น 

สงัคม รวมถึงธุรกิจเป็นวงกวา้งไปทัว่โลกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ี บริษทัมีความห่วงใยและพยายามหาแนวทาง ในการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทัอย่างทนัท่วงที เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการให้บริการและการปฏิบติังาน บริษทัไดอ้อกมาตรการในการรักษาความปลอดภยั                 

มีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายทุกคร้ังก่อนเขา้ภายในอาคาร ให้พนกังานทุกคนรักษาระยะห่าง (Social Distancing) รวมไปถึงรณรงคใ์ห้

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนสวมหนา้กากอนามยัในขณะปฏิบติังาน เพ่ือความปลอดภยัของตนเองและส่วนรวม  

 ดา้นการบริหารจัดการ บริษทัมีความห่วงใยและพยายามหาแนวทางในการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยตระหนักถึง

ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางการบริหาร

จัดการเพ่ือการเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความสมดุลในทุกภาคส่วน จากระดับคณะกรรมการ                           

สู่ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ภายใตว้สิยัทศัน์ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” อีกทั้งยงันาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติั

เพื่อการบริหารจดัการ จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้ในปี 2563 น้ี บริษทัไดรั้บผลการประเมินจากโครงการ

สาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นระดบัท่ี “ดีมาก”               

โดยบริษทัยงัคงปรับปรุงการดาํเนินงานในดา้นต่างๆอย่างต่อเน่ือง ทั้งคุณภาพการให้บริการ และการปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์เป็นธรรมและ

เช่ือถือได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายข้ึนในปัจจุบนั  

 แผนการดาํเนินธุรกิจ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2564 บริษทัจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 0.15 และบริษทัยงัคง

แสวงหาพนัธมิตรใหม่ทางการตลาดท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายอ่ืนๆ ในการเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัรับตรงของ

บริษทั และบริษทักาํลงัพฒันาท่ีจะขยายฐานลูกคา้ใหม่ผ่านช่องทางการขายประกนัภยัทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยพฒันาระบบ IT และ

บุคคลากรควบคู่ไปกบัการบริหารทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 ทา้ยท่ีสุดน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ธุรกิจ และผูมี้อุปาการคุณทุกท่าน                  

ท่ีให้ความไวว้างใจและสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัดว้ยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบ้ริหาร และพนกังานทุกท่าน ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็ม

ความสามารถ ร่วมมือร่วมใจผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ ขอให้ทุกท่านเช่ือมัน่วา่ คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป  

 

 

 

   (นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา) 

    ประธานกรรมการบริษทั 
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▲ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์ดา้น

บญัชีการเงิน และการบริหารองคก์ร ไดแ้ก่ นายสมพล ไชยเชาวน์ ดาํรงตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางผุดผ่อง อาสิงสมานนัท ์                        

และนายวรยทุธ เจริญเลิศ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 คร้ัง และกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกคร้ัง โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และกาํกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตามหลกับรรษทัภิบาล โดยสรุปรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2563 ดงัน้ี 

  1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงินประจ าปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2563 ของบริษทัโดยเชิญฝ่ายจดัการ              

ท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้ขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีใน

การประชุมทุกคร้ังจะไดรั้บการพิจารณาและนาํมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่า งบการเงินไดแ้สดงรายการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใชใ้นปัจจุบนั และตามแบบ               

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนด 

 2.  การสอบทานระบบการควบคมุภายใน 

   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุมภายใน

ร่วมกบัผูส้อบบญัชี และพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงรายงานไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั

มีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือกาํหนดความสําคญัของแต่ละระบบงานให้สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายขององคก์ร รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ระบบ

ควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม    

 3. การบรหิารความเสี่ยง  

 บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผดิชอบ ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ทาํหนา้ท่ีสอบทานกบัผูบ้ริหาร เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีการจดัทาํแผนการบริหารความเส่ียงและมีการติดตามการดาํเนินการประเมินความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปให้ไดผ้ลเพียงพอและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณาปรับปรุง เพ่ือใหก้ารบริหารความเสียงมีประสิทธิภาพรวมทั้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 4. การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเขา้ข่ายรายการ

เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลการ

สอบทานรายการระหวา่งกนัท่ีบริษทัมีการดาํเนินการกบัผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ บริษทัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป มีความเป็นธรรม 

สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นและเพียงพอ โดยยึดถือการ

ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 5. การสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย   

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติังานและกาํกับให้บริษทัดาํเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามระบบงานท่ี

กาํหนดไว ้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหมี้คุณธรรม บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยไม่พบขอ้บ่งช้ีท่ีทาํใหเ้ช่ือวา่มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม และ / หรือ การปฏิบติั

ท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัมีการดาํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

       คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระคุณสมบติั ทกัษะ

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริษทัในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 โดยมี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2564 

 โดยสรุปการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ได้ติดตามการดาํเนินงานของบริษทัโดยใช้ความรู้

ความสามารถมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

ความเห็นวา่ บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินแสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการ

เปิดเผยขอ้มูล รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพียงพอ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

มีระบบการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งครบถว้น 

    นายสมพล  ไชยเชาวน์ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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▲ รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ซ่ึงงบ

การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย เลือกใชน้โยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงใชดุ้ลยพินิจพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ ระมดัระวงั และสมเหตุสมผลในการจดัทาํ 

ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

จึงช่วยสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้งโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทั่วไป                

โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายใน  ระบบบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน และการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้เช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเช่ือถือพอท่ีจะ

สามารถดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินงาน ท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษทั และไดร้ายงาน

ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ได้ว่างบการเงินของ บริษทั จรัญประกันภยั จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงินผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระสาํคญั 

  ( นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา )    ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์ ) 

    ประธานกรรมการบริษทั                     กรรมการผูจ้ดัการ 
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▲ รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตามท่ีหน่วยงานกาํกบักาํหนด ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยในปี 2563 คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ซ่ึงสามารถสรุปผลการดาํเนินการ โดยจาํแนกประเด็นความเส่ียงทั้ง 11 ดา้นไวด้งัน้ี  
 1. ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ 
 เม่ือพิจารณาจากกลยทุธ์หลกัท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุด ส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงสญัญาบริการราย

เดือนต่างๆ ท่ีมีการปรับลดราคาค่าบริการลงมาไดม้าก พร้อมกบัการให้บริการจากคู่คา้ท่ีดียิ่งข้ึน  ซ่ึงบริษทัสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบติั

ไดใ้นทุกๆ ส่วนงานมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของบริษทั อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 221 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และสูงกวา่เกณฑท่ี์ส านกังาน คปภ. 

ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 120 

 2. ความเสี่ยงดา้นการรบัประกนัภยั 

 เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดร้วมทุกผลิตภณัฑ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 39 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัท่ีสูงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนดนั้น บริษทัได้

ด าเนินการปรับลดใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

 3. ความเสี่ยงดา้นตลาด  

 เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยูท่ี่ร้อยละ 2.53 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียง

ท่ียอมรับได ้  

 4. ความเสี่ยงดา้นเครดิต 

  เม่ือพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

พบวา่บริษทัประกนัภยัต่อในประเทศมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกวา่ร้อยละ 200 และบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศ             

มีอันดับความน่าเช่ือถือตั้ งแต่ระดับ A- ข้ึนไป ซ่ึงอยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่บริษัทได้รับผลกระทบจากหุ้นกู้ของ                         

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ ประมาณร้อยละ 6 จากตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีบริษทัลงทุน 

 5.  ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง  

 เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พบวา่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 730 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียง    

ท่ียอมรับได ้และสูงกวา่เกณฑท่ี์ทางสาํนกังาน คปภ. กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 100 

 6. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบติัการ  

 เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนการประเมินราคาเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พบวา่อยูท่ี่ร้อยละ 96 ซ่ึงอยูใ่น

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีสํานักงาน คปภ. กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 80 รวมถึงไม่พบรายการเหตุการณ์ผิดปกติ                 

(Incident Report) ท่ีส่งผลกระทบกบับริษทัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในปี 2563 แต่อยา่งใด 

 7. ความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง 

 เม่ือพิจารณาจากจาํนวนเร่ืองร้องเรียนท่ีไดรั้บจากคู่คา้ หรือผูเ้อาประกนัภยั พบว่ามีเล็กน้อยและอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดเ้รียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบกบัช่ือเสียงของบริษทั 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี  2563  |  หนา้ 8  

 8. ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 เม่ือพิจารณาจากจาํนวนรายการท่ีส่งผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงจาํนวนรายการความเสียหายท่ี

เกิดจากภยัคุกคามทางไซเบอร์นั้น ยงัไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2563 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้  

 9. ความเสี่ยงดา้นมหนัตภยั  

 เม่ือพิจารณาจากจาํนวนรายการและความเสียหายท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีได้

มีการคาดการณ์ไวเ้ป็นอยา่งมากอนัเกิดจากเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่นั้น ยงัไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2563 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้  

 10. ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

  เม่ือพิจารณาจากจาํนวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายในปี 2563 โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึน

หรือไม่มีประสบการณ์มาก่อนนั้น มีเพียงความเส่ียงท่ีพนกังานอาจติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันั้นบริษทัจึงไดก้าํกบัดูแล 

ป้องกนั และควบคุมอยา่งเขม้งวด เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน โดยในปี 2563 น้ีไม่มีพนกังานบริษทัติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึง

ถือวา่อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้  

 11. ความเสี่ยงภายในกล ุม่ธรุกิจ  

 เม่ือพิจารณาจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีไม่มีกลุ่มธุรกิจ จึงส่งผลใหค้วามเส่ียงน้ีไม่มีผลกระทบใดๆ กบับริษทั 

 เม่ือพิจารณาภาพรวมความเส่ียงของบริษทัแลว้ พบวา่บริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะใชใ้น

การบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริษทั ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิ้จารณาทบทวนผลของการบริหารความเส่ียง

ในปีท่ีผา่นมาแลว้ใหค้วามเห็นวา่สามารถใชก้รอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้

 (นายสุกิจ  จรัญวาศน์) 

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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▲ ขอ้มลูทัว่ไป    

ช่ือบริษทั   :  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  :  CHARAN 

เลขทะเบียนบริษทั  :  0107537000807 (บมจ. 327)    

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  รับประกนัวนิาศภยั 

สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ :  อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์  :  0-2276-1024 

โทรสาร   :  0-2275-4919 

E-mail   :  charanins@charaninsurance.co.th  

URL   :  www.charaninsurance.co.th 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  :  120,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั :  12,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ  :  10 บาท 

สาขาขอนแก่น  :  เลขท่ี 377/1-3 หมู่ 12 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

   โทรศพัท ์ 0-4347-2295-6 

สาขาเชียงใหม่  :  เลขท่ี 280-280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - หางดง ตาํบลแม่เหียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

                                  โทรศพัท ์0-5380-6616-8 

สาขากระบ่ี  :  เลขท่ี 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  

   โทรศพัท ์0-7562-4083-4 

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ   

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

        93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

        โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

สาํนกังานผูต้รวจบญัชี :  บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

และผูส้อบบญัชี  316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2259-5300-2  

   โดย นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982    

และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

    และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 

    และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  ไม่มี 

 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
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▲ ผงัโครงสรา้งองคก์ร  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

AUDIT COMMITTEE 

คณะกรรมการลงทนุ 

INVESTMENT COMMITTEE 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

RISK MANAGEMENT COMMITTEE 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

EXECUTIVE COMMITTEE 

 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

INTERNAL AUDIT 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

MANAGING DIRECTOR 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

MARKETING DEPARTMENT 

 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทนุ 

FINANCE DEPARTMENT 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ACCOUNTING DEPARTMENT 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายธรุการ 

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

FIRE DEPARTMENT 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายรบัประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส ์

MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT 

 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

MISCELLANEOUS DEPARTMENT 

 

ผ ูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

MOTOR DEPARTMENT 

แผนกกฎหมาย 

LEGAL DIVISION  

 

คณะกรรมการบรษิทั 

BOARD OF DIRECTORS 
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▲คณะกรรมการและผ ูบ้รหิาร 

นายโสภณ  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา                                                                                 อาย ุ69 ปี 

ต าแหน่ง 

  ประธานกรรมการบริษทั 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

17 มกราคม 2551  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท Texas Christian University, U.S.A 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Director Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 ประธานกรรมการบริษทั 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 
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นายสมพล  ไชยเชาวน ์                       อาย ุ74 ปี 

ต าแหน่ง 

นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์                อาย ุ72 ปี 

ต าแหน่ง 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

17 มกราคม 2551 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

 Texas ADI University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 Texas ADI University, U.S.A. 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ 

 บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 

 

 กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

22 กนัยายน 2549 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป 

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

 สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการฝึกอบรม 

  Director Accreditation Program (DAP) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
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นายวรยทุธ  เจรญิเลิศ                        อาย ุ72 ปี 

ต าแหน่ง 

นายสกิุจ  จรญัวาศน ์                         อาย ุ75 ปี 

ต าแหน่ง 

 กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

13 มิถุนายน 2545 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

 Pittsburg State University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

University of Delhi, India 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 

 

 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 มกราคม 2517 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวโครงสร้าง                   

California State University at Long Beach, U.S.A. 

 ปริญญาตรี วศิวโครงสร้าง                  

California State University at Long Beach, U.S.A. 

ประวติัการฝึกอบรม 

  Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ตนเอง : 18.07% 

 คู่สมรส : 3.89% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 บิดาของ นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์  

และ นายกิตติ  จรัญวาศน์  

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการลงทุน                

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการผูจ้ดัการ    

และเลขานุการคณะกรรมการ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 

 

 กรรมการ    ⚫  ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานกรรมการลงทุน ⚫  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูจ้ดัการ ⚫   เลขานุการคณะกรรมการ 
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นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู                  อาย ุ71 ปี 

ต าแหน่ง 

นายกิตติพงศ ์ จรญัวาศน ์                  อาย ุ47 ปี 

ต าแหน่ง 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการลงทุน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 กรกฎาคม 2528 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

 วทิยาลยัพาณิชยการพระนคร 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 Insurance Management Development Program (IMDP) 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : 0.83% 

 คู่สมรส : 0.07% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน 

กรรมการบริหารความเส่ียง ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการลงทุน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 กมุภาพนัธ์ 2548 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป  

 City University of Seattle, U.S.A 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program (IMDP) 

 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : 5.98% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 บุตรชายของ นายสุกิจ  จรัญวาศน์  

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน  

กรรมการบริหารความเส่ียง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
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เจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

นายกิตติ  จรญัวาศน ์                         อาย ุ50 ปี 

 ต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

19 มีนาคม 2557 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการจดัการธุรกิจ 

Whitwort University, U.S.A.   

ประวติัการฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program (IMDP) 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : 5.77% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 บุตรชายของ นายสุกิจ จรัญวาศน ์ 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตาด 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 เมษายน 2561 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต                               

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต 

สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program (IMDP) 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 

 

นายโฆษิต  องัคสวุรรณ                       อาย ุ50 ปี 
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นางสาวสดุารตัน ์ วิวรรธนะเดช           อาย ุ67 ปี 

ต าแหน่ง 

นางสาวกญัญวรรณ  ไตรศกัด์ิสรุยินัต ์ อาย ุ65 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 กรรมการลงทุน 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 ธนัวาคม 2524 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program (IMDP)  

สถานบนัพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และกรรมการลงทุน  

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 กรรมการลงทุน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 กรกฎาคม 2528 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

ประวติัการฝึกอบรม 

  Insurance Management Development Program (IMDP) 

สถานบนัพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน กรรมการลงทุน  

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
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นายวิสิทธ์ิ  ล้ิมเจรญิสขุ                      อาย ุ75 ปี 

ต าแหน่ง 

นางปัทมา  ตระการเอ่ียม                     อาย ุ55 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

3 ธนัวาคม 2550 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

ประวติัการฝึกอบรม 

ไม่มี 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : 0.03% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

15 มกราคม 2563 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ประวติัการฝึกอบรม 

ไม่มี 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
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นางสาวปณุรดา  อายเุจรญิกลุ            อาย ุ56 ปี 

ต าแหน่ง 

นายนพดล  สวุรรณการยีก์ลุ                อาย ุ50 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

15 มีนาคม 2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัพาณิชยการราชด าเนิน 

ประวติัการฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program (IMDP) 

สถานบนัพฒันาธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

1 มีนาคม 2537  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

สาขาการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ประวติัการฝึกอบรม 

ไม่มี 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
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นางพรมพร  ล าดบัพงัค ์                                                                                          อาย ุ50 ปี 

ต าแหน่ง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

4 มกราคม 2555 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต วทิยาการจดัการ สาขาบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ประวติัการฝึกอบรม 

ไม่มี 

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ / ผ ูบ้รหิาร 

 ไม่มี 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืน 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวติัการท างาน 5 ปียอ้นหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 

 

 
 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี  2563  |  หนา้ 20  

▲ โครงสรา้งการถือห ุน้และการจดัการ  

โครงสรา้งการถือห ุน้ 

 รายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 อนัดับแรกของ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) พร้อมทั้งจาํนวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วน             

การถือหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ จ านวนห ุน้ สดัสว่นการถือห ุน้ (%) 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ 2,171,944 18.10 

2.  นายวเิชียร   ศรีมุนินทร์นิมิต 1,089,700 9.08 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์ 718,100 5.98 

4.  นายกิตติ   จรัญวาศน์ 692,000 5.77 

5.  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 578,000 4.82 

6.  นายสิทธิชยั   เก้ือเกียรติงาม 570,000 7.44 

7.  นางเอลิซาเบธ์   จรัญวาศน์ 467,200 3.89 

8.  นายนิพนธ์   จรัญวาศน์ 412,800 3.44 

9.  นางสาววรีดา   เก้ือเกียรติงาม 400,000 3.33 

10. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 239,200 1.99 

หมายเหตุ  :  บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอยา่งนยัสาํคญัต่อบริษทั หรือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติอนุมติันาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2563 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 2.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 31.20 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิ                 

ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัพฤหัสบดี ท่ี 27 พฤษภาคม 2564 “ทั้งน้ีสิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีความไม่

แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี คร้ังท่ี บมจ. 28” 

ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปี 

ปี 2563 2562 2561 2560 2559 

กาํไร(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 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 60.89 119.31 96.15 90.09 70.75 

หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
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โครงสรา้งการจดัการ  

1.  คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 

1.  นายโสภณ   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการบริษทั 

2.  นายสมพล   ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.  นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4.  นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการคณะกรรมการ 

6.  นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ  

7.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน ์ กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 การลงนามแทนบรษิทั 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างใดอยา่งหน่ึงแทน

คณะกรรมการได ้โดยจะกาํหนดเง่ือนไขใหก้รรมการท่ีมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายสุกจิ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร  

นายกติตพิงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 อ านาจของคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั                  

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน แผน

หลกัในการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง และแผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี การกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการของผลการ

ดาํเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้การดูรายจ่ายลงทุน และรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั 

 หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั  

 1. กาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  2. กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

และจดัใหมี้การปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ    

  3. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหาร 

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ย

อ่ืนใด โดยพิจารณาจากคุณสมบติั และลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

  5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถท่ี

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

  6.  พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ เพ่ือให้การ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  7. กํากับดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุ
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วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อยา่งมี

เหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี        

  8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุกลยุทธ์ และเป็นไป 

ตามแผนงาน 

  9. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   

 10. กาํหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกาํหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกาํหนดโบนัส ค่าตอบแทนของ

พนกังานและผูบ้ริหาร 

  11. กาํกบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ

และพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  มาตรฐานต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อม

ใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการ

ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  

  12. เรียกประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี โดยกาํหนดวนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระ

การประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัเร่ืองเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

  13. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ     

มติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 

สามารถสะทอ้นฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดาํเนินงานใหถู้กตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์และควบคุม

ระบบจดัเก็บเอกสารใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดใ้นภายหลงั 

  อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 1. กาํกบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์

และเป้าหมายหลกัขององคก์ร          

 2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และ

ตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมในส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   

 3. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และกาํหนดมาตรการดูแลให้เร่ืองสาํคญัไดถู้ก

บรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นมีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

 4. มีการจดัสรรเวลา เพ่ือเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการใหก้รรมการอภิปรายประเด็นสาํคญัอยา่งรอบคอบ ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลย

พินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 5. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ระหว่างคณะกรรมการ 

และฝ่ายจดัการ 
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 อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผ ูจ้ดัการ    

 1.   บริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจดาํเนินการ และมติท่ีออกโดย

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และใหมี้อาํนาจบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งของบริษทั และในการบริหารกิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้ง

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั          

 2.   กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง ออกคาํสั่งหรือประกาศกาํหนดวิธีการบริหารงานและการดาํเนิน

กิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทั และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.   กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํการแทนและผูกพนั

บริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ 

มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยเท่านั้น ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการมีอาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดกระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

                  4. การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา

และอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 5. การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมถึงการ

เล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดให้คณะกรรมการเป็น 

ผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั  

 6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมาย

ว่าดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยติุธรรม และมีคุณธรรม 

โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่งเตม็ท่ี  

2.  คณะกรรมการชดุยอ่ย 

   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึง

ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กาํหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นท่ียอมรับ และ นางผุดผ่อง อาสิงสมานนัท์ เป็นผูท่ี้

มีวฒิุการศึกษาทางดา้นบญัชี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   1. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเพ่ิมข้ึน ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี  

 2. มีอาํนาจในการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 
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 หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

  2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาและ

อนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

  4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมทั้ง

เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้ งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง                   

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บับริษทัและ / 

หรือธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

  (2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือธุรกิจของบริษทั 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือสงัเกตโดยรวมท่ี คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(8) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้องเขตอาํนาจ หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 7. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 8. หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะ ทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

  (1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลใชบ้งัคบักบับริษทั และ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

 หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 9. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ  

 10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัเป็นประจาํ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขนโยบายดงักล่าว และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้นนโยบาย

ฉบบัอ่ืนของบริษทั 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี 

 (2) คณะกรรมการบรหิาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี  

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 

 อ านาจของคณะกรรมการบรหิาร 

 อาํนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอาํนาจ หรือการ

มอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบั

ผลประโยชน์ของบริษทั หรือรายการท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารดาํเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั และ / หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื่อพิจารณา และอนุมติั ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

 1.  รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัให้ดาํเนินไปตามนโยบายและแผนงานหลกัท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 2. รับผิดชอบในการจดัทาํนโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

 3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. วินาศภยั 

พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้กาํหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.   

 4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษทัปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการจดัทาํงบการเงินท่ีแสดงฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเป็นจริงอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล 

 5. รับผิดชอบในการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

บริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

  6. รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 การประชุมคณะกรรมการบริหาร กาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 
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  (3) คณะกรรมการลงทนุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร ท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานกรรมการลงทุน 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการลงทุน 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการลงทุน 

4.  นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช กรรมการลงทุน 

5.  นางสาวกญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ กรรมการลงทุน 

 หมายเหตุ : ในปี 2563 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 

 อ านาจหนา้ท่ีและบทบาทความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุ 

 1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมติัคณะกรรมการบริษทั 

 2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการและนโยบายบริหารความ

เส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังาน คปภ. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. พิจารณาแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

 4. พิจารณาจดัทาํระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

 5. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 6. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 7.  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 8.   พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืทัว่ไป 

 9.   พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์

 (4) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือและจาํนวน

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2562 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.  นางสาวกญัวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5.  นายโฆษิต   องัคสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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 อ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมบรหิารความเสี่ยง 

 1. พิจารณาจดัท ากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้

ความเห็นและอนุมติั โดยตอ้งครอบคลุมประเภทความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

1.2 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) 

1.3 ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 

1.4 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

1.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

1.6 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) 

1.7 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) 

1.8 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

1.9 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 

1.10 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 

1.11 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถา้มี) 

 ขอบเขตการบรหิารความเสี่ยง ตอ้งครอบคลมุถึงกิจกรรมหลกัของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

(1) การพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และการก าหนดเบ้ียประกนัภยั 

(2) การเสนอขาย และการเก็บเบ้ียประกนัภยั 

(3) การพิจารณารับประกนัภยั 

(4) การประเมินส ารองประกนัภยั 

(5) การบริหารจดัการค่าสินไหมทดแทน 

(6) การประกนัภยัต่อ 

(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

(8) การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

(9) การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (ถา้มี) 

 2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 3. จดัการประชุมเป็นประจ าอยา่งน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ังเพ่ือติดตามสถานะความเส่ียง และการเปล่ียนแปลงความเส่ียง

ของบริษทั รวมถึงติดตามความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียงและให้ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข และรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

 4. ก ากบัดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง 

 5. ท าใหม้ัน่ใจวา่บริษทัด าเนินกิจกรรมภายใตน้โยบายการบริหารความเส่ียง 

 6. จดัเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียงเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงกรณีฉุกเฉิน 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี 
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3.  ผ ูบ้รหิาร ประกอบดว้ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 10 ท่าน มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นายพนธ์   ฐิติพานิชยากรู ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

2.  นายกิตติ    จรัญวาศน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

3.  นายโฆษิต   องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

4.  นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5.  นางสาวกญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

6.  นายวสิิทธ์ิ   ล้ิมเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

7.  นางปัทมา   ตระการเอ่ียม ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

8.  นางสาวปุณรดา   อายเุจริญกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

9.  นายนพดล   สุวรรณการียก์ลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.  นางพรหมพร   ลาํดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

4. เลขานกุารบรษิทั 

   คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสมพร  รษบุตร ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ เหมาะสม 

โดยเลขานุการบริษทัมีบทบาทหนา้ท่ีในการให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งทราบและปฏิบติั              

การจดัการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ บนัทึก

รายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุม ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้น

และข่าวสารของบริษทั การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

   หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษิทั 

   เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 

และความซ่ือสัตยสุ์ตจริต รวมทั้ง ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับริษทั มติกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุม                      

ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการมี ดงัต่อไปน้ี 

   1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับกรรมการ รายงานประจาํปีบริษทั หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

   2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

   3. จดัส่งสาํเนาการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งใหป้ระธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงาน        

   4. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

   5.  ให้คาํแนะนาํในการดาํเนินงานของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของ

บริษทั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

   6. เป็นศูนยก์ลางติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ 

   7. ประสานงานและติดตามการดาํเนินงานตามมติของกรรมการและผูถื้อหุน้   
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   8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลตามระเบียบ                     

และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

   9. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

5. การสรรหากรรมการและแต่งตัง้กรรมการและผ ูบ้รหิาร  

 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารนั้น ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็

ตามการสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ริหารนั้น คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวฒิุภาวะ

และความมัน่คง มีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบับริษทั และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง

ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นหรือทกัษะท่ีจาํเป็น เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ ให้ไดก้รรมการมืออาชีพ

และมีความหลากหาย โดยไดพ้ิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการควบคู่กนัไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้

เปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกท่ีกาํหนด  

 (1) การสรรหากรรมการอิสระ 

 บริษทัไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบติัของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน และรักษามาตรฐานของการบริหารจดัการท่ีดี  

 กรรมการอิสระของบริษทั มีจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ของ

สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยกรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ีจดัการ

ของบริษทั เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุม และเป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัใน

ลกัษณะท่ีจะทาํให้มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ี ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีการสรรหากรรมการอิสระ แต่ไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 คณุสมบติัของคณะกรรมการอิสระ มีดงัต่อไปน้ี 

1.   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ ควบคุมของ

บริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2.   ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

3.  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ

การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย 

(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้มีอาํนาจ
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ควบคุมหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั สงักดัอยูท่ั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรั้บ

ค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ี

มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือถือหุ้น

เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

9.   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 (2) การสรรหากรรมการ  

 บริษทัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหนา้ท่ีคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยั และขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอย่างโปร่งใสชดัเจน เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษทัจะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์และวธีิการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ให้มีคณะกรรมการบริษทัไม่น้อยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. บริษทัจะคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั พิจารณาจากคุณสมบติัท่ียงัขาดอยู ่โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ วิชาชีพ 

ความสามรถ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนอาย ุและเพศ เพ่ือใหมี้ความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการและมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน   

3. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(3.1)   หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

(3.2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (3.1) ลงคะแนนเสียงให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งโดยวิธีการ

เลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได ้

(3.3)   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึง

มี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3           

5. กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้   
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 (3)   การสรรหาผ ูบ้รหิาร          
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และมีประสบการณ์ใน

ธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัจะไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทั ให้บรรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6. การถือครองหลกัทรพัย ์CHARAN ของกรรมการและผ ูบ้รหิาร  

การถือหลกัทรพัย ์CHARAN ของกรรมการและผ ูบ้รหิาร  (ห ุน้สามญั ) 

รายช่ือ 

วนัท่ี 19 มิถนุายน 2563  ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562  
เพ่ิม (ลด)  

ระหว่างรอบบญัชี 

ของตนเอง 

ค ู่สมรส / บตุร 

ท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ 

ของตนเอง 

ค ู่สมรส / บตุร 

ท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ 

ของตนเอง 

ค ู่สมรส / บตุร 

ท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ 

1. นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา - - - - - - 

2. นายสมพล  ไชยเชาวน์ - - - - - - 

3. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ                  200 - 200 - - - 

4. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์ - - - - - - 

5. นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 2,171,944 467,200 2,096,844 467,200 75,100 - 

6. นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู 100,000 8,000 100,000 8,000 - - 

7. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 718,100 - 709,000 - 9,100 - 

8. นายกิตติ   จรัญวาศน์ 692,200 - 692,000 - - - 

9. นายโฆษิต   องัคสุวรรณ                - - - - - - 

10. น.ส.สุดารัตน์   ววิรรธนะเดช 1,000 - 1,000 - - - 

11. น.ส.กญัญวรรณ  ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ 1,000 - 1,000 - - - 

12. นายวสิิทธ์ิ   ล้ิมเจริญสุข 4,000 - 4,000 - - - 

13. นางปัทมา   ตระการเอ่ียม - - - - - - 

14. น.ส.ปุณรดา   อายเุจริญกลู - - - - - - 

15. นายนพดล   สุวรรณการียก์ลุ - - - - - - 

16. นางพรมพร  ลาํดบัพงัค ์ - - - - - - 
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7.  การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2563 

รายช่ือ คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการ      

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   

บรหิาร 

คณะกรรมการ

ลงทนุ 

คณะกรรมการ 

บรหิารความเสี่ยง 

1. นายโสภณ    กลว้ยไม ้ณ อยธุยา 6/6 5/5 - - - 
2. นายสมพล   ไชยเชาวน์ 6/6 5/5 - - - 
3. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ                  6/6 5/5 - - - 
4. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์ 6/6 - - - - 
5. นายสุกิจ   จรัญวาศน์ 6/6 - 1/1 - 4/4 
6. นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู 6/6 - 1/1 - 4/4 
7. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์ 6/6 - 1/1 - 4/4 
8. นายโฆษิต   องัคสุวรรณ                - - - - 4/4 
9. น.ส.กญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ - - - - 4/4 
10. น.ส.สุดารัตน์   ววิรรธนะเดช - - - - - 

หมายเหตุ :  
1.  ในปี 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทั้งหมด 6 คร้ัง เป็นการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ จาํนวน 4 คร้ัง และเป็นการประชุมผ่าน

ระบบ VDO conference จาํนวน 2 คร้ัง ซ่ึงการประชุมผา่น VDO conference ไม่มีค่าตอบแทน 
2. ในปี 2563 ไม่มีการประชุมของ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการลงทุน 

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้รหิาร ประจ าปี 2563 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

  -   ค่าตอบแทนกรรมการ  

  บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร แต่มีกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส และไดก้าํหนด

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน โดยกําหนดค่าตอบแทนไวอ้ย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูร่้วมกนัพิจารณาจากความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด การขยายตวัของธุรกิจ การเติบโต

ทางผลกาํไรของบริษทั และค่าตอบแทนของบริษทัจะอยูใ่นระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการขออนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบ้ียประชุม บาํเหน็จกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

กรรมการ 

ค่าตอบแทนในรปูตวัเงิน (บาท) 

เบ้ียประชมุ บ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
20,000 บาท / คร้ัง 

15,000 บาท / คน / คร้ัง 

300,000 บาท โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 5 
ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

 
20,000 บาท / คร้ัง 

15,000 บาท / คน / คร้ัง 

 
✕ 

✕ 

คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ  ✕ ✕ 
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ในส่วนของเบ้ียประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม สาํหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ปี 2563 ปี 2562 

% เขา้

ประชมุ 

เบ้ีย

ประชมุ 

บ าเหน็จ

กรรมการ 

% เขา้

ประชมุ 

เบ้ีย

ประชมุ 

บ าเหน็จ

กรรมการ 

1. นายโสภณ  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการบริษทั 100% 80,000  60,000 100% 100,000 60,000 
2. นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
100% 60,000 40,000 100% 75,000 40,000 

3. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

100% 60,000 40,000 100% 75,000 40,000 

4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

100% 60,000 40,000 100% 75,000 40,000 

5. นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และเลขานุการคณะกรรมการ 

100% 60,000 40,000 100% 75,000 40,000 

6. นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ 100% 60,000 40,000 100% 75,000 40,000 
7. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ กรรมการ 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
100% 60,000 40,000 100% 75,000 40,000 

  - ค่าตอบแทนผ ูบ้รหิาร  

  บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร แต่มีกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส และไดก้าํหนด

นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกาํหนดค่าตอบแทนไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษทัจะ

เป็นผูร่้วมกนัพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายควบคู่ไปกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั  

  ในปี 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหาร 10 คน ในรูปแบบของเงินเดือนโบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพท่ีบริษทัสมทบให ้ประมาณ 5 ลา้นบาท 

  - ค่าตอบแทนของ CEO 

  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบติังานของ CEO โดยไดมี้การ

จดัการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูป้ระเมิน และร่วมกนัพิจารณาอนุมติั ทั้ งน้ี            

ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ดัการ ถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบั ไม่สามารถเปิดเผยได ้โดยมีเกณฑก์ารประเมินกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือ

จ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  ระยะสัน้  

  ส่วนที ่1   ประเมินจากผลการดาํเนินงานในองคก์ร  

  ส่วนที ่2   ประเมินผลดา้นความเป็นผูน้าํ  (ความเป็นผูน้าํ การกาํหนดกลยทุธ์  การปฏิบติัตามกลยทุธ์ การวางแผนและผลการ

ปฏิบติังานทางการเงินความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ  ความสัมพนัธ์กบัภายนอก  การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร การสืบ

ทอดตาํแหน่ง และคุณลกัษณะส่วนตวั) ทั้งน้ีผลการประเมินจะถูกนาํไปพิจารณากาํหนดอตัราการข้ึนเงินเดือน ของกรรมการผูจ้ดัการโดย

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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  ระยะยาว 

  จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-   ไม่มี  - 

9. รายการระหว่างกนั 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีรายการระหวา่งกนั และหากในอนาคตมีการทาํธุรกรรมกบักรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผย

ขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยจะตอ้งมีราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก โดยจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษทั จะทาํหนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา

อนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
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▲ การตลาดและการแข่งขนั 

1. นโยบายและลกัษณะตลาด 

   เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือ COVID – 19 ทาํให้ภายในปี 2563 ธุรกิจประกนัภยัไม่ไดมี้การขยายตวั

มากนกั บริษทัประกนัภยัจึงพยายามคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ข้ึนมาเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายและรองรับกบัสถานการณ์ใน

ปัจจุบนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง คือ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีท่ีผา่นมา พฤติกรรมการบริโภคและการดาํเนินชีวิต

ของคนรุ่นใหม่เร่ิมมีบทบาทกบัธุรกิจประกนัภยัในอตัราท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้มีความ

ตอ้งการในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ท่ีต่างออกไปจากเดิม ซ่ึงบริษัทประกันภยัตอ้งพยายามปรับรูปแบบผลิตภณัฑ์ และบริการต่างๆ                         

ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดในสภาวการณ์ท่ีสงัคมกา้วเขา้สู่ยคุของการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเตม็รูปแบบ  

   เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในตลาดประกันภัย                   

ในปี 2563 บริษทัไดมี้การปรับผลิตภณัฑใ์หต้รงกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งประเภทรถยนตแ์ละไม่ใช่รถยนต ์โดยมีการเสนอขายผา่นตวัแทน

นายหนา้ต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งดี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คู่คา้ รวมถึงบุคคลท่ีสนใจไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเป็น

การดาํเนินงานต่อเน่ืองจากปี 2562 โดยเนน้การเสนอขายผลิตภณัฑท่ี์บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดร้าคายอ่มเยา และมีการบริการหลงัการ

ขายท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งทนัท่วงที และในอนาคตบริษทัจะพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบดิจิทลั เพ่ือให้สอดรับกบั

ตลาดคนรุ่นใหม่ อยา่งไรก็ดี บริษทัยงัคงรักษาบริการในรูปแบบเดิมไวร้ะยะหน่ึง สาํหรับกลุ่มลูกคา้หรือคู่คา้ท่ีพอใจกบัการบริการดงักล่าว 

 ลกัษณะลกูคา้            

 ลกูคา้รายบคุคล  ไดแ้ก่ ลูกคา้ปัจเจกบุคคลทัว่ไปท่ีส่วนใหญ่จะใชบ้ริการการประกนัอคัคีภยัสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั ประกนัภยั

รถยนตส่์วนบุคคล ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

 ลกูคา้องคก์ร   ประกอบดว้ยธุรกิจตั้งแต่ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยบริษทัสามารถให้บริการดา้น

การประกันวินาศภัยได้ทุกประเภท เช่น การประกันอคัคีภัย หรือการประกันการเส่ียงภยัทุกชนิดสําหรับกลุ่มสํานักงาน ท่ีพกัอาศัย 

คอนโดมิเนียม ศูนยก์ารคา้ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการประกนัภยัรถยนตก์ารประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศหรือ

ภายในประเทศ และการรับประกนัภยัการก่อสร้าง สาํหรับลูกคา้ท่ีมีการดาํเนินงานเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 กล ุม่ลกูคา้และเป้าหมาย 

 ในปี 2564 บริษทัไดข้ยายฐานกลุ่มลูกคา้จากเดิมใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2563 โดยการเพ่ิมช่องทางในการจาํหน่ายเพ่ิมเติม 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทั้งน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงคุณภาพในการบริการเป็นสําคญั โดยให้ความสําคญักบับริการ                 

หลงัการขายรวมไปถึงการอาํนวยความสะดวกในการแจง้ปัญหาต่าง  ๆเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และความพึงพอใจอยา่งสูงสุดต่อลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 ในปี 2564 บริษทัยงัคงขยายงานในช่องทางการจาํหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้งดาํเนินการ

ปรับระบบงาน / วิธีการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารช่องทางการจาํหน่าย ตามวตัถุประสงค ์ของบริษทั โดยช่องทางการ

จาํหน่ายของบริษทั แบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง ไดแ้ก่   

  1.   การขายผา่นตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา บริษทัมีตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํดา้น

ประกนัวินาศภยัต่อผูเ้อาประกนัภยั ดงันั้นบริษทัจึงให้ความสาํคญัอยา่งยิ่งในการคดัเลือกตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา โดยกาํหนด

เกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้มคัรท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั จะตอ้งเป็นผูมี้ใบอนุญาตตวัแทน

ประกนัวนิาศภยั และมีคุณสมบติัตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งครบถว้น       
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  2.   การขายผ่านนายหนา้นิติบุคคล บริษทัมีนายหนา้นิติบุคคล ซ่ึงทาํหนา้ท่ีให้บริการโดยตรงแก่ผูเ้อาประกนัภยั ตั้งแต่การ

แนะนาํประเภทการประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั     

  3.   การขายผา่นสถาบนัการเงิน บริษทัมีช่องทางการขายผา่นสถาบนัการเงินต่าง  ๆซ่ึงส่วนมากจะเป็นลูกคา้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน   

  4.   ลูกคา้โดยตรง ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีติดต่อกบับริษทัโดยตรง และลูกคา้ท่ีฝ่ายการตลาดของบริษทัใหบ้ริการและดูแลโดยตรง 

  การแบ่งสว่นตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ  
การประกนั

อคัคีภยั 

การประกนัภยั

ทางทะเลและ

ขนสง่ 

การประกนัภยั

รถยนต ์
การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ตวัเรอื สินคา้ พ.ร.บ. สมคัรใจ 
ความเสี่ยง 

ภยัทรพัยส์ิน 

ความรบัผิดต่อ

บคุคลภายนอก 

อบุติัเหต ุ

สว่นบคุคล 
สขุภาพ อ่ืนๆ 

จาํนวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับ

โดยตรง 
35.51 - 7.24 104.13 19.00 26.58 0.44 1.09 - 0.85 194.84 

สัดส่วนของ
เบ้ียประกนัภยั 

18.22% 0% 3.72% 53.44% 9.75% 13.64% 0.23% 0.56% 0% 0.44% 100.00% 

 การแบ่งส่วนตลาดประกนัวินาศภยัในปี 2563 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดจ้าํหน่ายกรมธรรม์เป็นจาํนวน 

162,350 กรมธรรม ์ลดลงร้อยละ 62.58  โดยมีจาํนวนทุนรับประกนัภยัรวมทั้งส้ิน 53,683,452,000 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.28  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทการรบัประกนัภยั 

จ านวนกรมธรรมป์ระกนัภยั เบ้ียประกนัภยัรบัตรง (บาท) ประมาณการ 

 สว่นแบ่งตลาด 2563 2562   อตัรา (%) 2563 2562  อตัรา (%) 

อคัคีภยั 7,560 7,834 -3.50% 35,506,674.99 35,826,413.02 -0.89% 0.342% 

ทางทะเลและขนส่งสินคา้ 2,748 3,345 -17.85% 7,239.290.00 8,185,362.00 -11.56% 0.124% 

พ.ร.บ. 147,951 418,141 -64.62% 104,131,480.21 299,661,349.58 -65.25% 0.719% 

รถยนตภ์าคสมคัรใจ 2,805 3,272 -14.27% 18,999,608.00 20,042,708.00 -5.20% 0.016% 

ทรัพยสิ์น 510 458 11.35% 26,581,567.00 25,155,771.00 5.67% 0.110% 

ความรับผิดตามกฎหมาย 95 47 102.13% 440,888.45 310,788.45 41.86% 0.014% 

อุบติัเหต ุ 486 517 -6.00% 1,091,041.00 1,215,967.00 -10.27% 0.004% 

เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ 195 232 -15.95% 850,033.63 20,840,497.06 -95.92% 0.023% 

รวมทั้งส้ิน 162,350 433,846 -62.58% 194,840,583.28 411,238,856.11 -52.62% 0.093% 
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2. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 ในปี 2563 ภาพรวมของธุรกิจประกนัวินาศภยัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยา่ง

มาก โดย IMF ไดค้าดการณ์วา่ GDP ของไทยในปี 2563 จะหดตวัถึงร้อยละ 6.7 ซ่ึงเป็นการหดตวัมากท่ีสุดของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ฉะนั้น จึงคาดวา่เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงในปีน้ีจะอยูท่ี่ประมาณ 250,000 ลา้นบาท สาํหรับผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจประกนั

วินาศภยัในปี 2563 นั้น คาดวา่จะลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.4 ถึง 1.7 และจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจประกนัวินาศภยั ทั้งน้ี

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561 และปี 2562 จากการเบิกจ่ายงบประมาณการใชจ่้ายและการลงทุนใน

โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมไดร้วดเร็วข้ึน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพ่ือเพ่ิมโอกาสและสร้างรายไดพ้ื้นฐานให้กบัประชาชน 

การปรับโครงสร้างหน้ีครัวเรือน การวางรากฐานสงัคมผูสู้งวยัท่ีตอ้งพ่ึงพาแรงงานคนรุ่นใหม่ให้มีรายไดแ้ละสามารถดาํรงตนเอง การสร้าง

งานให้ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้เป็นการผนัรายไดเ้ขา้สู่ระบบการผลิตในรูปแบบการอุปโภคและบริโภคสินคา้ และการบริการต่างๆ              

ซ่ึงส่งผลใหใ้นปี 2564 ภาพรวมของเศรษฐกิจอาจจะกลบัมาฟ้ืนตวัดีข้ึน ฉะนั้น หากอุสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคการส่งออก ภาคการท่องเท่ียว 

ภาคอสงัหาริมทรัพย ์รวมถึงภาคธุรกิจบริการต่างๆ ไดรั้บประโยชน์ไม่วา่ทั้งทางตรงและทางออ้มจะส่งผลใหธุ้รกิจประกนัวินาศภยัในฐานะ

ผูใ้หบ้ริการรับความเส่ียงภยัแทนภาครัฐ และประชาชนทัว่ไปไม่ตอ้งแบกรับความเส่ียงภยัดงักล่าวเองทั้งหมด   

 ในปี 2563 ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีจาํนวนบริษทัประกนัภยัทั้งส้ิน 57 บริษทั (ท่ีมา: คปภ. และไม่นับรวม บริษทั ไทยรับ

ประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็) 

ตารางเปรยีบเทียบเบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรงของธรุกิจประกนัวินาศภยั 

(หน่วย: พนับาท) 

ประเภทการรบัประกนัภยั 

เบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรง 

ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม(ลด)% 

อคัคภีัย 7,789,794 7,751,921 0.48 

ภัยทางทะเลและขนส่ง                                                           3,899,244 4,135,059 (5.70) 

          ตวัเรือ 357,191 321,663 11.04 

          สินคา้ 3,542,053 3,813,396 (7.11) 

ภัยรถยนต์ 105,421,054 105,196,283 0.20 

          ภาคสมคัรใจ 91,216,332 91,201,740 0.01 

          ภาคบงัคบั 14,204,722 13,994,543 1.50 

ภัยเบ็ดเตลด็                                                                                           67,257,559 60,414,898 11.32 

          ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 17,583,557 16,772,442 4.83 

          ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                             2,081,195 2,065,496 0.76 

          อุบติัเหตุส่วนบุคคล                                      22,833,897 22,327,791 2.26 

          สุขภาพ 12,794,280 7,995,288 60.02 

          อ่ืน ๆ 11,964,630 11,253,881 6.31 

รวม 184,367,651 177,498,161 3.87 

  ท่ีมา : ขอ้มลูเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัวนิาศภยัปี 2563 และ 2562 ประจาํไตรมาส 3 เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2563   
  : https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2 

https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2


บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี  2563  |  หนา้ 38  

▲ ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 บริษทั ซุ่นเฮงหลีประกนัภยั จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท                

เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยั

เบ็ดเตล็ด และการประกนัภยัรถยนต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ไดท้าํการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั” จากนั้น

บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 ดว้ยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท และในปี 

พ.ศ. 2537 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จาํกดั ในช่ือ “บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)” และในปี พ.ศ. 2558 

บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญั 12 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

 บริษทัไดพ้ฒันาธุรกิจให้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลา 71 ปี ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้

จาํนวน 120 ลา้นบาท (หน่ึงร้อยยี่สิบลา้นบาท) เป็นหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 12,000,000 หุ้น (สิบสองลา้นหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ                  

10 บาท (สิบบาท)  

   โครงสรา้งรายได ้

  โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั และรายไดจ้ากการลงทุน โดยมี

รายละเอียดงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2562 และ 2561 ดงัน้ี     
(หน่วย : ลา้นบาท) 

กล ุม่ธรุกิจ 

ปี  2563 ปี  2562 ปี  2561 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.  เบ้ียประกนัภยัรับ – สุทธิ*       

      1.1  เบ้ียประกนัอคัคีภยั – สุทธิ 27.10 14.43 29.07 7.10 30.29 16.51 

      1.2  เบ้ียประกนัภยัทางทะเล – สุทธิ 4.13 2.20 5.41 1.32 5.62 3.05 

      1.3  เบ้ียประกนัภยัยานยนต ์– สุทธิ 116.77 62.18 303.53 74.14 102.43 55.81 

      1.4  เบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็ – สุทธิ 16.09 8.56 17.42 4.26 17.51 9.54 

เบีย้ประกนัภัยรับทั้งส้ิน 164.09 87.37 355.43 86.82 155.85 84.91 

2.  รายไดจ้ากการลงทุน 17.52 9.33 20.10 4.91 20.19 11.00 

3.  รายไดอ่ื้น ๆ 6.19 3.30 33.86 8.27 7.51 4.09 

รวม 187.80 100.00 409.39 100.00 183.55 100.00 

 การประกอบธุรกิจของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่  

   1. ดา้นการรบัประกนัภยั 

  ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท โดยแบ่งเป็น      

  - การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยั ผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคลธรรมดานายหนา้ นิติบุคคล สถาบนัการเงิน 

และลูกคา้โดยตรง              

  - การรับประกนัภยัต่อจากบริษทัประกนัวนิาศภยัอ่ืนๆ เพ่ือกระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยั 
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  บริษทัดาํเนินธุรกิจรับประกนัวนิาศภยัตามประเภทการรับประกนัภยัหลกั 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1.1 การประกนัภยัอคัคีภยั  

 เป็นการรับประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ท่ีอยูอ่าศยั อาคาร บา้น ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพณิชย ์โรงงาน และ/หรือ ทรัพยสิ์น

ภายในส่ิงปลูกสร้าง สตอ๊กสินคา้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่าง  ๆโดยสามารถแบ่งการรับประกนัภยัไดเ้ป็น ดงัน้ี  

 - การประกนัภัยอคัคภีัยส าหรับทีอ่ยู่อาศัย  เป็นการใหค้วามคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า (รวมถึงความ

เสียหายต่อเคร่ืองไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผา่) ภยัระเบิด ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากอากาศยาน ภยัเน่ืองจาก

นํ้ า อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การร่ัวไหล หรือการลน้ออกมาของนํ้ า หรือไอนํ้ า  (และคุม้ครองภยัธรรมชาติ 4 ภยั ไดแ้ก่ ภยัจาก

ลมพาย ุภยัจากนํ้ าท่วม ภยัจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ํ้ า หรือ สึนามิ และภยัจากลูกเห็บ บริษทัจะชดใชค้่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 20,000 บาท / ปี) และยงัมีการขยายความคุม้ครองค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว (ตาม

เง่ือนไขการประกนัอคัคีภยัสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั)     

 - การประกนัอคัคภีัย  เป็นการใหค้วามคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สท่ีใชส้าํหรับทาํ

แสงสวา่ง หรือประโยชน์เพ่ือการอยูอ่าศยัเท่านั้น ส่วนความเสียหายเน่ืองจากภยัเพ่ิมพิเศษ เช่น ภยัระเบิด ภยัเน่ืองจากนํ้ า (ไม่รวมนํ้ าท่วม) ภยั

ลมพาย ุภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยัจึงจะไดรั้บความคุม้ครอง 

 1.2 การประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส ์  

 เป็นการรับประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต ์รถไฟ 

ตลอดจนการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน ซ่ึงจะใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัในระหวา่งการขนส่ง

ท่ีนาํเขา้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศท่ีเกิดความเสียหายจากภยัทางทะเล ความเสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ

ฟ้าผา่ และยงัใหค้วามคุม้ครองพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่นการจลาจล การนดัหยดุงาน เป็นตน้ โดยสามารถแยกกรมธรรมเ์ป็นประเภทได ้ดงัน้ี 

  1.  กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ)  

   2. กรมธรรมป์ระกนัภยัสินคา้ท่ีขนส่งภายในประเทศ 

    -  กรมธรรมแ์บบคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด 

    -  กรมธรรมแ์บบระบุภยั 

   3. กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดของผูข้นส่ง 

 1.3 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด   

 เป็นการประกันภัยประเภทหน่ึงของการประกันวินาศภัย ซ่ึงให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย และความเสียหายอัน

เน่ืองมาจากภยัอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจากความคุม้ครองของการประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

โดยแบ่งประเภทการรับประกนัภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

-  ประกนัภยัความเสียงภยัทรัพยสิ์น -  ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (เน่ืองจากภยักรมธรรมค์วามเส่ียงภยัฯ) 

-  ประกนัภยัอุปัทวเหตุ คุม้ครองสิทธิการเช่า -  ประกนัภยัสรรพภยัธุรกิจขนาดยอ่ม  

-  ประกนัการก่อสร้างทุกชนิด -  ประกนัภยัเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูรั้บเหมา 

-  ประกนัภยัเคร่ืองจกัรหยดุชะงกั -  ประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้ าและถงัอดัความดนั 

-  ประกนัภยัเคร่ืองอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ -  ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม 

-  ประกนัภยั PA 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) -  ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง 
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-  ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม -  ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางสาํหรับธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์

-  ประกนัภยัโรคมะเร็ง -  ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

-  ประกนัภยัสาํหรับเงิน -  ประกนัภยัโจรกรรม 

-  ประกันภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

-  ประกนัภยัสาํหรับกระจก 

-  ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคุม 

-  ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก  -  ประกนัภยัคุม้ครองผูพ้กัในหอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 

-  ประกนัภยัซ่ือสตัย ์ -  ประกนัภยัขา้วนาปี ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 

-  ประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด  -  ประกนัภยัร้านทอง 

-  ประกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย -  ประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 

-  ประกนัภยัอิสรภาพก่อนกระทาํความผิด -  ประกนัภยัอิสรภาพหลงักระทาํความผิด  

-  ประกนัภยัป้ายโฆษณา -  ประกนัภยัสาํหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง 

-  ประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน -  ประกนัภยัคุม้ครองการวา่งงาน 

-  ประกนัภยัเพ่ือการใชเ้รือกลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใชใ้นกิจการ

พิเศษประเภทเจ็ตสกีเพ่ือเช่า 

-  ประกันภยักรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารและการใช้คืน

ใหแ้ก่บริษทั 

-  ประกันภยัความรับผิดตามกฎหมายท่ีเกิดจากความบกพร่องใน

การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตาม

กฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 

-  ประกนัภยัอุบติัเหตุประเภทผูข้บัข่ีหรือผูโ้ดยสารไม่ระบุช่ือ 

-  ประกนัภยัการดูแลระยะยาวสาํหรับผูสู้งอาย ุ

-  ประกนัภยัสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล / แบบกลุ่ม 

 1.4 การประกนัภยัรถยนต ์  

  เป็นการรับประกนัความเส่ียงภยัของการใชร้ถยนต์ โดยให้ความคุม้ครอง การสูญหาย และความเสียหายของตวัรถ อุปกรณ์

ประจาํรถถูกลกัขโมย ความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

รวมทั้งความคุม้ครองพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประกนัตวัผูข้บัข่ีในคดีอาญา เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งการรับประกนัภยัไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

   - การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หมายถึง การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยัตามความ

คุม้ครองท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ การประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรือเรียก

สั้น ๆ วา่ “การประกนัภยั พ.ร.บ.” เป็นการประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีกาํหนดให้เจา้ของรถซ่ึง

ใชร้ถหรือมีรถไวเ้พ่ือใชต้อ้งจดัให้มีการประกนัภยั พ.ร.บ. (เวน้แต่ รถท่ี พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเวน้ไว ้เช่น รถของสาํนกัพระราชวงั รถสําหรับ

เฉพาะองคพ์ระมหากษตัริย ์รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นตน้) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท 

   - การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ หมายถึง การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตดัสินใจทาํประกนัภยัรถยนต์

ของตนดว้ยความสมคัรใจ เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตวัรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีต่อ

บุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ครองออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

   ประเภท ที ่1: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามยั

ของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั 

จากอุบติัเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรือไฟไหม ้ไม่วา่จะเป็นการเสียหายทั้งคนัหรือบางส่วน     



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี  2563  |  หนา้ 41  

   ประเภท ที่ 2: ให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามยัของ

บุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองต่อตวัรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัจากการสูญหายหรือไฟไหม้

    ประเภทที ่3: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามยั

ของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

   ประเภทที ่4: ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกเท่านั้น 

   ประเภทที ่5: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามยัของ

บุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั อุปกรณ์เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจาํอยู่

กบัตวัรถยนตต์ามท่ีระบุไวใ้นตาราง อนัมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบกและตอ้งมีคู่กรณีเท่านั้น 

 1.5 การประกนัภยัต่อ    

 การดาํเนินธุรกิจดา้นการรับประกนัภยัของบริษทั นั้น นอกจากการรับประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัโดยตรงแลว้ บริษทัยงัมีการรับ

ประกนัภยัต่อและเอาประกนัภยัต่อทั้งจากบริษทัประกนัภยัในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจประกนัภยัแต่ละ

ประเภท ทางบริษทัจึงไดมี้การจดัทาํกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบการบริหารการประกนัภยัต่อ

และการจดัการกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม โดยกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและผ่านการพิจารณา

รับรองจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี เพ่ือติดตามและควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงการบริหารการประกนัภยัต่อจะประกอบดว้ยกระบวนการคดัเลือก (Selection) การ

นาํไปปฏิบติัใช ้(Implementation) การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประกนัภยัต่อของบริษทั (Documentation) โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั ตน้ทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของ

สภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีต่อแนวโนม้ของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการรับประกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ กรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง 

และการบริหารเงินกองทุน ซ่ึงจะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซบัซอ้นของธุรกิจประกนัภยัของบริษทั  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั

มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและสร้างความเช่ือมัน่วา่กลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัไดมี้การนาํไป

ปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งจดัทาํเป็นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกาํหนดกระบวนการปฏิบติังานสาํหรับการนาํกลยทุธ์การบริหารการ

ประกนัภยัต่อไปปฏิบติัใชอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งกาํหนดแนวทางการรับประกนัภยั กาํหนดหลกัเกณฑ์ และขีดจาํกดัของจาํนวนและประเภทการ

ประกนัภยัท่ีจะทาํประกนัภยัต่อแตล่ะประเภทของสญัญา เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการทาํประกนัภยัต่อมีความเช่ือมโยงกบั

ธุรกิจท่ีรับประกนัภยั รวมถึงหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากการประกนัภยัต่อ นอกจากนั้น บริษทัยงัไดก้าํหนดให้มีระบบ

การควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพ่ือติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ รวมถึงไดจ้ดัสรรทรัพยากรต่างๆ                 

ใหมี้ความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และสามารถตอบสนองต่อขอ้กาํหนดของคณะกรรมการบริษทัไดทุ้กประการ  

 2. ดา้นการลงทนุ           

  บริษทัประกนัวนิาศภยัสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพ่ือเป็นรายไดส้าํคญัอีกทางหน่ึงให้แก่บริษทั 

โดยการเลือกลงทุนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้และมีสภาพคล่องในการเปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสด

สาํหรับส่วนท่ีบริษทัตอ้งใชใ้นอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้งปฏิบติัตามประเภท สดัส่วน และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ภายใต้

ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทั

ประกนัวนิาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 การใหกู้ย้มืเงิน การลงทุนในหลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร 
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▲ ปัจจยัความเส่ียงและการบรหิารความเส่ียง   

  บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บผลประโยชน์ และผูมี้สิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ได้

ในระยะยาว เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัการรับความเส่ียงภยัและการบริหารความเส่ียงโดยตรง บริษทัจึงมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียง ติดตามและกาํกบัดูแล

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัโดยอาศยักรอบการบริหารความเส่ียง และ

นโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตพ้ื้นฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของ

บริษทัให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของความเส่ียงด้านต่างๆ                   

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกระบวนการติดตามและทบทวนการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้

อย่างไรก็ดี บริษทัยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีสําคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั                         

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเป็นผูดู้แลและติดตามความเส่ียงในแต่ละดา้น และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัทราบในทุกๆ

ไตรมาส ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไดก้าํหนดปัจจยัความเส่ียงไว ้11 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk)  

  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการกาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและการนาํไปปฏิบติัท่ี

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความ

คาดหวงัของสาธารณชน อนัอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวสิยัทศัน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษทั 

  บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ โดยวางแผนกลยทุธ์และวางแผนดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทั

อีกทั้งยงัทาํการติดตามและควบคุมการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ พร้อมทั้งกาํหนดสญัญาณเตือนในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานมีแนวโนม้ไม่เป็นไป

ตามแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างทนัท่วงที เช่น การ

เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขนั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยบริษทัมุ่งเนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

กระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมถึงการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในบริษทั เพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของ

บริษทัใหป้ระสบผลสาํเร็จ  ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจประกนัภยัรุนแรงมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้รายไดจ้ากการรับประกนัภยัของบริษทัอาจ

ลดลงหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้บริษทัมีแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงน้ี โดยเน้นท่ีการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพในการ

เจริญเติบโต สามารถทาํกาํไรได ้รวมถึงการขยายงานทางดา้นออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยิง่ข้ึน   

 2.  ความเสี่ยงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk)       

 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ี

เบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการกาํหนดเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณสาํรองประกนัภยั และการพิจารณารับประกนัภยั  

 ความเส่ียงดา้นประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่าสินไหม

ทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายสาํคญัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภณัฑจ์ากการ

รับประกนัภยั  

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นประกนัภยั โดยกาํหนดให้มีนโยบายการรับประกนัภยัและกลยทุธ์การบริหารการ

ประกนัภยัภยัต่อท่ีมีการทบทวนเป็นประจาํทุกๆ ปี มีขั้นตอนการรับประกนัภยัท่ีเป็นระบบ เลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงตํ่า และมีการ
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พิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจาก

ภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัพิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบั

ความเส่ียงนั้น และสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ของตลาดประกนัภยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งทบทวนหลกัเกณฑ์

การรับประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาด นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการบริหารจดัการความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง 

โดยจดัใหมี้การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อ

ตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน 

(Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํให้ความเส่ียงดา้นประกนัภยัของบริษทัลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหม

ทดแทนและการตั้งสาํรองประกนัภยัของบริษทัอยา่งเพียงพอ รัดกมุ และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 3.  ความเสี่ยงดา้นตลาด (Market Risk)        

 ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ราคาของสินทรัพยท่ี์ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ 

 ความเส่ียงดา้นตลาดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์ง

เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาตรา

สารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เพราะนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยัแลว้ รายไดห้ลกัของบริษทัอีกส่วนหน่ึงมาจากการลงทุน จึง

ทาํให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด ซ่ึงอาจจะ

ส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทั 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ โดยกาํหนดนโยบายการลงทุนท่ีระบุสัดส่วนการลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน ทั้งในตลาด

เงินทุนและตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การ

ลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีไดก้าํหนดชนิดของหลกัทรัพยท่ี์อนุญาตใหล้งทุน รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์

ไวด้ว้ย ซ่ึงทางบริษทัมีคณะกรรมการลงทุนเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน รวมถึงมีการวางแผนสาํหรับรองรับความเส่ียงจาก

การลงทุนอยา่งรอบคอบ โดยบริษทัเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และใหผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม แน่นอน ตลอดจน

หลีกเล่ียงการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงประเภทหลกัทรัพยเ์ก็งกาํไร โดยบริษทัจะกระจายการลงทุนให้อยูใ่นรูปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลก

เงิน พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้สามญั เพราะนอกจากจะไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลกัทรัพยแ์ลว้ ยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือ

เงินปันผลเพ่ิมเติม และบริษทัมีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารดา้นตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกลชิ้ด เพ่ือใชใ้นการทบทวนและปรับปรุง

แผนการลงทุน รวมถึงดาํเนินการปรับพอร์ตการลงทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 4.  ความเสี่ยงดา้นเครดิต (Credit Risk)        

 ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทัรวมถึงโอกาสท่ี

คู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   

 ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่าสินไหม

ทดแทนให้กบับริษทัได ้เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพนัในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีมีกบับริษทั เน่ืองจากในการรับ

ประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูง บริษทัมีนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัทั้งใน

และต่างประเทศ บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้รวมทั้งยงัมีโอกาสท่ีคู่สัญญาอาจถูก

ปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเครดิต โดยการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับ

ประกนัภยัต่อต่างประเทศ โดยบริษทัจะเลือกพิจารณาทาํสญัญาประกนัภยัต่อจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือ

ในระดบั A- ข้ึนไปเท่านั้น และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหมี้ความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนบริษทัรับประกนัภยัต่อใน

ประเทศ บริษทัจะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวนิาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดาํรง

เงินกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบัขั้นตํ่าตั้งแต่ 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น บริษทัยงัไดมี้การจดัการความเส่ียงในส่วน

น้ี โดยการจดัสรรเงินสาํรองความเสียหายทั้งก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการประกนัภยัต่อไวใ้หเ้พียงพอกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและยงั

ไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ย ซ่ึงบริษทัไดท้าํการซ้ือความคุม้ครองแบบ Excess of Loss หรือความคุม้ครองเสียหายส่วนเกินกวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไวอี้ก

ชั้นหน่ึง รวมถึงมีการใชบ้ริการของตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัภยัต่อในการจดัหาบริษทัประกนัภยัต่อทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความ

น่าเช่ือถือตามเกณฑท่ี์บริษทัตอ้งการอีกทางหน่ึงดว้ย และบริษทัมีการติดตาม เครดิตจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทั

ประกนัภยัต่อในประเทศ และอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศ เป็นประจาํทุกไตรมาส 

 5.  ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึงกาํหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินมาชาํระไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุน

ท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การเกิดความเสียหายขนาดใหญ่โดยท่ี

ไม่ไดค้าดคิดจากมหนัตภยัท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสินหรือภาระผกูพนัเม่ือถึงกาํหนดได ้

  บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยบริษทัไดจ้ดัสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลก

เงินและพนัธบตัรระยะสั้น ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพนัต่างๆ ท่ีมีอยู ่และอีกส่วน

หน่ึงบริษทัจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีตอ้งการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดส้ะดวกท่ีมูลค่า

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม นอกจากนั้นบริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดข้ึน โดยบริษทัดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC) ท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ระดบั 

180% ข้ึนไป ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีสาํนกังาน คปภ. กาํหนดไวท่ี้ 120% เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่เงินกองทุนท่ีบริษทัจะตอ้งดาํรงไวมี้

ความเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงในทุกดา้นและเหมาะสมกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัสากลท่ี

จะช่วยยกระดบัมาตรฐานของธุรกิจประกนัภยัใหสู้งข้ึน  

 6.  ความเสี่ยงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk)        

 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขาด

ธรรมาภิบาลในองคก์ร หรือขาดการควบคุมท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอก        

 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้กาํหนด 

หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีเป็นจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ไดรั้บรู้ หรือ

ไม่ไดป้ฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยบริษทัให้ความสาํคญัและกาํหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

จดัสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการทาํงานแต่ละดา้น เพ่ือให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ 
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พนกังานสามารถทาํงานแทนกนัได ้ทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการเขา้รับการฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจ

ในงานท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพฒันาปรับปรุงระบบงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ รวมถึงบริษทัยงัมีหน่วยงานดูแลดา้นการ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีคอยกาํกบัดูแล และติดตาม ส่ือสารกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล ให้กบัพนกังานทุก

ท่านทราบ เพ่ือถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด อีกทั้งบริษทัยงัมีการกาํหนดใหทุ้กหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ

ของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเขา้ใจ ทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียงในทุกๆ ดา้นให้แก่พนกังาน ในส่วนของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศข้ึน รวมถึงมีการจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ซ่ึงจะช่วย

ใหบ้ริษทัสามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยบริษทัยงัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้แมเ้กิดภาวะฉุกเฉินก็ตาม 

 7.  ความเสี่ยงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk)  

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายต่อบริษทัอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมเสียช่ือเสียงเน่ืองจาก

ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ   

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การชาํระค่าสินไหมทดแทนเกินกวา่ระยะเวลา

ท่ีกาํหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลให้ลูกคา้ คู่คา้มีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบได ้บริษทัมีการ

บริหารจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเสียง โดยบริษทัยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมุ่งเนน้ท่ีจะรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อ

หุน้ หน่วยงานกาํกบั ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ถูกลงโทษหรือถูกปรับเป็นตวัเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อความมัน่คง ฐานะการเงิน และช่ือเสียงของบริษทั 

 8.  ความเสี่ยงดา้นสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

 ความเส่ียงด้านสารสนเทศ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ                    

ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ภยัคุกคามทางไซเบอร์จากการใชง้าน

อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารของบริษทัในปัจจุบนั 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสารสนเทศ โดยบริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด พร้อมกบัมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall) ท่ีช่วยตรวจสอบและ

ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลหรือการตรวจจบัผูบุ้กรุกในระบบเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งสะดวก และปลอดภยัจากภยั

คุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยู่ภายใน

บริษทัเพ่ือป้องกนัการโจมตี หรือทาํลายขอ้มูลอนัเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 9.  ความเสี่ยงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเหตุการณ์หน่ึง หรือเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงก่อให้เกิดการจ่ายค่า

สินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีไดมี้การคาดการณ์ไวอ้ยา่งมาก 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น บริษทัมีสญัญาประกนัภยัต่อท่ีมารองรับความ

เส่ียงภยัท่ีเกิดจากมหนัตภยั แต่ไม่เพียงพอกบัเหตุการณ์ความเส่ียงภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจริงในอนาคต  และการรับประกนัภยัเกินกวา่ขีดจาํกดัท่ี

สามารถรับเส่ียงภยัไดใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นมหนัตภยั โดยบริษทัมีการจดัทาํสญัญาประกนัภยัต่อท่ีคดัสรรผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมี



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี  2563  |  หนา้ 46  

อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) อยูใ่นระดบัตั้งแต่ A- ข้ึนไป เพ่ือรองรับความเส่ียงภยัท่ีเกิดจาก มหันตภยัไวล่้วงหนา้ พร้อมกบัมี

นโยบายการรับประกนัภยัท่ีเนน้พ้ืนท่ีรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต่อมหนัตภยัในระดบัตํ่า อีกทั้งยงัมีการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การกาํกบัดูแล และควบคุมการรับประกนัภยัไม่ใหเ้กินขีดจาํกดัความเส่ียงภยัท่ีสามารถรับไดใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 10. ความเสี่ยงภายในกล ุม่ธรุกิจ (Group Risk) 

 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งท่ีเป็นทางการเงินและ

ท่ีมิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจากน้ียงัรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือ

บริษทัภายในกลุ่มธุรกิจซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเป็นทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มธุรกิจเองหรือ

เหตุการณ์ภายนอกท่ีกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ 

 บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมใดๆ นัน่คือบริษทั

ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนั 

 11. ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีอาจไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมีประสบการณ์

มาก่อน และเป็นความเส่ียงท่ียากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เน่ืองจากความไม่แน่นอนและการ

เปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดลอ้ม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง

ธรรมชาติ 

 บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทั้งท่ีเป็นแบบไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน ซ่ึงยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได ้

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยบริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะทาํงาน

บริหารความเส่ียงท่ีพร้อมรับมือกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดว้ยการกาํหนดให้มีการรายงานการแจง้เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) 

เพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์ผิดปกติและแกไ้ขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลบัสู่ภาวะปกติอย่างทนัท่วงที พร้อมทั้งยงัสามารถบันทึก

เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้องกนั แกไ้ข เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล ปรับปรุงการปฏิบติังานให้สามารถ

ดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งปกติ 
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▲ ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 

1. ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563   

   สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีกาํไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 51.22 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ (31.05) ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 82.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 264.96 โดยรายไดห้ลกัของ

ทางบริษทั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1.  รายไดจ้ากการรับประกนัภยั ในปี 2563 บริษทั มียอดเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภทจาํนวน 198.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 

จาํนวน 216.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52.14 โดยส่วนใหญ่รับประกนัภยัในส่วนของเบ้ียประกนัภยัประเภทรถยนต ์ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตลาด 

นอกจากน้ีบริษทัไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัต่อรวมจาํนวน 34.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.36 ของเบ้ียประกนัภยัรวม ส่วนความเส่ียงภยัท่ีบริษทัรับไว้

เองมีจาํนวน 164.09 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์116.77 ลา้นบาท เบ้ียประกนัอคัคีภยัจาํนวน 27.10 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัทางทะเล 

และลอจิสติกส์จาํนวน 4.13 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 0.70 ลา้นบาทและเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็จาํนวน 15.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั

 2.  รายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2563 ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและเงินปันผลจาํนวน 17.52 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจาํนวน 2.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.84 ส่วนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 มีอตัราร้อยละ 2.53 ลดลงจากปี 

2562 คิดเป็นร้อยละ 11.85 ในขณะท่ีปี2562มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.87 ซ่ึงเน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ในสว่นรายจ่าย บรษิทัมีรายจ่ายหลกัอย ู ่2 ประเภท ไดแ้ก ่

 - ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัจาํนวน 252.09 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 129.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ33.90  ซ่ึงในปี  2563 บริษทัมีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีจากการดาํเนินงานปกติ เป็นจาํนวน 107.68 ลา้นบาท โดยมีอตัราการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 39.11 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดโ้ดยลดลงจาก ปี 2562 ซ่ึงมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 44.83 

 - ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน ในปี 2563 มีจาํนวน 39.10 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าจาํนวน 7.13              

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.42 โดยค่าใช้จ่ายท่ีมีสัดส่วนสูง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานอ่ืน                 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ฐานะการเงิน 

 สินทรพัย ์

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 787.24 ลา้นบาทลดลงจากปี 2562 จาํนวน 113.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

12.56 โดยบริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัหุ้นกู ้สลากออมสิน เงินฝากสถาบนัการเงินและพนัธบตัรจาํนวน 620.28 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 48.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.23 ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่ายติุธรรม และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงิน

ลงทุนไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้แลว้จาํนวน 20.00 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ไม่รวม

ตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ไป) ในปี 2563 มีจาํนวน 465.24 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562  จาํนวน 52.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.16 ซ่ึงเป็นผล

เน่ืองมาจากในปี 2563 บริษทัมีการตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาํนวน 19.41 ลา้นบาท    

  สําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อในปี 2563 จาํนวน 36.05  ลา้นบาทลดลงจากปี 2562 

จาํนวน 27.11  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.92 

  สําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อในปี 2562 จาํนวน 63.16 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2561  

จาํนวน 29.24  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.20 
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 ลกูหน้ี 

 ในปี 2563 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม 14.05 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน 17.24 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.10 โดยสามารถแยกอายลูุกหน้ีได ้ดงัน้ี 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ระยะเวลาคา้งรบั 

ปี 2563 ปี 2562 

จากผ ูเ้อา

ประกนัภยั 

จากตวัแทนและนายหนา้

ประกนัภยั 
รวม 

จากผ ูเ้อา

ประกนัภยั 

จากตวัแทนและนายหนา้

ประกนัภยั 
รวม 

1. ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 0.76 10.77 0.76 1.74 23.71 25.45 

2. คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 0.03 0.35 0.03 0.01 3.30 3.31 

3. คา้งรับ 31-60 วนั - 0.66 - - 1.11 1.11 

4. คา้งรับ 61-90 วนั - 0.62 - - 0.45 0.45 

5. คา้งรับ 91 วนัถึง 1 ปี - 0.86 - - 0.97 0.97 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 0.79 13.26  1.75 29.54 31.29 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (0.81)  - (0.97) (0.97) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 0.79 12.45  1.75 28.57 30.32 

 ซ่ึงปี 2563 บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวยีนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูท่ี่ 41 วนั โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายในการเร่งรัดติดตามเบ้ียประกนัภยัอยา่งเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อเป็นการดูแลให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีทางบริษทั ไดว้างไว ้ในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญบริษทัฯ ไดต้ั้งไวจ้าํนวน 0.81 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการประมาณจาํนวนหน้ี

สงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปี โดยการประมาณดงักล่าวอาศยัจากประสบการณ์ของบริษทัฯ ในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ซ่ึงคาดวา่เพียงพอ 
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 เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

(หน่วย : ลา้นบาท) 

เงินลงทนุเผ่ือขาย 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาทนุ 
ก าไรท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริง 

ขาดทนุท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริง 

มลูค่า

ยติุธรรม 

รอ้ยละของเงินลงทนุ

ในหลกัทรพัยต่์อ

สินทรพัยร์วม 

ราคาทนุ 
ก าไรท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริง 

ขาดทนุท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริง 

มลูค่า

ยติุธรรม 

รอ้ยละของเงินลงทนุ

ในหลกัทรพัยต่์อ

สินทรพัยร์วม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           

     หุ้นทุน 8.70 14.69 (0.08) 23.31 2.96 38.61 74.96 (10.27) 103.30 11.47 

หลกัทรัพยเ์อกชน           

     หุ้นทุน 157.12 70.39 (67.94) 159.57 20.27 125.70 44.90 (63.12) 107.48 11.49 

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาด        
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

0.34 7.94 - 8.28 1.05 - - - - - 

รวม 166.16 93.02 (68.02) 191.16 24.28 164.31 119.86 (73.39) 210.78 23.41 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

เงินลงทนุท่ีถือจนครบก าหนด 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาทนุตดัจ าหน่าย 
รอ้ยละของเงินลงทนุใน 

หลกัทรพัยต่์อสินทรพัยร์วม 
ราคาทนุตดัจ าหน่าย 

รอ้ยละของเงินลงทนุใน 

หลกัทรพัยต่์อสินทรพัยร์วม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

     สลากออมทรัพย ์ 1.60 0.20 1.60 0.18 

     พนัธบตัรต่างประเทศ 5.00 0.64 15.00 1.67 

     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - 55.00 6.11 
หลกัทรัพยเ์อกชน     

     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ    288.04 36.59 251.00 27.87 

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 134.48 17.08 134.93 14.98 

     เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - 0.34 0.04 

รวม 429.12 54.51 457.87 50.85 
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 ในปี 2563 บริษทัฯ ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยเงินลงทุนเผื่อขาย จาํนวน 191.16 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน19.62 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.31 และลงทุนในเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด จาํนวน 429.12  ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 28.41 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 6.21ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากในปี 2563 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาํนวน 19.41 

ลา้นบาท   

 สภาพคลอ่ง 

 ในปี 2563 เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัฯ มีจาํนวนลดลงจากปี 2562 จาํนวน 62.62 ลา้นบาท ขณะท่ี

เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2563 มีจาํนวน 0.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จาํนวน 0.12 ลา้นบาท และเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 31.42 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 21.60 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.06 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ซ่ึง เท่ากบั 2.20 เท่า ซ่ึง

จาํนวนทรัพยสิ์นหมุนเวียนท่ีบริษทัฯ มีอยูส่ามารถนาํไปชาํระหน้ีสินหมุนเวียนไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างเอาไว ้

 หน้ีสิน 

 หน้ีสินของบริษทัฯ มีจาํนวน 229.98 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 141.81 ลา้นบาท จากปี 2562 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 371.79 ลา้นบาท 

และในปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.41 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.70 

เท่า โดยหน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย สาํรองค่า

สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัทราบ เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นตน้  

 สว่นของผ ูถื้อห ุน้  
 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวนทั้งส้ิน 557.26 ลา้นบาทในขณะท่ีปี 2562 มี 528.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.70 ลา้นบาท  

เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 17.18 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุการลดลงของส่วนเกินทุนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2563  มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีปี 2563 บริษทัมีกาํไร

สะสมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 45.88 ลา้นบาท จากปี 2562 เน่ืองจากมีกาํไรสุทธิจาํนวน 51.22 ลา้นบาทในขณะท่ี ปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 

31.05 ลา้นบาท   

 เหตกุารณภ์ายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จากกาํไรสุทธิ ในอตัราหุน้ละ 2.60 บาท จาํนวน 12 ลา้น

หุน้ รวมเป็นเงิน 31.20 ลา้นบาท 

 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)              รายงานประจาํปี  2563     |     หนา้ 51  

 แนวโนม้ธรุกิจประกนัวินาศภยัปี 2564 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID -19 นาํไปสู่การปิดเมืองเป็นเหตุให้เศรษฐกิจโลกหดตวัลงใน

ระดบั 4% ตกตํ่าท่ีสุดตั้งแต่ยคุ the Great Depression ในช่วง 80 ปีก่อน ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยและการส่งออกติดลบประมาณ 8% ตํ่าสุดตั้งแต่

วกิฤติตม้ยาํกุง้ และเงินเฟ้อติดลบ ประมาณ 1% (แต่ดอกเบ้ียอยูท่ี่ +0.5%) สาํหรับเศรษฐกิจไทยใน ปี 2564 สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัคาด

การว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถกลบัมาขยายตวัได้ท่ีร้อยละ 4.5% ต่อปี โดยไดรั้บแรงสนับสนุนจากมูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีกลบัมา

ขยายตวัไดท่ี้ร้อยละ 6% ต่อปี ตามเศรษฐกิจประเทศคู่คา้สําคญัท่ีมีแนวโน้มการขยายตวั การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัท่ีร้อยละ 2.6%             

ต่อปี ในส่วนของการท่องเท่ียวยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจากมีการระบาดรอบ 2 ของ COVID – 19 ในหลายประเทศทัว่โลก 

และแมจ้ะมีการกระตุน้การท่องเท่ียวภายในประเทศ แต่รายไดจ้ากนักท่องเท่ียวในประเทศยงัไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยรายไดท่ี้สูญไปจาก

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยรายไดน้กัท่องเท่ียวในประเทศคิดเป็นเพียง 1 ใน 3 ของรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 

 การแพร่ระบาดของ COVID  – 19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลก การชะงกัของเศรษฐกิจทัว่โลกทาํให้อุปสงคข์อง

การประกนัลดลงเช่นกนั มีการคาดการณ์ว่ารายได้จากเบ้ียประกนัทัว่โลกจะหดตวัลง 3.8% ในปี 2563 โดยการประกันชีวิตจะได้รับ

ผลกระทบมากกว่าประกันภยัทรัพยสิ์น อตัราการเติบโตหดตวั -4.4% และ -2.9% ตามลาํดับ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผลกระทบของ                  

COVID – 19 รุนแรงยิ่งกวา่วิกฤติการณ์ทางการเงินโลก รายไดจ้ากเบ้ียประกนัทัว่โลกลดลง 1.0% เม่ือเทียบกบัช่วงก่อน COVID – 19               

จะแพร่ระบาด และยอดรวมของเบ้ียประกนัทัว่โลกจะลดลงประมาณ 3.6 แสนลา้นยโูร (หรือประมาณ 1.26 ลา้นลา้นบาท) ซ่ึงเป็นประกนั

ชีวติ 2.50 แสนลา้นยโูร (หรือประมาณ 8.75 ลา้นลา้นบาท) และประกนัภยัทรัพยสิ์น 1.10 แสนลา้นยโูร (หรือประมาณ 3.85 ลา้นลา้นบาท) 

 อยา่งไรก็ตาม หลงัจากวกิฤตดงักล่าว ตลาดประกนัในประเทศไทยจะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วในปี 2564 ดว้ยอตัราการเติบโต

ประมาณ 8% ในช่วง 10 ปีน้ี หรือจนถึงปี 2573 มีการคาดการณ์วา่ประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 4.5% ต่อปี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น

วา่ตลาดประกนัในประเทศไทยเป็นหน่ึงในตลาดท่ีโตมากท่ีสุดในภูมิภาค โดยเบ้ียประกนัภยัต่อหัวอยู่ท่ี 326 ยูโร (หรือประมาณ 11,410 

บาท) ในปี 2562 (ตวัเลขเฉล่ียของภูมิภาค 255 ยโูร หรือประมาณ 8,925 บาท) และมีอตัราการเขา้ถึงการประกนั (สัดส่วนของเบ้ียประกนัต่อ

จีดีพี) อยูท่ี่ 4.5%  

 ดงันั้น บริษทัจึงตั้งเป้าหมายการดาํเนินงานให้มีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริษทัจะเนน้ใหค้วามสาํคญัดา้นการตลาดท่ีมุ่งเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

ศกัยภาพสูง การพฒันานวตักรรมทั้งดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหค้รอบคลุมตรงตามความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน การพฒันา

ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์ห้ทนัสมยัและหลากหลายเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งรักษาการบริการท่ีดีทั้งกบัลูกคา้และคู่คา้

ของบริษทั เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถดา้นการตลาดให้มีความกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน รวมถึงการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการให้มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงเพ่ือเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนท่ีจะเกิดข้ึน             

กบับริษทั 
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▲ การก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็น

กระบวนการสาํคญัท่ีทาํใหธุ้รกิจอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บับริษทั โดยบริษทัไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อ

สร้างความมัน่คงต่อสังคมอยา่งมีจริยธรรม ให้ความคุม้ครองท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพต่อผูเ้อาประกนัภยัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้ง

การเป็นบริษทัชั้นนาํในธุรกิจประกนัวนิาศภยั  

 บริษทัมีการบริหารกิจการตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง มีการปลูกฝังเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น การรักษาส่ิงแวดลอ้ม                

การบริการท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ การคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือให้ลูกคา้เลือกซ้ือไดต้ามความเหมาะสม การคาํนึงถึงคุณภาพ

ชีวติและความปลอดภยัของพนกังาน รวมถึงการส่งเสริมการประหยดัพลงังานควบคู่ไปกบัการพฒันาธุรกิจใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

 บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จาํนวน 9 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. การก ากบัดแูลกิจการ 

  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

   คณะกรรมการบริษทัมุ่งเน้นท่ีจะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2563 บริษทัไดรั้บผลการประเมินจาก

โครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่น

ระดบัท่ี “ดีมาก” และไดรั้บการประเมินในระดบั “ดีเยีย่ม” ภายใตโ้ครงการการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 

ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายวา่บริษทัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเป็น

พ้ืนฐานใหบ้ริษทัพฒันาไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษทั ท่ีกาํหนดไวใ้น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และประเมินการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทั

จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ในแต่ละขอ้แลว้ โดยเห็นวา่ บริษทัไดน้าํหลกั CG Code มาปรับใชใ้ห้เขา้กบัการ

ดาํเนินงานของธุรกิจบริษทัเป็นส่วนใหญ่แลว้ แมว้า่จะมีบางขอ้ท่ีบริษทัยงัไม่สามารถนาํไปปรับใช ้เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เลง็เห็นวา่หลกัการขอ้นั้นๆ ยงัไม่สอดคลอ้งกบับริบทและการดาํเนินงานของบริษทัในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดมี้การ

ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหค้รอบคลุมและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต และ

ภายหลงัจากท่ีผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมแลว้ บริษทัไดเ้ผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รับทราบ ทาํความเขา้ใจและ

ยดึถือปฏิบติัดว้ยความรับผิดชอบ เพ่ือความโปร่งใส และมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องคก์ร ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงนโยบายดงักล่าว

จะปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

หมวดสิทธิของผ ูถื้อห ุน้ 

ก่อนวนัประชมุ  

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยส่งเสริมและคุม้ครองผูถื้อหุ้นให้ใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการอาํนวยความ

สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรไดรั้บอยา่งเท่าเทียม เช่น การไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
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เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้รวมถึงการส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม การใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญัต่างๆ เป็นตน้ โดยบริษทัจะ

ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้  

 ในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาดอยา่ง

รวดเร็วในประเทศไทย และมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกวา้งมากข้ึน ประกอบกบัภาครัฐไดข้อ

ความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากออกไปก่อน เพ่ือลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคล

จาํนวนมาก และอาจส่งผลระทบต่อการบริหารจดัการได ้และยงัเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุและความจาํเป็น

ดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ไดมี้มติใหเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2563 ออกไป และเพ่ือเป็นการคาํนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นหลกับริษทัจึงไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บั

ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลซ่ึงเป็นวนัเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นข้ึน โดยจดัข้ึน

เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. และไดม้อบหมายใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่ง (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ

บริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 21 วนั ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดเผย

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุม 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ 

นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม คาํถาม รวมไปถึงการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ในหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดท่ีชดัเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

เก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม กฎเกณฑว์ธีิการในการเขา้ร่วมการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง

ตดัสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอยา่งเพียงพอ และทนัเวลา ในแต่ละวาระจะระบุชดัเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา รวมทั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวโดยไม่มีการกระทาํใดๆ ท่ี เป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ หรือการเขา้

ร่วมประชุมฯ ของผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี ในหนงัสือเชิญประชุม มีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้เตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมาใหค้รบถว้นในวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ เพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดป้ระกาศการนดัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพล่์วงหนา้ 3 วนั ก่อนการประชุม 

วนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้เป็นอยา่งมาก โดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้เป็นหลกั จึงเลือกสถานท่ีการจดัการประชุม

ผูถื้อหุ้น ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสะดวกต่อการเดินทาง เน่ืองจากอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น สถานีห้วยขวาง และไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี

เดินทางมาเขา้ร่วมประชุม อาทิ จดัเตรียมจุดคดักรอง และเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ จดัเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในจาํนวนท่ีเหมาะสม มีการนาํระบบ 

Barcode เขา้มาใชอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และการนบัคะแนนเสียง พร้อมทั้งจดัพิมพเ์อกสารประกอบการประชุม หนงัสือ

มอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด รวมไปถึงบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ได ้1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทั เลขานุการบริษทัรวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทั เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยในปี 2563 ไดมี้อาสาพิทกัษสิ์ทธิผู ้

ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เป็นผูส้ังเกตการณ์การจดัการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ก่อนเร่ิมการประชุมประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม

ประชุมด้วยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
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ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ภายหลงั 

 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไว ้และไดจ้ดัสรรเวลาในการ

พิจารณาแต่ละวาระอยา่งเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง รวมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถใชสิ้ทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ดว้ยการ

อภิปราย ซกัถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยประธานและผูบ้ริหารจะตอบทุกขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน

และตรงประเด็น บริษทัไดมี้การจดบนัทึกการประชุมพร้อมทั้งคาํถาม-คาํตอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่

ละวาระของการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกสียง และบตัรเสีย  

หลงัวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดบ้นัทึกขอ้มูลการประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ขอ้

ซกัถาม และคาํช้ีแจง้ท่ีเป็นสาระสาํคญั มติท่ีประชุมในแต่ละวาระอยา่งละเอียด ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน

เสียงภายในวนัถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดจ้ดัส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัท่ีมีการประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

หมวดการปฏิบติัต่อผ ูถื้อห ุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัมีนโยบายสนบัสนุน และใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือเป็นการป้องกนัการ

ใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้โดยเฉพาะผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยท่ีถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสไดรั้บการชดเชย ดงันั้น บริษทัจึงมีมติดาํเนินการต่าง  ๆดงัน้ี 

 1. การจดัการประชุมผูถื้อหุ้น จะดาํเนินการตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ี

ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

 2. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงไดแ้จ้งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยทั่วกนับน

เวบ็ไซตข์องบริษทั และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งไดแ้จง้ให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลกัเกณฑใ์นการ

พิจารณาบรรจุวาระการประชุมอยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนักลัน่กรอง เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทัจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม สาํหรับวาระท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อ

หุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัต่อไป 

 3. บริษทัได้สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศของ

กระทรวงพาณิชย ์และรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะประสงคม์อบฉันทะ

ใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนไดเ้ลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการตรวจสอบ พร้อมขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบท่ี

บริษทักาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น สําหรับหนังสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และไม่ไดติ้ดอากร

แสตมป์ บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ร่วมประชุม  

 4. ก่อนเร่ิมการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นอยา่งชดัเจนในห้องประชุม 

โดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัในการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หน่ึงหุ้นมี

หน่ึงเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทาํโดยเปิดเผย โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระเร่ืองการแต่งตั้ง

กรรมการ บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไดด้าํเนินการประชุมไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ตลอดจนวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืน ระหว่างการประชุมประธานกรรมการไดจ้ัดสรรเวลาให้ผูถื้อหุ้นมี

โอกาสไดส้อบถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนัก่อนการออกเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม 
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 5. การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยบริษทัทาํการแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถื้อหุ้นทุก

ท่าน โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระท่ีสาํคญั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีสมควร ซ่ึงจะมีการเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงเหล่าน้ีไวเ้พ่ือใหส้ามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั และนาํผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะ 

ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

 6. บริษทัไดมี้การบนัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในแต่ละ

วาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคาํถาม คาํช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอ้ย่างครบถว้น 

หลงัจากการประชุม 14 วนั บริษทัจะเปิดเผยรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และจดัเก็บเป็นรายงานการประชุมไวท่ี้

สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือใหทุ้กฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้

 7. บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในบริษทั ห้ามผูบ้ริหาร และพนักงานในทุก

ระดบัชั้น นาํขอ้มูลภายในบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งนาํส่งรายงานการมีส่วนได้

เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี รายละเอียดของมาตรการดงักล่าวได้

เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน”  

หมวดบทบาทของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

 บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการในองค์กรอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทุกรายวา่ สิทธิขั้นพ้ืนฐานเหล่าน้ีไดรั้บการคุม้ครองและดูแลเป็นอยา่งดีตามขอ้กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดกรอบความประพฤติ

ดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นกรอบความเขา้ใจวา่บริษทั จะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสามารถจาํแนกแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 - ผ ูถื้อห ุน้  :  บริษทัมีนโยบายท่ีจะมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าและเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินงาน โดยรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นดว้ยผลตอบแทนท่ีดี และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นท่ีน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบได ้

 - พนกังาน  :  บริษทัคาํนึงถึงพนกังานเป็นสาํคญั เพราะถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการดาํเนินกิจการใหมี้ประสิทธิภาพ จึง

มีการปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังานเป็นสาํคญั จึง

ปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยให้ผลตอบแทนสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม โดยกาํหนดผลตอบแทนให้

สอดคลอ้งกบัระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกาํหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานเปิดโอกาส

ให้พนักงานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปดว้ยความสําเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ 

ตลอดจนยงัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสุขอนามยัในท่ีทาํงาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั และถูก

สุขลกัษณะอนามยัต่อพนกังานเป็นสาํคญั โดยในปี 2563 บริษทัไม่มีพนกังานประสบอุบติัเหตุจากการทาํงานจนถึงขั้นหยดุงาน     

 - ค ู่คา้  :  บริษทัไดก้าํหนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเหมาะสม และเพ่ือให้

เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัท่ีสุจริตโปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ใน

กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขไดต้อ้งแจง้ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้
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เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การกาํหนดระเบียบในการจดัหาและดาํเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับ

ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรม

ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื  

   - เจา้หน้ี  : บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีการกระทาํใดๆท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีตกลงหรือปิดบงัขอ้มูล 

ขอ้เท็จจริงอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้หน้ี ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่เจา้หน้ีมาโดยตลอด ทั้งน้ี หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีเหตุจาํเป็นให้ผิดนัดชาํระหน้ี บริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าทนัที เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขอย่าง

รวดเร็วและเป็นธรรม โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยครบถว้น และไม่มีเหตุการณ์ผิดนดัชาํระใดๆ 

   - ลกูคา้  : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีคุณภาพ และบริการให้ไดม้าตรฐาน ให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ยึดหลกัความยติุธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อลูกคา้ในเร่ืองของ

การให้ขอ้มูลข่าวสารและขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง และมีหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนให้ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้โดยเฉพาะ ทั้ งน้ี สามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นเร่ือง “รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” ภายใตห้วัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค”  

   - ค ู่แข่งทางการคา้  :  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็น

ธรรม มุ่งเน้นการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้  ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้

ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิฉอ้ฉล และยดึถือนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ท่ีระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

ทั้งน้ี บริษทัมองวา่ คู่แข่งเปรียบเสมือนมิตรภาพทางการคา้ และในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

   - ชมุชนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  : บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด 

โดยฝังอยูใ่นการทาํงานหลกัของกิจการ โดยมีการส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า ไม่สร้างหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ํ้ า การใชท้รัพยากรหมุนเวียน และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นเร่ือง “รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” ภายใตห้วัขอ้ “การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม”  

   - ภาครฐั  :  บริษทัมุ่งดาํเนินธุรกิจให้อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ให้

ความร่วมมือและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทั โดยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น

เพียงพอ ตามท่ีไดรั้บการร้องขอเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

   ทรพัยสิ์นทางปัญญาหรอืลิขสิทธ์ิ 

   บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่สนบัสนุนให้พนกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยส่งเสริมให้พนกังานริเร่ิมสร้าง

ผลงานใหม่ๆ อยูเ่สมอ ทั้งดา้นการพฒันาคู่มือการทาํงาน การออกแบบผลิตภณัฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจและเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอีกทางหน่ึง อยา่งไรก็ตาม ผลงานใดๆ ท่ีพนกังานสร้างข้ึนในระหวา่งการเป็นพนกังานของ

บริษทั โดยบริษทัเป็นผูม้อบหมายหรือใชข้อ้มูลของบริษทั หรือเป็นงานท่ีเรียนรู้จากบริษทั งานดงักล่าวให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัแต่

เพียงผูเ้ดียว และห้ามเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมถึงขอ้มูลความลบัทางธุรกิจและขอ้มูลอ่ืนๆ ของบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต นอกจากน้ี 

บริษทัยงักาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพ่ือป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ส่ือสารใหท้ราบทัว่ทั้งบริษทั โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ 

หมวดการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 1.   บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว และโปร่งใส บริษทัจึงได้

เผยแพร่ขอ้มูลท่ีสาํคญัของบริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ผา่นทาง website ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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www.set.or.th และ website ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้นอกจากน้ีขอ้มูลสารสนเทศต่างๆท่ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ต่อสาธารณชน

และผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ จะนาํมาเผยแพร่รวมไวใ้น website ของบริษทั www.charaninsurance.co.th ดว้ย โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่ง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ เขา้ถึงไดส้ะดวก และไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

  2. งบการเงินท่ีนาํมาเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัก่อน 

  3.   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับ

รายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี  

 4.  บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และ website ของบริษทั  

 5.  บริษทัได้เปิดเผยเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจาํนวนคร้ังท่ี

กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” และ “คณะกรรมการชุดย่อย”  
 ทั้งน้ี บริษทัยงัให้ความสนใจในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทัว่ไป บริษทัจึงกาํหนดให้การเผยแพร่ขอ้มูลของ

บริษทัแก่นกัลงทุน โดยจดัใหมี้ส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นตวัแทนในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน โดยสามารถติดต่อส่วนงาน

นกัลงทุนสมัพนัธ์ไดท่ี้  

 ⚫ คณุสมพร   รษบตุร 

  ท่ีอยู ่ : บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

    เลขท่ี 408/1 อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก  

    แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

  เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

  โทรศพัท ์ :  0-2276-1024  ต่อ 207 

  โทรสาร : 0-2275-4919   

หมวดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

  1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 7 ท่าน เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีว่าดว้ย ให้บริษทัมี

คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ราชอาณาจกัรไทย ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง

ชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินกิจการนั้น กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

 โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ โดย 

 ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน              

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

http://www.charaninsurance.co.th/
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 ข. คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัท่ี

กาํหนดในขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค. มีการมอบอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน  

 องคป์ระกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้กาํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดย

พิจารณาจากทกัษะจาํเป็นและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ียงัขาดอยู่ ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการใน

ปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายดา้น ความรู้และความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการ

บญัชี โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษทัและเป็นการถ่วงดุลของ

กรรมการท่ีเหมาะสม  

 2. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

  (1) บริษทักาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ โดยกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น เพ่ือพิจารณางบการเงิน การวาง

นโยบาย และติดตามผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

  (2) มีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้าํหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี นาํส่ง

เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ือง

ต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

 ในปี 2563 ได้มีการกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได)้ ดงัต่อไปน้ี 

ครัง้ท่ี การประชมุคณะกรรมการบรษิทั การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 
2 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 วนัท่ี  7  มีนาคม 2564 
3 วนัท่ี 13  สิงหาคม 2564 วนัท่ี  6  สิงหาคม 2564 
4 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 วนัท่ี  5  พฤศจิกายน 2564 

  (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทกําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนองค์ประชุมขั้ นตํ่ า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

   (4) คณะกรรมการบริษทั สามารเขา้ถึงสารสนเทศ และขอ้มูลท่ีสาํคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั 

หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย          

   (5) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ เพ่ือให้

สารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการทาํความรู้จกักบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการ

ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

   (6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการนาํเสนอวาระการประชุม และจดัสรรเวลาใน

การอภิปรายซกัถาม และสรุปประเด็น เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น 

และประมวลความเห็นเพื่อสรุปการประชุม 
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 3. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 

 บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการ

กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของฝ่ายจดัการ ขณะท่ีฝ่ายจดัการทาํหนา้ท่ีบริหารงานในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด และการ

ทาํรายการต่าง  ๆท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จะผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีกรรมการท่ีเป็นอิสระร่วมอยูด่ว้ย 

 4. การพฒันากรรมการ 

  (1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  คณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ใหม่จะไดรั้บคู่มือกรรมการ ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลท่ีสําคญั ประกอบดว้ย คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนและสาํหรับบริษทัประกนัวนิาศภยั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั รวมทั้งขอ้มูลทัว่ไป

ของบริษทั เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินกิจการ และกาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ในธุรกิจ และการดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายท่ีจะ 

เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่  ๆใหก้บักรรมการทุกท่านทั้งในแง่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนบัสนุนการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการใหส้ามารถเขา้รับตาํแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษทั  เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่าง  ๆดงัน้ี  

 - เร่ืองท่ีควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ   

 - ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ : แนวทางการดาํเนินงาน และเยีย่มชมการทาํงานของแต่ละฝ่าย 

 - การพบปะหารือ : กบัประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

  ในปี 2563 บริษทัไม่มีการเขา้รับตาํแหน่งของกรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนั           

จึงไดป้รับปรุงคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายท่ีสาํคญั เช่น นโยบายดา้นการ

กาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลกัเกณฑต์่างใหก้รรมการทุกท่านไดท้ราบโดยทัว่กนั   

   (2) การพฒันาความร ู ้

  บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันากรรมการ โดยไดส่้งกรรมการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้

ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสาํนักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น สมาคม

ประกนัวินาศภยั สาํนกังาน คปภ. อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2563 นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ และนายโฆษิต องัคสุวรรณ ผูช่้วย

กรรมการด้านบริหารความเส่ียง ได้เข้าอบรม เร่ือง การตรวจสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัประกันภยั โดย

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 

  5.  การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

 บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เป็นการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปี 

ท่ีผา่นมา และเพ่ิมประสิทธิภาพของกรรมการตามหลกัสูตรตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหาร โดยมีกระบวนการ และหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
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 กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทัง้คณะและรายบคุคล 

  (1) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด  

  (2) เลขานุการบริษทั เป็นผูร้วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุป และวเิคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปีท่ีผา่นมา  และรายงานผลการวเิคราะห์จากการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

  (3) เลขานุการบริษทั เป็นผูน้าํผลวเิคราะห์ และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษทั ไปจดัทาํแผนเพ่ือดาํเนินการปรับปรุง 

หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ / คณะกรรมการรายบคุคล ครอบคลมุเน้ือหา ดงัน้ี 

หวัขอ้การประเมิน 
คณะกรรมการ 

ทัง้คณะ 

คณะกรรมการ

รายบคุคล 

คณะกรรมการ 

ชดุยอ่ย 

โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การประชุมของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ✓ ✕ ✕ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ✓ ✕ ✕ 

การพฒันาตนเอง  และผูบ้ริหาร ✓ ✕ ✕ 

 ผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

   (1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะประจ าปี 2563 

    คะแนนเฉล่ีย  3.39 อยูใ่นระดบั มาก 
    หวัขอ้การประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.17 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.23 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.52 

    - การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.49 

    - ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ค่าเฉล่ีย  3.74 

    - การพฒันาตนเอง และผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย  3.19 

   (2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบคุคล ประจ าปี 2563  

    คะแนนเฉล่ีย  3.06  อยูใ่นระดบั มาก 
    หวัขอ้การประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.36 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.29 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  2.54 
   (3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2563  

    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    คะแนนเฉล่ีย  3.62  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
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    หวัขอ้การประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.81 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.44 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.62 
    3.2 คณะกรรมการบรหิาร 

    คะแนนเฉล่ีย  3.46  อยูใ่นระดบั มาก 

    หวัขอ้การประเมิน 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.33 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.61 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.44 

 6. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบียน  

 คณะกรรมการบริษทักําหนดให้กรรมการสารมารถดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และ

กําหนดให้ดํารงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั และตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักนักบับริษทั เวน้แต่

จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

  7. การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

  บริษทัให้ความสําคญัต่อการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดย

กาํหนดบทบาทของผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรง และกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกาํหนด

ชั้นของผูมี้สิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลตามความจาํเป็นในการใชง้าน โดยมีการใชร้หสัผา่น รวมถึงมีนโยบายในการส่ือสารภายในองคก์รเพ่ือเป็น

การยดึถือปฏิบติัวา่จะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทั หรือนาํไปใช ้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) 

ก่อนท่ีงบการเงินประจาํรายไตรมาสและประจาํปี หรือขอ้มูลภายในจะเปิดเผยต่อสารธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีงบ

การเงินหรือขอ้มูลภายในของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และไดมี้การแจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทัจะ

กาํหนดเป็นคร้ังคราว การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินัยของบริษทั หากกรณีท่ีพบว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังาน มีการฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าว บริษทัจะพิจารณาตามความหนกัเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว ้

   - การรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์

   บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์กาํหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั

มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํและนาํส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามวิธีการท่ีสาํนกังาน 

ก.ล.ต. กาํหนด (ทางอีเล็กทรอนิกส์) ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีบริษทัแจง้รายช่ือ

กรรมการและผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารแลว้ และตอ้งส่งสาํเนารายงานต่อเลขานุการบริษทั เพ่ือความโปร่งใส

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยขอ้มูลสรุปการถือครองหลกัทรัพย ์ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัได้ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมวด 

“โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ” ในหวัขอ้ “การถือครองหลกัทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผู้บริหาร” 
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   - การรายงานการมีสว่นไดเ้สีย 

   บริษทัไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑ์และการจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สีย กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงการมีส่วนไดเ้สีย

ของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง กรณีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัโดยจะตอ้งนาํส่งรายงานคร้ัง

แรกภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป นับจากวนัท่ีเกิดรายการมีส่วนไดเ้สีย และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย                

ใหร้ายงานโดยมิชกัชา้ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล โดยระบุแจง้การเปล่ียนแปลงคร้ังท่ีเท่าใดไวด้ว้ย และจดัส่งแบบ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้เลขานุการบริษทัทนัที หรือภายในเวลาท่ีกาํหนด และเลขานุการบริษทัจะเป็น                

ผูจ้ดัส่งสาํเนารายงานใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

  8. การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

   คณะกรรมการมีการทบทวนความเหมาะสมของการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2563 ไป

ปรับใชก้บัธุรกิจของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 ผลการปฏิบติั 

  ในปี 2563 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ยกเวน้บางเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

   (1)  ประธานกรรมการไม่ไดม้าจากกรรมการอิสระ เน่ืองจากบริษทัยงัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ี

ยาวนาน และภาวะผูน้าํ เพ่ือนาํพาบริษทัใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยตั้งอยูบ่นหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ทั้งน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอาํนาจอยา่งเหมาะสม การดาํเนินการต่างๆ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทั และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   (2) คณะกรรมการอิสระของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นวา่คณะกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 

ปีนั้น เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจประกนัภยั และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีมาโดยตลอด อีกทั้งมี

คุณสมบติัครบถว้นตรงตามขอ้บงัคบัของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงเห็นควร

ใหมี้การดาํรงตาํแหน่งต่อ เพ่ือเป็นการพาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

   (3) คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอิสระร้อยละ 42.85 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ อยา่งไรก็ตาม 

คณะกรรมการมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ทาํให้มีการบริหารท่ีโปร่งใส เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน  

   (4) บริษทัยงัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากการกาํหนดค่าตอบแทน

และการสรรหา คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองร่วมกนั ซ่ึงจะพิจารณาอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 

2. การประกอบธรุกิจดว้ยความเป็นธรรม 

 บริษทัส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงานและการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสรี ยติุธรรม พร้อมทั้งหลีกเล่ียงวิธีการและพฤติกรรมท่ีไม่

สุจริตท่ีอาจส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรือการบีบบงัคบั พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก การ

กาํหนดราคาสินคา้ใหต้ ํ่ากวา่ปกติเพ่ือขจดัคู่แข่ง การวางขอ้กาํหนดเพ่ือบีบบงัคบัคู่แข่งอยา่งไม่เป็นธรรม เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัจะไม่เขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทางบริษทัมีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตใน

ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การรับผิดชอบต่อสงัคมในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสาํหรับพนกังานท่ีละเมิด

กฎและไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงการดาํเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายทั้งส้ิน 
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3. การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

  บริษทัมุ่งใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษทัตระหนกัวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็น

อุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสียต่อช่ือเสียง 

และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ทางบริษทัจึงไดมี้การกาํหนดนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่ข้ึน โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยดึถือและนาํไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

  บริษทัมีการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ โดยคณะทาํงานบริหารความเส่ียงเป็นผูป้ระเมิน

ความเส่ียงเบ้ืองตน้ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรับผิดชอบในการวเิคราะห์ ติดตาม ควบคุมและรวบรวมหลกัฐานให้อยูใ่นความ

เส่ียงท่ียอมรับได ้และรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษทั อีกทั้งยงัมีสาํนกัตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีสอบทานประเมินและติดตามความเส่ียง

จากการทุจริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี นอกเหนือจากการประเมินความเส่ียงระดบัองคก์ร 

  แนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการป้องกนัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ มีดงัต่อไปน้ี  

 1. จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ เพ่ือให้

เกิดเป็นมาตรการป้องกนั โดยมีการจดัผงัองคก์รเพ่ือควบคุมการบริหารให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ใชห้ลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ี มีการถ่วงดุล

การใชอ้าํนาจ และการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมโดยมีการเนน้ย ํ้าเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม จดัให้มีการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงผ่านช่องทางต่างๆ 

ทั้งกล่องรับความคิดเห็น เวบ็ไซตบ์ริษทั รวมถึงวางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม   

 2. หวัหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายกาํกบัดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบติังานภายในแผนกเพื่อลดความเส่ียงจากการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ และจดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ืออุดช่องโหว่ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการกระทาํความผิดข้ึน ตลอดจน

ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันาระบบใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และตรวจสอบติดตามการปฏิบติังานหน่วยงานของตนเพ่ือควบคุม

ขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

 3. บริษทัใหค้วามร่วมมือกบัผูต้รวจสอบภายใน ในการดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน 

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสญัญาณเตือนภยัต่างๆ ประเมินความเพียงพอของ

การควบคุมภายในในการป้องกนั ติดตาม และตรวจพบความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีการทาํรายงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

  4. บริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการกระทาํทุจริตและคอรัปชัน่ และจดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและ

บรรเทาความเสียหายกบัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานดงักล่าว รายละเอียดไดเ้ปิดเผยอยูใ่นหัวขอ้ “มาตรการใน

การแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”  

 5. กรณีพบเหตุการณ์กระทาํผิด และมีหลกัฐานชดัเจนว่ามีการกระทาํการทุจริตจริง จะจดัตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษ

ชัว่คราวข้ึน เพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัผูท่ี้ถูกกล่าวหา และใหค้วามคุม้ครองอยา่งเหมาะสมแก่ผูใ้หเ้บาะแส 

 6. นาํกรณีท่ีพบเหตุการณ์กระทาํผิดมาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือหาแนวทางเชิงป้องกนั และหาวิธีตรวจสอบแห่งการกระทาํ

ดงักล่าวเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ทุจริตซํ้ าข้ึนอีก  

 การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

 1. กาํหนดให้สํานักงานตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบติังานให้

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เพ่ือให้

มัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
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และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลในเร่ืองการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปอยา่งมี

ระบบและ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัและนโยบายบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั  

 3. บริษทัมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

 นโยบายการป้องกนัการฟอกเงินและการกอ่การรา้ย 

 บริษทัเป็นสถาบนัการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอนุภาพทาํลายลา้งสูงของบริษทั พ.ศ. 2559  แมว้า่บริษทัจะมี

ความเส่ียงตํ่าต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดแต่บริษทัก็มีโอกาสท่ีจะเป็นแหล่งฟอกเงิน หรือสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายได ้เช่น กรณีลูกคา้เป็นผูก้ระทาํความผิดมูลฐานตามท่ี ปปง. กาํหนด นาํเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํความผิดมาชาํระค่า

เบ้ียประกนัภยั หรือนาํทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมาทาํประกนัภยั เป็นตน้ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตนและ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงของลูกคา้ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง รวมไปถึงการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายดงัน้ี 

 1. กาํหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย รวมถึงกาํหนดหนา้ท่ีและจรรยาบรรณในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 2. กาํหนดนโยบายการประเมินและการบริหารความเส่ียงตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ

การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 3. กําหนดนโยบายการรับลูกค้า หรือทําธุรกรรมกับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า คู่ค ้า และผูด้ ําเนินการแทนทั้ งในและ

ต่างประเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั โดยไดรั้บขอ้มูลของลูกคา้เพ่ือสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวัตนของลูกคา้ได ้โดย

ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบับญัชีรายช่ือท่ีมีความเส่ียงตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งน้ีป้องกนัมิให้ลูกคา้ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือตวักลางในการ

ฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 4. กาํหนดใหมี้นโยบายการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้กบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมท่ีมีเหตุ

อนัควรสงสยัและรายงานต่อสาํนกังาน ปปง. ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการฟอกเงินและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือบุคคลเส่ียงและบุคคลท่ีถูกกาํหนดตามรายช่ือท่ีสาํนกังาน ปปง. 

แจง้มา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการตระหนกัให้เห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี บริษทัจึงมีการจดัอบรมให้

ความรู้เก่ียวกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงแก่พนกังานและผูบ้ริหาร 

 5. บริษทัมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจของบริษทั 

   มาตรการในการแจง้เบาะแส และกลไกค ุม้ครองผ ูแ้จง้ 

  บริษทัมีนโยบายคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยการกาํหนดมาตรการในการแจง้เบาะแส และให้ความสาํคญักบัการเก็บ

ขอ้มูล ตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนให้เป็นความลบั และจะเปิดขอ้มูลส่วนท่ีจาํเป็นให้แก่ผูไ้ดรั้บมอบหมาย

เท่านั้น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูใ้ห้ขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียน 
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โดยเลขานุการจะเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน และรวบรวมเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี สามารถแจง้เบาะแส หรือยื่นเร่ืองได้

โดยตรง ผา่นทางช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 ท่ีอยู ่ : บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

    เลขท่ี 408/1 อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก  

    แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

 เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

 โทรศพัท ์ :  0-2276-1024  ต่อ 207 

 โทรสาร : 0-2275-4919   

 สาํหรับพนกังาน กรณีท่ีพบเห็นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิด หรือฝ่าฝืนต่อการปฏิบติัตามจริยธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพนกังาน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน เวน้แต่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูบ้งัคบับญัชาใหแ้จง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่าว

ต่อเลขานุการบริษทัโดยตรง ทั้งน้ี บริษทัมีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียน มาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีเป็นผูร้้องทุกข ์การ

สืบสวนหาขอ้เท็จจริงเพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยพิจารณาวา่เร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียนเขา้ขา่ยการกระทาํผิดหรือไม่ อยูใ่นระดบัความผดิใด เพื่อ

กาํหนดบทลงโทษสาํหรับการกระทาํความผิดนั้น  ๆโดยมีกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเร่ืองดงักล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไป  

4. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายหลกัสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ยดึถือหลกัสิทธิ

มนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยคาํนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งศกัด์ิศรี และสิทธิ ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นใน

เร่ืองของเช้ือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา และใหค้วามเท่าเทียมกนั ไม่ใหมี้การกดข่ี ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งบริษทัยงัไม่

จาํกดัสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ตอ้งไม่กระทบ หรือนาํความเสียหายมาสู่องคก์ร ทั้ งน้ีมีการกาํหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ในคู่มือ

พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานท่ีประสบปัญหาในเร่ืองต่าง  ๆไดใ้ชสิ้ทธิในการร้องเรียน ทั้งน้ีรวมถึงช่องทางร้องเรียนสาํหรับบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 บริษทัไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความสาํเร็จของบริษทั จึงให้การดูแลการปฏิบติัอยา่ง

เป็นธรรมในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  - การเคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

  - การกาํหนดผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคาํนึงถึงหลกัการ

จูงใจพนกังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยหวัหนา้งาน 

  - การจดัใหมี้สวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม การจดัใหมี้นโยบายความปลอดภยั และสุขอนามยัท่ีดีของพนกังาน และ

การส่งแสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี  

  - การส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรู้แก่พนกังานทุกระดบัชั้น 

  การพฒันาบคุลากร  

  บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานมาตลอด โดยมีการส่งพนกังานเขา้รับการอบรมอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีของพนกังานและสามารถรองรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเติบโตข้ึน โดยกาํหนดแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

  1. จดัส่งพนักงานเขา้รับการอบรมประจาํปีในหลกัสูตรดา้นสมรรถนะตามสายอาชีพ และสมรรถนะดา้นการบริหารแก่

http://www.charaninsurance.co.th/
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พนกังานในแต่ละระดบั 

  2. จดัเก็บขอ้มูลความรู้ดา้นต่างๆ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  3. เปิดโอกาสให้พนกังานมีการแลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทาํงาน และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้การ

ทาํงานเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในท่ีท างาน 

 1. ดูแลรักษา ปรับปรุง พฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ ทรัพยสิ์นและสุขภาพของพนกังาน  

 2. ปกป้องคุม้ครองพนกังานไม่ใหท้าํงานในสภาพท่ีเส่ียงอนัตรายอนัเป็นเหตุใหเ้จ็บป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุ  

 3. ดูแลสถานท่ีและอุปกรณ์ ระบบต่าง  ๆใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ และไม่เส่ือมโทรม เพื่อใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในขณะปฏิบติังาน 

 4. จดัใหมี้การแลกบตัร เขา้ – ออก สาํหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อภายในอาคารทุกคร้ัง  

 5. จดัหรือปรับปรุงสภาพงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงานและผูป้ฏิบติังาน 

6. ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้รโิภค 

 บริษทัได้ดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการให้มีความเป็นสากลได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และการให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้อย่างถูกตอ้งครบถว้น ไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีทาํให้เกิดความ

คลุมเครือ หรือบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือละไวไ้ม่กล่าวถึงขอ้มูลสาํคญัซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจผิด รวมถึงยงัให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัการรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ีบริษทัมีการใหค้าํแนะนาํความคุม้ครองท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายในราคาท่ียุติธรรม ซ่ึงทางบริษัทจะช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเก็บขอ้มูลส่วนตัวให้ลูกคา้ทราบก่อนจะ

ดาํเนินการทุกคร้ัง และจะไม่นาํขอ้มูลความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมิชอบ นอกจากจะไดรั้บ

ความยนิยอมก่อน และบริษทัยงัใหสิ้ทธิแก่ลูกคา้ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและการใชข้อ้มูลของตนภายใตก้รอบของกฎหมาย 

อีกทั้งบริษทัมีกระบวนการท่ีใหลู้กคา้สามารถแนะนาํหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ และเม่ือพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรมในการ

ใหบ้ริการ ทางบริษทัจะดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยทนัที  

 ในปี 2563 ไม่มีขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นสาระสาํคญัอนัเกิดจากการใชบ้ริการของบริษทั อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์และทนัต่อเหตุการณ์กบัผูบ้ริโภค  

7. การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

  ในการประกอบธุรกิจของบริษทันั้น เป็นธุรกิจประเภทการใหบ้ริการ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง แต่บริษทัได้

ตระหนกัถึงการประหยดัพลงังานในองคก์รเป็นส่ิงสาํคญั คือพนกังานทุกคนในองคก์รตอ้งร่วมมือกนั ตอ้งมีทศันคติและจิตสาํนึกในการมี

ส่วนร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัได้รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยดัพลงังาน อย่างมีวินัย และสนับสนุนการใชพ้ลงังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

  1. ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม 

  2. ปฏิบติัตามกฎหมาย และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

  3. ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

  4. ปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายประหยดัพลงังานและ

การลดภาวะโลกร้อนของบริษทั เช่น 

   - ใชก้ระดาษรีไซเคิล 
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   - พิมพเ์อกสารเฉพาะหนา้ท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

   - ส่งขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางอีเมล แทนการใชก้ระดาษ 

   - ดบัไฟฟ้าทุกคร้ังทนัท่ีท่ีออกจากหอ้งทาํงานหรือหอ้งประชุม และดบัไฟฟ้าในเวลาพกักลางวนั 

   - ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้าน 

   - ข้ึนบนัได ้1-2 ชั้น แทนการใชลิ้ฟต ์

8. การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 

 บริษทัตระหนกัดีวา่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการ

ดาํเนินธุรกิจเพ่ือการอยูร่่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตไปดว้ยกนัอย่างย ัง่ยืน บริษทัจึงไดมี้การสาํรวจสภาพชุมชนและสังคม

โดยรอบท่ีตั้งของบริษทัวา่ไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินงานของธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือนาํมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงไม่ให้

เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม นอกจากน้ี บริษทัยงัสนบัสนุนการมีส่วน

ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม รวมถึงปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุก

ระดบัและถือเป็นหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ  

9. การเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บริษทัมีการส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานทุกคนเป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสู่การ

คน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ อนัจะเป็นการพฒันานวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองคก์ร พร้อมกบัการให้ความสาํคญั

ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม มีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ โดยเนน้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมและเช่ือถือได ้ 
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▲ รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี                                

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบ

บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงิน

สาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ 

บริษทัฯ มีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับจาํนวน 198.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 84.41 ของรายไดร้วมก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการ

เอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงเป็นการรับประกนัภยัใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัรายยอ่ย และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก โดยอาศยัระบบเทคโน

โยลีสารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญักบัการตรวจสอบรายไดเ้บ้ีย

ประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริงของรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การบนัทึก
ขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายเบ้ีย
ประกนัภยั การคาํนวณค่าเบ้ียประกนัภยัรับ และการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มตวัอยา่งกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัวา่สอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั 
และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่มตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
 สอบทานขอ้มูลกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงักรมธรรมท่ี์บริษทัฯ ออกในระหวา่งปีและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ มีสํารองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 92.10 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

40.05 ของหน้ีสินรวม สํารองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสํารองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ และความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวคาํนวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยั และขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการกาํหนดขอ้สมมติ ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การรับเร่ืองค่าสินไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ 
 พิจารณาคุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทั 
 อ่านรายงานการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบกบัท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 
 ประเมินข้อสมมติ และการคาํนวณสํารองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมท่ีนักคณิตศาสตร์ใช้สุ่มตรวจสอบ

เอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่ 
 ใชผู้เ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทน ประเมินขอ้สมมติ รวมถึงวิธีท่ีใชใ้นการคาํนวณ และเปรียบเทียบ

กบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ

ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบั

งบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

หรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ เพ่ือใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
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ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั

หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ

ขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสาํคญัต่อ
ความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้

ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณา

วา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด

ปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง

ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 (นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 

   เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 2982 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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▲ งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบ 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 
and 

   

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

and 
   

สินทรัพย์ 
   

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  31,416,733.73  53,022,357.90  

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 8  13,242,928.80          30,325,742.29  

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ   2,764,061.01            2,892,958.31  

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 9  20,254,791.93          36,760,390.42  

     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 10  15,793,665.78          26,400,176.00  

     สินทรัพยล์งทุน    

          เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 11  620,284,862.62        668,653,258.22  

          เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 12  4,700,940.91            7,281,766.56  

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 13  42,526,684.75          42,872,766.09  

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14  5.00                 12,449.48  

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15  22,598,099.39          18,669,962.34  

     สินทรัพยอ่ื์น 16  13,657,397.20     13,458,522.12  

รวมสินทรัพย์ 
 

 787,240,171.12  900,350,349.73  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 
and 

   

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

and    

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
   

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 17  160,718,208.28         275,357,807.42  

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 18  20,674,268.10           20,985,069.98  

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

 2,632,196.23  - 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20  12,286,101.00           13,294,767.00  

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15  9,119,563.33             9,294,522.24  

     หน้ีสินอ่ืน 
 

  

        ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 
 

 6,580,942.00           12,625,471.50  

        อ่ืนๆ 21  17,968,122.95           40,230,786.39  

รวมหนีสิ้น 
 

229,979,401.89  371,788,424.53  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้
   



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)              รายงานประจาํปี  2563     |     หนา้ 74  

 
บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ  วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 

and  
  

 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

and  
  

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  
  

ส่วนของเจา้ของ  
  

ทุนเรือนหุน้  
  

ทุนจดทะเบียน  
  

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท   120,000,000.00         120,000,000.00  

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้      

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท   120,000,000.00         120,000,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้   258,000,000.00         258,000,000.00  

กาํไรสะสม    

            จดัสรรแลว้    

                 สาํรองตามกฎหมาย   12,000,000.00           12,000,000.00  

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   147,263,618.86         101,383,836.22  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   19,997,150.37           37,178,088.98  

รวมส่วนของเจ้าของ   557,260,769.23         528,561,925.20  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ  787,240,171.12  900,350,349.73  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้  
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
AND    

    (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 2563 2562 
AND     

รายได้    

เบ้ียประกนัภยัรับ   198,555,938.09   414,856,166.34  

หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ   (34,466,402.43)  (59,428,962.34) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ   164,089,535.66   355,427,204.00  

บวก(หัก) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม                     

(ลด) จากปีก่อน 

  111,211,822.39   (82,691,552.11) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 37  275,301,358.05   272,735,651.89  

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 37  12,958,805.49   16,968,755.35  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   33.37  17,521,112.33   20,103,427.22  

กาํไรจากเงินลงทุน  -  17,204,980.00  

รายไดอ่ื้น    6,193,405.29   16,655,732.69  

รวมรายได้   311,974,681.16  343,668,547.15 

ค่าใช้จ่าย    

ค่าสินไหมทดแทน   124,204,156.03   168,448,154.99  

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ  (16,525,776.45) (46,184,375.67) 

รวม 37  107,678,379.58   122,263,779.32  

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 37  30,581,146.07   54,185,607.45  

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  37  51,639,060.46   158,677,013.14  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 23  39,103,195.32   46,227,005.95  

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 24 23,090,479.95 - 

รวมค่าใช้จ่าย  252,092,261.38  381,353,405.86  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  59,882,419.78  (37,684,858.71) 

รายได  ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได  ้ 15.2 (8,657,893.14)  6,633,921.95  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี  51,224,526.64 (31,050,936.76) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
AND    

    (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 2563 2562 
AND     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

   

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออก
จากงาน 

  819,070.00   (417,648.00) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 15.3  (163,814.00)  83,529.60  

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออก
จากงาน - สุทธิจากภาษี 

  655,256.00   (334,118.40) 

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

   

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม    

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (37,092,139.27) (13,200,061.84) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 15.3 7,418,427,85  2,640,012.37  

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม                    

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี  (29,673,711.42) (10,560,049.47) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสุทธิจากภาษี  (29,018,455.42) (10,894,167.87) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปี  22,206,071.22 (41,945,104.63) 

ก าไรต่อหุ้น    

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  4.27 (2.59) 

จาํนวนหุ้นสามญั  12,000,000 12,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
   

    (หน่วย : บาท) 

 
 

หมายเหตุ 
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และช าระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของ 

รวม ผลก าไร (ขาดทุน)จาก 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

เงินลงทุน 

จัดสรรแล้ว 
ส ารองตาม 
กฎหมาย 

ยังไม่ได้จัดสรร 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 138,768,891.38 47,738,138,.45 576,507,029.83 

ขาดทุนกาํไรสาํหรับปี  - - - (31,050,936.76) - (31,050,936.76) 

เงินปันผลจ่าย 22 - - - (6,000,000.00) - (6,000,000.00) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี  - - - (334,118.40) (10,560,049.47) (10,894,167.87) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 101,383,836.22 37,178,088,.98 528,561,925.20 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 5 - - - - 12,492,772.81 12,492,772.81 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 – หลงัปรับปรุง  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 101,383,836.22 49,670,861,.79 541,054,698.01 

กาํไรสาํหรับปี   - - - 51,224,526.64 - 51,224,526.64 

เงินปันผลจ่าย 22 - - - (6,000,000.00) - (6,000,000.00) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี    - - - 655,256.00 (29,673,711.42) (29,018,455.42) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  12,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 147,263,618.86 19,997,150.37 557,260,769.23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
and 

 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
 2563 2562 

and    

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน  
  

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง   206,037,796.98   411,231,156.62  

เงินสดรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  (31,389,658.07) (56,792,779.03) 

ดอกเบ้ียรับ   12,229,878.11   13,766,717.81  

เงินปันผลรับ   5,576,889.87   6,993,223.15  

รายไดอ่ื้น   6,193,405.29   16,655,732.69  

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (84,209,361.53) (112,614,062.96) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง  (18,718,015.06) (37,263,364.26) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  (51,639,060.46) (158,677,013.14) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  (61,470,261.24) (20,271,535.62) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (5,982,966.19) (2,078,555.45) 

เงินสดรับ – สินทรัพยท์างการเงิน  229,762,966.96 336,684,894.08 

เงินสดจ่าย – สินทรัพยท์างการเงิน   (221,744,200.52) (350,360,000.00) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   (15,352,585.86) 47,274,413.89 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน    

อุปกรณ์  (253,038.31) (127,251.92) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน  (253,038.31) (127,251.92) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัการเงิน    

เงินปันผลจ่าย  (6,000,000.00) (6,000,000.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  (21,605,624.17) 41,147,161.97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ตน้งวด  53,022,357.90 11,875,195.93 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ส้ินงวด  31,416,733.73 53,022,357.90 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้  
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บรษิทั จรญัประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1. ขอ้มูลบริษทัฯ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขท่ี บมจ.เลขท่ี 

0107537000807 สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ดาํเนิน

ธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวนิาศภยั 

1.2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และเกิดความผนัผวนอยา่งมากในตลาด

เงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็น

ต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัทาํข้ึนตาม

วิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัทาํและยื่นงบ

การเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562  

งบการเงินของบริษทัฯจดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวน้

รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ

สาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงิน

สดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัฯนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2              

(ข) มาถือปฏิบติัแทน ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นไม่มีผลกระทบ

อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สญัญาประกนัภยัท่ีอนุญาตใหผู้รั้บประกนัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ี

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น  ปี 2563 

เป็นการชัว่คราว และกาํหนดให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

สาํหรับธุรกิจประกนัภยั แทนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 7 สาํหรับรอบระยะเวลา

รายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2566 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกนัภยั จะมีผล

บงัคบัใช ้

ตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีหน้ีสินจากสัญญาประกันภยัภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั คิดเป็นจาํนวนมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตาม

บญัชีของหน้ีสินรวม แต่ตอ้งไม่ประกอบกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัอยา่งเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงถือวา่เขา้เง่ือนไขตามท่ี

ระบุไว ้และบริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมหลกัของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา ทาํให้บริษทัฯสามารถเลือกถือ

ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยัได ้และฝ่ายบริหาร
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ของบริษทัฯเห็นวา่การเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากกวา่ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเลือก

ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผลกระทบต่อขอ้มูลงบการเงินของบริษทัฯ จากการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัดงักล่าวมาใชใ้นเร่ืองสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯ สามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

และลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มื โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯพิจารณาแลว้วา่จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนเผื่อขายท่ีวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม กาํไรขาดทุนจากการตดัรายการจะรับรู้เขา้กาํไรหรือขาดทุน 

- บริษทัฯจดัประเภทและวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัฯท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จากเดิมท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี) กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กาํไรขาดทุนจากการ

จาํหน่ายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

- บริษทัฯยงัคงจดัประเภทและแสดงรายการเงินให้กูย้ืมท่ีบริษทัฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับชาํระเงินตน้

และดอกเบ้ียจากจาํนวนเงินตน้คงคา้งเป็นเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน บริษทัฯยงัคงจดั

ประเภทรายการเป็นหน้ีสินทางการเงินและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแทน

การรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบริษทัฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ

สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯนาํหลกัการทัว่ไปและ

หลกัการอยา่งง่ายมาใชใ้นการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยูก่บัประเภทของ 

สินทรัพยท์างการเงิน 

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษทัฯ นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 5 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
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ของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า               

12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจัด

ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

ง. แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ รองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบใน

บางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการ

จัดทํางบการเงินของบริษัทฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2563 

 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษทัฯไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง

บญัชีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัฯ ใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์จากความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี

สาํหรับทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตราฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตราฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตราฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตราฐาน 

ประกอบดว้ย การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตราฐานการรายงานทางการเงิน คาํนิยามของธุรกิจ คาํนิยามของความมี
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สาระสาํคญั และการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3. นโยบายบญัชีท่ีสาํคญั 

3.1. การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั 

บริษทัฯจัดประเภทของสัญญาประกันภยัและสัญญาประกันภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกนัภยั โดยสัญญา

ประกนัภยัคือสญัญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยั รับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) 

โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอา

ประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญั

หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัจาํนวนภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภท

สญัญาประกนัภยั และสญัญาประกนัภยัต่อเป็นสญัญาการลงทุน ซ่ึงสญัญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญา

ประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงินแต่ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ี

สาํคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความมีนัยสําคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา ณ วนัเร่ิมตน้

สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพนั

ทั้งหมดถูกทาํให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบังคบั หากสัญญาใดถูกจดัประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาอาจจะถูกจัด

ประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทัฯจดัประเภทสัญญาประกนัภยัทุกฉบบัเป็นสัญญาประกนัภยัระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกนัภยัท่ีมีระยะเวลาคุม้ครอง

ภายใตส้ญัญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการต่ออายอุตัโนมติั สญัญาประกนัภยัท่ีให้ความคุม้ครองโรคร้ายแรง การประกนัภยั

อุบติัเหตุ หรือการประกนัภยัสุขภาพ ท่ีมีระยะเวลาของสญัญาเกินกวา่ 1 ปี บริษทัสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพ่ิมหรือลด

เบ้ียประกนัภยัหรือเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ในสญัญาประกนัภยัตลอดอายสุญัญาได ้

3.2. การรับรู้รายได ้

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

 เบ้ียประกนัภยัรับถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคืนแลว้

และปรับปรุงดว้ยสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้สาํหรับกรมธรรมท่ี์มีอายไุม่เกิน 1 ปี และ ในกรณีท่ีกรมธรรมมี์

อายเุกิน 1 ปี จะรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตาม

อายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
 เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

(ค) รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่านายหนา้

สาํหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายุ
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การใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 
 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงิน

ปันผล 

(จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 
 กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 
 รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3. สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

(ก) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 บริษทัฯ ตั้งเงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการจดัสรรเงินสาํรอง

สาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวนิาศภยัดงัน้ี 

ประเภทการประกนั วธีิการค านวณเงนิส ารอง 

-     การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว  การประกนัอุบติัเหตุ          
การเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

-   ร้อยละร้อย ของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทั
ยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

-    การประกนัภยัอ่ืน -   วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(ข) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

 สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัสาํรองไวเ้พ่ือชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

สาํหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการท่ีดี

ท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

 สํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกว่าสํารองเบ้ีย

ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

3.4. สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากผูเ้อาประกันภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการ

สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

บริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเพ่ิมเติมสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported 

claim: IBNR) ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาด

ว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกันภยัในอนาคตสําหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้ งจาก

รายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

3.5. ค่าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

3.7. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากจาํนวนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บ

ไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหน้ี และตาม

สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.8. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสํารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึนโดยอา้งอิงสัญญา

ประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณ

สาํรองประกนัภยั 

บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน อายขุองหน้ีคงคา้งและสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม/ลดในระหวา่งปีจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

3.9. ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํท่ีวางไวจ้ากการรับประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืนๆ จาก

บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ

จากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมดัจําท่ีบริษัทถือไวจ้ากการเอา

ประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ ให้กบับริษทั

ประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจาก

สญัญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หน้ีประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) กิจการตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับประโยชน์จาก

สินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 
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3.10. สินทรัพยท์างการเงิน - เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

(ก) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

 บริษทัฯ สามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

และลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มื โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญา 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่า

กวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตรา

สารหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด เม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบ

กาํหนดไถ่ถอน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) แสดงตามมูลค่ายติุธรรม และจดั

ประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่ายติุธรรมรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563: เงินลงทุนในตรา

สารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน และมูลค่ายติุธรรมของ

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประมาณมูลค่ายติุธรรมท่ียอมรับทัว่ไป 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุน

ดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าในส่วนของเจา้ของ

แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้เขา้กาํไรหรือขาดทุน

ทนัทีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนวา่หลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า โดยพิจารณาจากหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ตน้ทุนการลงทุนในตราสาร

ทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้และมีการลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรืออยา่งต่อเน่ืองของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

จนตํ่ากวา่ราคาทุน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน งบกาํไรขาดทุน 
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3.11. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

อสังหาริมทรัพยร์อการขาย แสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า

สาํหรับสินทรัพยด์งักล่าว 

3.12. เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยใช้

วธีิการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพ่ิม/ลดในระหวา่งปีจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัฯ ตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ี 

การวเิคราะห์อายหุน้ี การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหน้ีและราคาประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ีแต่ละรายในปัจจุบนั 

3.13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

(ก) ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

(ถา้มี) 

(ข) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร และส่วนปรับปรุง 20   ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5   ปี 

ยานพาหนะ 5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

3.14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี 

3.15. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ี

คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

3.16. ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
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(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศ ณ 

วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในปีก่อนๆ 

(ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

1) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบ

แสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นบริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี 

2) บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสาํหรับผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

3) บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและจะปรับลด

มูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์หรือมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

4) บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้กรณีท่ีภาษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะถูกบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

3.17. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯ ไม่วา่จะ

เป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร

สาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

3.18. ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 

บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้

เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯถือว่าเงินชดเชย

ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
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(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง

หลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

บริษทัฯรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในกาํไรขาดทุน 

3.19. ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับสินทรัพย ์ทางการเงินประเภทตราสาร

หน้ี ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และเงิน

ให้กูย้ืม ตามวิธีการทัว่ไป (General Approach) ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินฯ โดยบริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุเม่ือมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือเม่ือมีการดอ้ยค่า อยา่งไรก็ตาม หาก

ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯจะรับรู้ค่าเผื่อ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนนั้นดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นยัสําคญันับแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในและภายนอกของ

คู่สญัญา และสถานะคงคา้งของการจ่ายชาํระเป็นสาํคญั เช่น คา้งชาํระเกินกวา่ 30 วนั และหากคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั จะถือวา่มี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิต  

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั บริษทัฯจะใช้

วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯมีนโยบายตดัจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

จากลูกหน้ีได ้

3.20. การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการและจดัประเภทหน้ีสินทาง

การเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุน

ท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายจะคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึง

ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 
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3.21. การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลงหรือไดมี้การ

โอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผกูพนันั้นหรือมี

การส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น  

3.22. การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนัและแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมี

สิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจท่ี

จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

3.23. สญัญาเช่า บริษทัในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัท่ี

สญัญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือ

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสญัญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้าง

การเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน บริษทั

บนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

3.24. เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

3.25. ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

บริษทัฯ บนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพนัท่ี

ค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนันั้น และจาํนวนท่ี

ตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยั

สนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

3.26. การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
 ในการจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้การประมาณและการ

ตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้
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3.27. ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

3.28. กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคาํนวณโดยการหารยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั    

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่

แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั

มีดงัน้ี 

4.1. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเบีย้ประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

 ในการประมาณคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ซ่ึงคาดวา่จะ

เรียกเก็บไม่ได ้

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ีย

ประกันภัยคา้งรับ และสินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนสินทรัพยจ์าการประกันภยัต่อ 

พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูลเงินกองทุนท่ีปรากฎอยู ่ณ วนัปิดบญัชี และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

4.2. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณค่าเผื่อ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของบริษทัฯข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขการประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิต การ

วเิคราะห์สถานะของลูกหน้ี ความน่าจะเป็นของการไดรั้บชาํระหน้ี ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก ดงันั้น ผล

ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้ 

4.3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าซากสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยฝ่าย

บริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมี

การตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  2563     |     หนา้ 92 

4.4. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถนาํไปหักกบัผล

แตกต่างชัว่คราวทางภาษีได ้บริษทัไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอยา่งรอบคอบและเป็นไป

ได ้เพ่ือใชใ้นการประเมินการรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สมมติฐานของบริษทัเก่ียวกบัความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตและ

การคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี และการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีสาํคญัในแต่ละช่วงเวลา

นั้น อาจทาํใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัของฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ 

4.5. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายโดยแยก

พิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และส่วนของความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ได้รับรายงาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีเป็น

มาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูล

ในอดีตซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน จาํนวนค่าสินไหมทดแทน

เฉล่ีย จาํนวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ 

4.6. ผลประโยชน์พนักงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้

สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

4.7. ส ารองความเส่ียงภัยท่ีไม่ส้ินสุด  

สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ารประมาณการท่ีดี

ท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

4.8. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูก

ฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกวา่จาํนวนท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยา่งไรก็

ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้

5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2 บริษทัฯ ไดน้าํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั มาถือปฏิบติัในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชี โดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการ

เงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อกาํไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการ

นาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 

31 ธันวาคม 2562 
ผลกระทบจาก 

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิฯ  

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย์    

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 668,653,258.22 15,615,966.01 684,269,224.23 

หนีสิ้น    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,294,522.24 3,123,193.20 12,417,715.44 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 37,178,088.98 12,492,772.81 49,670,861.79 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

(ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจ

ประกนัภยัมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ  

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 15,615,966.01 

หกั: ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (3,123,193.20) 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจากการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มาถือปฏิบติั 
12,492,772.81 

(ข) การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

และแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: บาท) 

 

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีใหม่                                                                     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

การจัดประเภท
และวดัมูลค่าตาม
หลกัการบัญชีเดมิ 

ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

เงนิลงทุน            
เพือ่ค้าที่วดั

มูลค่าผ่านก าไร
ขาดทุน 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย
ที่วดัมูลค่าผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ 

เงนิลงทุนที่จะ
ถือจนครบ
ก าหนดที่วดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย 

ราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 - - - 53,022,357.90 53,022,357.90 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,892,958.31 - - - 2,892,958.31 2,892,958.31 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 668,653,258.22 - 226,739,224.23 457,530,000.00 - 684,269,224.23 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 7,281,766.56 - - - 7,281,766.56 7,281,766.56 

สินทรัพยอ่ื์น 13,458,522.12 - - - 13,458,522.12 13,458,522.12 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

6. การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด   

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตาม

ประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

  ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

  ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2563 

 มูลค่า  
ตามบัญชี 

มูลค่ายุตธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

ตราสารทุน 182,881,995.68 182,881,995.68 - - 182,881,995.68 

เงินลงทุนทัว่ไป 8,279,839.29 - - 8,279,839.29 8,279,839.29 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,416,733.73 31,416,733.73 - - 31,416,733.73 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 13,242,928.80 - - 13,242,928.80 13,242,928.80 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง 
สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 4,278,822.47 - - 4,278,822.47 4,278,822.47 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 15,793,665.78 - - 15,793,665.78 15,793,665.78 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,600,000.00 - - 6,600,000.00 6,600,000.00 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 288,041,853.10 - 288,041,853.10 - 288,041,853.10 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด 
เกินกวา่ 3 เดือน 134,481,174.55 134,481,174.55 - - 134,481,174.55 

เงินใหกู้ย้มื 4,700,940.91 - - 4,700,940.91 4,700,940.91 

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง                          
-  ค่าสินไหมทดแทน 92,104,977.37 - - 92,104,977.37 92,104,977.37 

เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 20,674,268.10 - - 20,674,268.10 20,674,268.10 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น 
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6. การวดัมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2562 

 มูลค่า  
ตามบัญชี 

มูลค่ายุตธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

ตราสารทุน 210,782,198.22 210,782,198.22 - - 210,782,198.22 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 53,022,357.90 - - 53,022,357.90 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 30,325,742.29 - - 30,325,742.29 30,325,742.29 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สาํรอง 
สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 10,356,939.23 - - 10,356,939.23 10,356,939.23 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 26,400,176.00 - - 26,400,176.00 26,400,176.00 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด      

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,600,000.00 16,600,000.00 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 306,000,000.00 - 312,818,487.49 - 312,818,487.49 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด 
เกินกวา่ 3 เดือน 134,481,174.55 134,481,174.55 - - 134,481,174.55 

เงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00 - - 24,112,077.94 24,112,077.94 

เงินใหกู้ย้มื 7,281,766.56 - - 7,281,766.56 7,281,766.56 

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง                          
-  ค่าสินไหมทดแทน 

85,105,272.39 - - 85,105,272.39 85,105,272.39 

เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 20,985,069.98 - - 20,985,069.98 20,985,069.98 

วธีิการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด มูลค่า

ยุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะ

กาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

บริษทัฯไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

3.10  
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

              (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินสด 783,415.89 859,473.58 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 20,633,317.84 32,162,884.32 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินกาํหนดระยะเวลา 10,000,000.00 20,000,000.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,416,733.73 53,022,357.90 

8. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จาํแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระนบัตั้งแต่วนัครบ

กาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 2563 2562 

 ผู้เอาประกนัภัย 
ตวัแทนและนายหน้า

ประกนัภัย 
รวม ผู้เอาประกนัภัย 

ตวัแทนและนายหน้า
ประกนัภัย 

รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 757,306.39 10,770,835.28 11,528,141.67 1,741,035.77 23,712,498.92 25,453,534.69 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 26,887.75 350,464.34 377,352.09 5,893.03 3,299,329.62 3,305,222.65 

คา้งรับ 30-60  วนั 5,670.40 665,322.05 670,992.45 - 1,113,565.12 1,113,565.12 

คา้งรับ 60-90วนั - 616,637.30 616,637.30 (919.13) 454,338.96 453,419.83 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั - 858,096.97 858,096.97 - 967,221.39 967,221.39 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 789,864.54 13,261,355.94 14,051,220.48 1,746,009.67 29,546,954.01 31,292,963.68 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - (808,291.68) (808,291.68) - (967,221.39) (967,221.39) 

เบีย้ประกนัภยัค้างรับสุทธิ 789,864.54 12,453,064.26 13,242,928.80 1,746,009.67 28,579,732.62 30,325,742.29 

9. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 

สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ   

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 4,278,822.47 10,356,939.23 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 15,975,969.46 26,403,451.19 

รวม 20,254,791.93 36,760,390.42 
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10. จากสญัญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 15,793,665.78 26,400,176.00 

รวม 15,793,665.78 26,400,176.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จาํแนกอาย ุดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 15,793,665.78 26,248,816.18 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน - 151,359.82 

รวม 15,793,665.78 26,400,176.00 
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11. เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 

11.1. จาํแนกตามการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 
ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายุตธิรรม 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายุตธิรรม 

เงนิลงทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ / 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน 8,704,990.00  23,307,000.00  8,573,740.00   22,325,450.00  
หลกัทรัพยเ์อกชน – หุ้นทุน 157,119,347.00  159,574,995.68  155,735,847.00  188,456,748.22  

ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดฯ 341,060.00  8,279,839.29 -    -    

รวม 166,165,397.00 191,161,834.97 164,309,587.00 210,782,198.22 

บวก (หกั)  กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  24,996,437.97 - 46,472,611.22 - 

รวมเงนิลงทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ / เงนิลงทุนเผือ่ขาย 191,161,834.97 191,161,834.97 210,782,198.22 210,782,198.22 
เงนิลงทุนที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย /  
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 

  
  

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,600,000.00  16,600,000.00  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 307,000,000.00  306,000,000.00  

เงินฝากธนาคาร 134,930,000.00  134,930,000.00  

รวม 448,530,000.00  457,530,000.00  

(หกั) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (19,406,972.35)  -  
รวมเงนิลงทุนที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย /  
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 429,123,027.65  457,530,000.00 

 

เงนิลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดฯ -  341,060.00  

รวมเงนิลงทุนทั่วไป -  341,060.00  

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 620,284,862.62  668,653,258.22  
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11. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
11.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2563 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,600,000.00 5,000,000.00 - 6,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 75,000,000.00 222,000,000.00 10,000,000.00 307,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 134,930,000.00 - - 134,930,000.00 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (5,886,727.48) (13,513,117.91) (7,126.96) (19,406,972.35) 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 205,643,272.52 213,486,882.09 9,992,873.04 429,123,027.65 

 (หน่วย : บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 – 5 ปี  มากกว่า 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 10,000,000.00 1,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 48,000,000.00 218,000,000.00 40,000,000.00 306,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 120,930,000.00 14,000,000.00 - 134,930,000.00 

รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 178,930,000.00 233,600,000.00 45,000,000.00 457,530,000.00 

11.3. ตราสารหน้ีท่ีวดัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่าตามบัญชี 
ขั้นต้น 
บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบัญชี 
บาท 

 

 

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Stage 1) 413,530,000.00 (961,972.35) 412,568,027.65 
ตราสารหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต (Stage 2) - - - 
ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 35,000,000.00 (18,445,000.00) 16,555,000.00 

รวม 448,530,000.00 (19,406,972.35) 429,123,027.65 
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11. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
11.4. มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 2563 

 กระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้ตามสัญญา         
จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวนัที่

ก าหนดไว้ไม่เป็นการรับช าระเงนิต้น
และดอกเบีย้จากจ านวนเงนิต้น 

คงค้างเท่านั้น 

กระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงนิในวนัทีก่ าหนดไว้
เป็นการรับช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ 

จากจ านวนเงนิต้นคงค้างเท่านั้น 

 

มูลค่ายุตธิรรม 

จ านวนการ
เปลีย่นแปลงในใน
มูลค่ายุตธิรรม 
ส าหรับปี 

มูลค่ายุตธิรรม 

จ านวนการ
เปลีย่นแปลงในใน
มูลค่ายุตธิรรม 
ส าหรับปี 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - - 6,600,000.00  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 288,041,853.10 18,958,146.90 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด  
เกินกวา่ 3 เดือน - - 134,481,174.55 448,825.45 

รวม - - 429,123,027.65 19,406,972.35 

11.5. องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

 2563 2562 

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่   

ยอดคงเหลือตน้ปี              37,178,088.98  - 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 5)              12,492,772.81  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 49,670,861.79 - 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (29,673,711.42)  

ยอดคงเหลือปลายปี 19,997,150.37 - 

 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  2563     |     หนา้ 102 

11. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 
11.6 เงินลงทุนท่ีติดภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จาํนวน 64.93 ลา้นบาท และ 89.93 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัตามหมายเหตุ 38 

12. เงินใหกู้ย้มื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืโดยจาํแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับท่ีคา้งชาํระ ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

31 ธันวาคม 2563 

การจดัช้ัน 

เงนิให้กู้ยมื 

รวม ทรัพย์สินจ านอง 
เป็นประกนั 

อืน่ๆ 

เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต(Stage1) 4,384,310.97 316,629.94 4,700,940.91 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 2,055,988.91 - 2,055,988.91 

รวม 6,440,299.88 316,629.94 6,756,929.82 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,055,988.91) - (2,055,988.91) 

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 4,384,310.97 316,629.94 4,700,940.91 
 

(หน่วย : บาท) 

31 ธันวาคม 2562 

การจดัช้ัน 

เงนิให้กู้ยมื 

รวม ทรัพย์สินจ านอง 
เป็นประกนั 

อืน่ๆ 

เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต(Stage1) 7,026,491.11 255,275.45 7,281,766.53 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) - - - 

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 7,026,491.11 255,275.45 7,281,766.56 
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12. เงินใหกู้ย้มื (ต่อ) 

12.1. เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั อตัราดอกเบ้ีย เงินกูร้้อยละ 

MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    

12.2. เงินให้กูย้ืมโดยให้บุคคลคํ้าประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี 

และ MOR ต่อปี 

12.3. เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 

13. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 
 (หน่วย: บาท) 

31 ธันวาคม 2563 

  
ทีด่นิ อาคาร 

เคร่ืองตกแต่งตดิตั้ง 
และใช้เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 41,549,000.00 80,536,138.70 4,470,676.57 13,540,094.31 140,095,909.58 

ซ้ือเพ่ิม  - - 253,038.31 - 253,038.31 

ตดัจาํหน่าย  - - (317,594.59) - (317,594.59) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  41,549,000.00 80,536,138.70 4,406,120.29 13,540,094.31 140,031,353.30 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 80,133,004.41 3,701,193.35 13,388,945.73 97,223,143.49 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   - 78,685.63 361,044.63 151,128.58 590,858.84 

จาํหน่าย  - - (309,333.78) - (309,333.78) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 80,211,690.04 3,752,904.20 13,540,074.31 97,504,668.55 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 41,549,000.00 403,134.29 769,483.22 151,148.58 42,872,766.09 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 41,549,000.00 324,448.66 653,216.09 20.00 42,526,684.75 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี :          

     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    590,858.84 
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13. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สุทธิ (ตอ่) 
 (หน่วย: บาท) 

31 ธันวาคม 2562 

  
ทีด่นิ อาคาร 

เคร่ืองตกแต่งตดิตั้ง 
และใช้เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 80,536,138.70 4,477,293.76 14,608,961.54 141,171,394.00 

ซ้ือเพ่ิม  - - 128,154.76 - 128,154.76 

ตดัจาํหน่าย  - - (134,771.95) (1,068,867.23) (1,203,639.18) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  41,549,000.00 80,536,138.70 4,470,676.57 13,540,094.31 140,095,909.58 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 80,054,318.78 3,384,625.83 14,278,709.34 97,717,653.95 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   - 78,685.63 450,440.63 179,099.62 708,225.88 

จาํหน่าย  - - (133,873.11) (1,068,863.23) (1,202,736.34) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 80,133,004.41 3,701,193.35 13,388,945.73 97,223,143.49 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 481,819.02 1,092,667.93 330,252.20 43,453,740.05 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 41,549,000.00 403,134.29 769,483.22 151,148.58 42,872,766.09 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :          

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    708,225.88 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม จาํนวน 95.20      

ลา้นบาท และจาํนวน 93.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่สินทรัพยย์งัคงใชง้านอยู ่
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14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 
 (หน่วย: บาท) 

 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน  - 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 1,941,571.03 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 1,885,421.18 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 43,700.37 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,929,121.55 

     ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,444.48 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 1,941,566.03 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 12,449.48 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 5.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2563 12,444.48 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2562 43,700.37 
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15. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

15.1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
สาํรองเบ้ียประกนัภยั - 2,815,075.28 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 11,945,736.87 9,520,027.38 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานใหบ้ริษทัฯทราบ (IBNR) 3,415,387.99 3,482,462.01 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,779,754.33 193,444.27 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 2,457,220.20 2,658,953.40 

รวม 22,598,099.39 18,669,962.34 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

สาํรองเบ้ียประกนัภยั 4,120,275.73 - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,999,287.60 9,294,522.24 

รวม 9,119,563.33 9,294,522.24 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13,478,536.06 9,375,440.10 

15.2. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 8,629,568.45 - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 28,324.69 (6,633,921.95) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,657,893.14 (6,633,921.95) 
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15. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ตอ่) 

15.3. จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม                    

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงาน (163,814.00) 83,529.60 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 7,418,427.85 2,640,012.37 

 7,254,613.85 2,723,541.97 

15.4. รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 59,882,419.78 (37,684,858.71) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 11,976,483.95 (7,536,971.75) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน   

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 20,075,181.58 - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

กาํไร (ขาดทุน) ทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (22,133,005.23) 2,195,164.83 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,260,767.16) (1,393,644.63) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม - 101,529.60 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,657,893.14 (6,633,921.95) 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  2563     |     หนา้ 108 

16. สินทรัพยอ่ื์น 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 1,477,825.83 2,288,304.51 

สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 4,376,924.10 3,627,883.76 

ลูกหน้ีอ่ืน 4,845,290.21 3,229,010.23 

อ่ืนๆ 4,584,875.75 4,313,323.62 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 15,284,915.89 13,458,522.12 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,627,518.69) - 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13,657,397.20 13,458,522.12 

17. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

31 ธันวาคม 2563 

 หนีสิ้นตามสัญญา
ประกนัภัย 

หนีสิ้นส่วนที ่
เอาประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 71,616,427.81 (867,212.84) 70,749,214.97 

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 20,488,549.56 (3,411,609.63) 17,076,939.93 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 68,613,230.91 (15,975,969.46) 52,637,261.45 

รวม 160,718,208.28 (20,254,791.93) 140,463,416.35 

 

31 ธันวาคม 2562 

 
หนีสิ้นตามสัญญา

ประกนัภัย 
หนีสิ้นส่วนที ่

เอาประกนัภัยต่อ 
สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 58,808,348.40 (1,472,325.27) 57,336,023.13 

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 26,296,923.99 (8,884,613.96) 17,412,310.03 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 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 
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17. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 85,105,272.39 55,882,661.30 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 136,796,733.48 160,768,900.65 

การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน (5,488,650.96) (10,695,634.97) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน (3,745,340.18) 11,301,226.23 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (120,563,037.36) (132,151,880.82) 

ยอดคงเหลือ 92,104,977.37 85,105,272.39 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญารับประกนัภยัต่อ

จาํนวน 3.18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 3.17 ลา้นบาท) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
(หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม        190,252,535.03          98,236,743.50 

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี        198,555,938.09 414,856,166.34 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (320,195,242.21) (322,840,374.81) 

ยอดคงเหลือ 68,613,230.91 190,252,535.03 

สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
(หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 91,890,236.68 35,158,902.71 

ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี 91,670,175.19 172,275,812.81 

ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี (154,651,377.38) (115,544,478.84) 

ยอดคงเหลือ 28,909,034.49 91,890,236.68 
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17. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จาํนวนเงิน 28.91 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

จาํนวน 91.89 ลา้นบาท) เน่ืองจากสาํรองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจาํนวนตํ่ากวา่สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: บาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน : 

    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 60,702,000 64,010,739 55,364,197 71,469,051 171,146,908 131,607,373 

 - หน่ึงปีถดัไป 58,031,013 63,261,824 55,203,840 65,399,721 175,520,628   

 - สองปีถดัไป 58,553,284 65,920,735 51,323,420 55,573,021     

 - สามปีถดัไป 57,884,918 65,700,784 51,353,630       

 - ส่ีปีถดัไป 57,884,918 65,700,784          

- ห้าปีถดัไป 57,884,918       

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 57,884,918 65,700,784 51,353,630 55,573,021 175,520,628 131,607,373 537,640,354 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 57,884,918 65,700,784 51,343,430 53,706,008 150,986,267 70,983,566 450,604,974 

รวม - - 10,199 1,867,013 24,534,361 60,623,807 87,035,380 

ปีอุบติัเหตุก่อน 2557       2,873,229 

อ่ืนๆ       2,196,368 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      92,104,977 

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน : 

    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 52,321,459 47,303,374 45,887,288 60,216,395 133,884,158 113,889,725 

 - หน่ึงปีถดัไป 49,355,510 46,158,395 46,222,054 57,141,350 136,393,962   

 - สองปีถดัไป 49,779,703 48,653,956 43,058,124 48,547,921     

 - สามปีถดัไป 49,830,805 48,501,457 43,080,788       

 - ส่ีปีถดัไป  49,830,805 48,501,457           

- ห้าปีถดัไป 49,830,805        

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 49,830,805 48,501,457 43,080,788 48,547,921 136,393,962 113,889,725 440,244,657 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 49,830,805 48,501,457 43,074,618 46,755,510 111,951,125 58,030,212 358,143,727 

รวม - - 6,170 1,792,411 24,442,837 55,859,513 82,100,930 

ปีอุบติัเหตุก่อน 2557       571,979 

อ่ืนๆ       (3,072,055) 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      79,600,854 
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17. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

ขอ้สมมติ 

ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าสาํรองท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั  เป็นดงัน้ี 

(ก) ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

สาํหรับการทาํการประเมิน บริษทัฯไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3 วธีิดงัน้ี  

1) วธีิพฒันาการสินไหม (Chain Ladder method) สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

2) วธีิ Bornhuetter-Ferguson method หรือ “BF” สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

3) วธีิ Expected Loss Ratio หรือ “ELR”  

โดยปกติบริษทัมกัใชว้ิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าสาํรองไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน ยกเวน้ในปีอุบติัเหตุ

ใหม่ๆ ซ่ึงขอ้มูลพฒันาการยงัมีไม่มากพอ ดงันั้นจึงอาจตอ้งใชป้ระมาณการวิธี BF หรือ ELR ตามความเหมาะสม แลว้แต่กรณี                   

ซ่ึงสมมติฐานหลกัของทั้งสองวิธีดงักล่าวก็คืออตัราส่วนสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซ่ึงในการพิจารณาเลือก 

Ultimate Loss Ratio บริษทัฯก็จะคาํนึงถึงขอ้มูลในอดีตประกอบกบัปัจจยัอ่ืนท่ี สะทอ้นถึงหน้ีสินท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปล่ียนแปลงในนโยบายการรับประกนัภยั หรือ เปล่ียนแปลงความคุม้ครองในกรมธรรม ์เป็นตน้ 

(ข) ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประมาณสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ 

ในการประมาณสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้บริษทัฯใชว้ิธี Kittel’s Refinement of the 

Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอา้งอิงของ Conger และ Nolibos เร่ือง “Estimating ULAE Liabilities: Rediscovering and 

Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใชจ่้ายภายในของบริษทัฯ เพ่ือวิเคราะห์และประมาณค่าใชจ่้ายของฝ่ายสินไหม 

และค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนอ่ืนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ซ่ึงการประมาณดว้ยวธีิดงักล่าวนั้นไดพิ้จารณาอตัราส่วนของ 

ULAE ต่อค่าเฉล่ียของค่าความเสียหายจ่าย โดยบริษทัฯจะพิจารณาเลือกอตัราส่วนน้ีจากขอ้มูลในอดีตอยา่งนอ้ย 3 ปี 

18. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 11,473,389.78 11,118,758.19 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 9,200,878.32 10,554,755.72 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 20,674,268.10 21,673,513.91 

19. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MOR–3.00 ต่อปีซ่ึงคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 38  
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20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
(หน่วย:บาท) 

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 2563 2562 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,004,281.00 675,244.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 165,297.00 219,159.00 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (819,070.00) 417,648.00 

รวมค่าใชจ่้าย 350,508.00 1,312,051.00 

ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้   

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผกูพนั 9,184,024.00 8,766,376.00 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (819,070.00) 417,648.00 

รวมภาระผกูพนั 8,364,954.00 9,184,024.00 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,294,767.00 8,766,376.00 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 1,004,281.00 675,244.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 165,297.00 219,159.00 

หกัผลประโยชน์โครงการจ่าย (1,359,174.00) - 

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ - 3,216,340.00 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (819,070.00) 417,648.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,286,101.00 13,294,767.00 

20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน(ต่อ) 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ปี 2563 ปี 2562 

 ร้อยละ ร้อยละ 

การเกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

อตัราคิดลด 1.09 1.32 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน 2.00 2.25 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0.00–20.00 0.00–20.00 

อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 
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การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 

(หน่วย: บาท) 

การเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน 
ปี 2563 ปี 2562 

ร้อยละ ร้อยละ 

การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง (841,281.00) (740,178.00) 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ - (6,572.00) 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 22,211.00 1,164,398.00 

รวม (819,070.00) 417,648.00 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงานโดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เพิม่ขึน้ ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) (708,389.00) 784,507.00 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) 710,702.00 (656,381.00) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ10.0) (103,580.00) 106,276.00 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าวแต่ไดแ้สดง

ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

21. หน้ีสินอ่ืน 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,574,589.85 14,724,486.93 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 2,407,693.36 4,281,584.10 

อ่ืนๆ 11,985,839.74 20,536,271.43 

รวม 17,968,122.95 39,542,342.46 
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22. เงินปันผลจ่าย 

 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาก

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทจาํนวน 12 ลา้นหุ้นรวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือ

วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผล

การดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทจาํนวน 12 ลา้นหุ้นรวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 

24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

23. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

(หน่วย:บาท) 

 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 22,201,672.59 25,281,375.59 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 7,502,313.20 9,188,840.89 

ค่าภาษีอากร 1,089,141.90 2,390,263.74 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ - 208,605.14 

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,015,000.00 1,145,000.00 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 7,295,067.63 8,012,920.59 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 39,103,195.32 46,227,005.95 

24. ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 (หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,055,988.91 - 

สินทรัพยอ่ื์น 1,627,518.69 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 19,406,972.35 - 

รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 23,090,479.95 - 
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25. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

 (หน่วย:บาท) 

 2563 2562 

ผู้บริหาร   

เงินเดือนและค่าแรง 11,537,824.00 22,667,824.00 

ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 179,808.00 179,808.00 

อ่ืนๆ 697,008.00 1,957,803.90 

 12,414,640.00 13,805,435.90 

พนักงานอืน่   

เงินเดือนและค่าแรง 17,265,256.00 17,605,887.00 

ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 237,312.59 239,586.18 

อ่ืนๆ            1,286,932.00 3,413,658.51 

 18,789,500.59 21,259,131.69 

รวม 31,204,140.59 35,064,567.59 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดงันี ้   

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 5,161,263.00 6,170,000.00 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 2,826,205.00 2,468,192.00 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 23,216,672.59 26,426,375.59 

รวม 31,204,140.59 35,064,567.59 

26. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั               

พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการบริหารค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและ

ผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทน

การเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย:บาท) 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,746,762.00 11,928,987.90 

ผลประโยชน์ระยะยาว 667,878.00 1,876,448.00 

รวม 12,414,640.00 13,805,435.90 
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27. ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   (หน่วย:บาท) 

 
จ านวนก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563    
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน (37,092,139.27) 7,418,427.85 (29,673,711.42) 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 819,070.00 (163,814.00) 655,256.00 

รวม (36,273,069.27) 7,254,613.85 (29,018,455.42) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562    
ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน (13,200,061.84) 2,640,012.37 (10,560,049.47) 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (417,648.00) 83,529.60 (334,118.40) 

รวม (13,617,709.84) 2,723,541.97 (10,894,167.87) 

28. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

28.1. ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ี

ต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณารับประกนัภยั รวมถึงความ

เสียหายอนัเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ 

ตลอดจนสภาพของสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้ งต่อชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับประกนัภยัได ้

ปัจจัยความเส่ียงด้านการประกันภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่า

สินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายสําคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้รวมไปถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของ

ผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับประกนัภยั ซ่ึงนโยบายการรับประกนัภยัของบริษทัฯ 

จะเลือกรับประกันภัยท่ีมีความเส่ียงตํ่า โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเส่ียงของภัยท่ีจะรับ

ประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภท   ต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ จะพิจารณา

ปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้

การบริหารความเส่ียงสําหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัให้มีการประกันภยัต่อกับบริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย 

(Facultative Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํใหค้วามเส่ียงท่ีเกิดจาก

การรับประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ให้เป็นระบบ รัดกุม 

และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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28. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

28.1. ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั (ต่อ) 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 

(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วน
ที่ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วนที่
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

อคัคีภยั 18,502,814.66 (5,095,601.37) 13,407,213.29 18,947,680.17 (4,366,272.47) 14,581,407.70 

ทางทะเลและขนส่ง 4,346,331.93 (2,184,528.90) 2,161,803.03 4,107,181.94 (1,543,432.21) 2,563,749.73 

รถยนต ์ 30,789,296.00 (1,660,200.24) 29,129,095.76 145,535,508.49 (7,358,299.06) 138,177,209.43 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 594,040.52 (235,698.43) 358,342.09 622,862.91 (261,505.49) 361,357.42 

เบด็เตลด็ 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 
 

(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วน
ที่ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วนที่
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

อคัคีภยั 4,231,085.92 (38,608.03) 4,192,477.89 5,032,978.69 94,676.67 5,127,655.36 

ทางทะเลและขนส่ง 2,706,414.58 (163,404.55) 2,543,010.03 4,700,537.60 (631,598.56) 4,068,939.04 

รถยนต ์ 82,778,195.95 (2,855,777.92) 79,922,418.03 63,286,004.37 (1,427,612.19) 61,858,392.18 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 59,020.97 (8,714.27) 50,306.70 191,956.40 (20,285.06) 171,671.34 

เบด็เตลด็ 2,330,259.95 (1,212,317.70) 1,117,942.25 11,893,795.33 (8,372,120.09) 3,521,675.24 

รวม  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. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

28.1. ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั (ต่อ) 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจากความผนั

ผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงั

การรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการจัดการ

สินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณท่ีมีต่อมูลค่าสาํรองสินไหมทดแทนก่อนและหลงัการรับประกนัภยั

ต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย:บาท) 

31 ธันวาคม 2563 

 

ข้อสมมตทิี่
เปลีย่นแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ก าไร (ขาดทุน) 
ก่อนหักภาษ ี

อตัราส่วนค่าสินไหมสมับูรณ์ +1% 3,270,527 2,882,596 (2,882,596) 

 -1% (3,270,527) (2,882,596) 2,882,596 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหมท่ี ไม่สามารถ

จดัสรรได ้

+1% 541,535 541,535 (541,535) 

 -1% (541,535) (541,535) 541,559 
 

(หน่วย:บาท) 

31 ธันวาคม 2562 

 

ข้อสมมตทิี่
เปลีย่นแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ก าไร (ขาดทุน) 
ก่อนหักภาษ ี

อตัราส่วนค่าสินไหมสมับูรณ์ +1% 3,371,949 2,860,359 (2,860,359) 

 -1% (3,371,949) (2,860,359) 2,860,359 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหมท่ี ไม่สามารถ

จดัสรรได ้

+1% 532,799 532,799 (532,799) 

 -1% (532,799) (532,799) 532,799 
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28. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

28.2. เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุน เงินให้

กูย้ืม สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของการใหเ้ครดิตซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และลูกหน้ี

จากสญัญาประกนัภยัต่ออยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บประกนัภยัต่อของบริษทัฯกระจายอยูใ่นอุตสาหกรรม

ท่ีแตกต่างกนัตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากความเส่ียงดา้นเครดิต คือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

 บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั ดว้ยการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ในการพิจารณาวงเงินเครดิต 

ระยะเวลาเครดิตของตวัแทน นายหนา้ บริษทันายหนา้ ตลอดจนอาํนาจอนุมติัเป็นไปอยา่งรัดกมุ เพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัทาง

ธุรกิจ 

 ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการประกนัภยัต่อ  โดยมีการจดัทาํกลยทุธ์การประกนัภยัต่อ รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง

ในการพิจารณาบริษทัรับประกนัภยัต่อ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นเครดิตจากการประกนัภยัต่อ ทั้งน้ีบริษทัรับประกนัภยัต่อท่ีใช้

จะตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไว ้

 ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการลงทุน 

 บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน โดยกาํหนดขีดจาํกดัสาํหรับการลงทุนแต่ละคู่สัญญา รวมถึงกาํหนดอนัดบัความ

น่าเช่ือถือขั้นตํ่าของคู่สญัญาท่ีบริษทัจะสามารถลงทุนไดใ้นกรอบนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ 

 การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ใน 12 เดือนขา้งหนา้บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

Stage 1: สินทรัพย์ทางการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดติ (12-mth ECL) 

สินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯท่ีถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) หรือใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือจากผูอ้อกสินทรัพย ์

หรือสามารถเทียบเคียงอนัดับความน่าเช่ือถือได้จากข้อมูลท่ีบริษทัฯสามารถหาได้โดยไม่มีตน้ทุนใดๆ แสดงให้เห็นว่า

สินทรัพยล์งทุนมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่ BBB- ข้ึนไป โดยท่ีบริษทัฯจะใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือของสินทรัพยล์งทุน                

ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือคร้ังสุดทา้ยของสินทรัพยล์งทุน 

Stage 2: สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดติ (Lifetime ECL - not credit impaired) 

สินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ ท่ีถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ตํ่ากวา่ BBB- ลงไป ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน  
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Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ (Lifetime ECL - credit impaired) 

 เม่ือมีการผิดนดัชาํระตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไปเกิดข้ึน 

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางสาํหรับสินทรัพย์

ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) 

 (หน่วย: บาท) 

 2563 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ
ที่ไม่มีการเพิม่ขึน้
อย่างมีนัยส าคญั                    
ของความเส่ียง            
ด้านเครดติ 

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ
ที่มีการเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคญัของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

(Lifetime ECL not 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ      
ด้อยค่าด้าน
เครดติ 

(Lifetime ECL 
– credit 

impaired 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่
ใช้วธิีอย่างง่ายในการ
ค านวณผลขาดทุนด้าน
เครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ตลอดอายุ 
(Lifetime ECL – 

simplified approach) 

รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      

Investment grade 31,416,733.73 - - - 31,416,733.73 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน - - - - - 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

Investment grade 413,530,000.00 - - - 413,530,000.00 

Non-investment grade - - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน (961,972.35) - (18,445,000.00) - (19,406,972.35) 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 

Investment grade 2,764,061.01 - - - 2,764,061.01 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน - - - - - 
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 ตารางดา้นล่างแสดงรายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2563 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่
มีการเพิม่ขึน้อย่าง 

มีนัยส าคญัของ 

ความเส่ียงด้านเครดติ 
(112-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคญั
ของความเส่ียงด้านเครดติ 
(Lifetime ECL not credit 

impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการด้อย

ค่าทางเครดติ 
(Lifetime ECL- 
credit impired) 

 

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

ยอดตน้ปี     

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี - - - - 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    

ยอดตน้ปี     

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ (961,972.35) - (18,445,000.00) (19,406,972.35) 

ยอดปลายปี (961,972.35) - (18,445,000.00) (19,406,972.35) 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     

ยอดตน้ปี     

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่า 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี - - - - 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน (ไม่รวมสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั) คือ 

มูลค่าตามบญัชีโดยไม่คาํนึงถึงหลกัประกนัและการดาํเนินการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,416,733.73 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 448,530,000.00 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,764,061.01 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 482,710,794.74 
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ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ 

(1) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

สามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งัน้ี 
(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่
อตัราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา  
ดอกเบีย้ 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริง   

(ร้อยละต่อปี) 

 ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
 หรือวนัครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 31,416,733.73 - 31,416,733.73 0.00 – 1.10 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 13,242,928.80 13,242,928.80 - 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  - 

สาํรองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืน

จากบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 4,278,822.47 4,278,822.47 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 15,793,665.78 15,793,665.78 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,600,000.00 5,000,000.00 - - - 6,600,000.00 0.00-5.00 

ตราสารทุน - - - - 182,881,995.68 182,881,995.68 - 

เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 8,279,839.29 8,279,839.29 - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 69,562,097.97 208,486,882.09 9,992,873.04 - - 288,041,853.10 1.21-5.50 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 134,481,174.55 - - - - 134,481,174.55 0.20-1.70 

เงินใหกู้ย้ืม - - - 4,700,940.91 - 4,700,940.91 5.275-5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง - 

ค่าสินไหมทดแทน - - - - 92,104,977.37 92,104,977.37 - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 20,674,268.10 20,674,268.10 - 
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ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด (ต่อ) 
(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่
อตัราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา  
ดอกเบีย้ 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริง   

(ร้อยละต่อปี) 

 ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
 หรือวนัครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 53,022,357.90 - 53,022,357.90 0.00 – 1.10 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 30,325,742.29 30,325,742.29 - 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  - 

สาํรองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืน

จากบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 10,356,939.23 10,356,939.23 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 26,400,176.00 26,400,176.00 - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 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 - 

เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 8,279,839.29 8,279,839.29 - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 48,000,000.00 218,000,000.00 40,000,000.00 - - 306,000,000.00 1.74-5.50 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 120,930,000.00 14,000,000.00 - - - 134,930,000.00 0.65-1.70 

เงินใหกู้ย้ืม - - - 7,281,766.56 - 7,281,766.56 5.275-5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัสาํรอง - 

ค่าสินไหมทดแทน - - - - 85,105,272.39 85,105,272.39 - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 20,985,069.98 20,985,069.98 - 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นการแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีเป็นไปไดต้่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกาํหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงท่ี 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีต่อกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 
เพิม่ขึน้ / ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรหรือขาดทุน 

 (ร้อยละ) (บาท) 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน - ตราสารหน้ี 1%    4,585,300.00  

 (1%)  (4,197,045.00) 
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การวเิคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัทาํข้ึนโดยใชส้มมติฐานวา่จาํนวนตราสารหน้ี และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงั

ถือเสมือนว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดของตราสารหน้ีไม่ได้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลคา่ของตราสารหน้ี ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์

สภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

(2) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารหน้ีและตรา

สารทุนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งราคาจะเปล่ียนแปลงไปตาม

ภาวะตลาด 

ค. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด เน่ืองจากไม่

สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํให้

เกิดความเสียหายได ้

รายละเอียดวนัท่ีครบกาํหนดชาํระของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  ซ่ึงพิจารณาจาก

กระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มกี าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,416,733.73 - - - - 31,416,733.73 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 13,242,928.80 - - - 13,242,928.80 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 20,254,791.93 - - - 20,254,791.93 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 15,793,665.78 - - - 15,793,665.78 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 205,643,272.52 213,486,882.09 9,992,873.04 191,161,834.97 620,284,862.62 

เงินใหกู้ย้มื - - 774,660.28 3,926,280.63 - 4,700,940.91 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั - 92,104,977.37 - - - 92,104,977.37 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 20,674,268.10 - - - 20,674,268.10 
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 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2562 

 เมือ่ทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มกี าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 - - - - 53,022,357.90 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 30,325,742.29 - - - 30,325,742.29 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 10,356,939.23 - - - 10,356,939.23 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 26,400,176.00 - - - 26,400,176.00 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 178,930,000.00 233,600,00.00 45,000,000.00 211,123,258.22 668,653,258.22 

เงินใหกู้ย้มื - 122,550.75 331,339.67 6,827,876.14 - 7,281,766.56 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั - 85,105,272.39 - - - 85,105,272.39 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 20,985,069.98 - - - 20,985,069.98 

29. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวนิาศภยั 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัฯคือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงเงินกองทุนฯ                

ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

30. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั 

(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมตน้ปี 5,413,064.83 4,384,967.69 

เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 487,101.46 1,028,097.14 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมปลายปี 5,900,166.29 5,413,064.83 

31. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 14 ลา้นบาท วางไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้าประกนัไว้

กบันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 

32. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 เงินฝากธนาคารจาํนวน 30.00 ลา้นบาท และ 55.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพย์

ในการวางเป็นสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 
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33. รายไดจ้ากการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 

ดอกเบ้ียรับ 11,944,222.46 13,110,204.07 

เงินปันผล 5,576,889.87 6,993,223.15 

รวม 17,521,112.333 20,103,427.22 

34. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกันจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530                   

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บั

อายุงานของพนกังานกองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรจาํกดัซ่ึงจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ี

ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้

กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.42 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

35. สาํรองตามกฎหมาย 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

36. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

(หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

กาํไรสาํหรับปี 51,224,526.64 (31,050,936.76) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 12,000,000 12,000,000 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุน้) 4.27 (2.59) 

37. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บ และ

สอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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37. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 บริษทัฯ ดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยั และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ใน

ประเทศไทย ดงันั้นรายไดก้าํไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์

ตามท่ีกล่าวไว ้ และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนงานดาํเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑ์ 

ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
ประกนัอคัคีภัย 

ประกนัภัยทาง
ทะเล และขนส่ง 

ประกนัภัยรถ 
ประกนัภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
ประกนัภัย
เบ็ดเตลด็ 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 36,469,859.76 7,599,497.48 123,131,088.21 1,131,649.53 30,223,843.11 198,555,938.09 

หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 9,368,808.29 3,471,122.35 6,364,642.04 431,486.91 14,830,342.84 34,466,402.43 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 27,101,051.47 4,128,375.13 116,766,446.17 700,162.62 15,393,500.27 164,089,535.66 

บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,174,194.41 401,946.70 109,048,113.67 3,015.33 584,552.28 111,211,822.39 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 28,275,245.88 4,530,321.83 225,814,559.84 703,177.95 15,978,052.55 275,301,358.05 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 4,299,322.13 1,565,620.53 1,070,509.10 153,560.47 5,869,793.26 12,958,805.49 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 32,574,568.01 6,095,942.36 226,885,068.94 856,738.42 21,847,845.81 288,260,163.54 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ

ค่าสินไหมทดแทน 2,687,633.19 (557,451.19) 103,457,348.67 321,814.78 1,769,034.13 107,678,379.58 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,527,629.81 1,094,046.87 15,568,857.29 201,508.49 5,189,103.61 30,581,146.07 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,689,551.14 1,853,530.10 46,359,555.47 6,000.72 730,423.03 51,639,060.46 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 

ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 13,904,814.14 2,390,125.78 165,385,761.43 529,323.99 7,688,560.77 189,898,586.11 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      39,103,195.32 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน      23,090,479.95 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      252,092,261.38 

กาํไรจากการรับประกนัภยั      36,167,902.16 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      17,521,112.33 

รายไดอ่ื้น      6,193,405.29 

กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้      59,882,419.78 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      (8,657,893.14) 

กาํไรสาํหรับปี      51,224,526.64 
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37. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
ประกนัอคัคีภัย 

ประกนัภัยทาง
ทะเล และขนส่ง 

ประกนัภัยรถ 
ประกนัภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
ประกนัภัย
เบ็ดเตลด็ 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 37,706,880.30 8,760,900.31 319,704,057.58 1,172,949.33 47,511,378.82 414,856,166.34 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 8,637,585.17 3,354,258.18 16,171,236.53 498,351.11 30,767,531.35 59,428,962.34 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 29,069,295.13 5,406,642.13 303,532,821.05 674,597.22 16,743,847.47 355,427,204.00 

บวก(หกั)เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยั 

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 764,005.56 331,665.06 (84,.76,247.03) 622,027.97 (33,003.67) (82,691,552.11) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 29,833,300.69 5,738,307.19 219,156,574.02 1,296,626.19 16,710,843.80 272,735,651.89 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 6,062,755.62 1,205,240.82 2,544,508.19 176,859.33 6,979,391.39 16,968,755.35 

รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 35,896,056.31 6,943,548.01 221,701,082.21 1,473,485.52 23,690,235.19 289,704,407.24 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ

ค่าสินไหมทดแทน 16,258,631.48 3,489,648.06 91,168,663.96 668,100.24 10,678,735.58 122,263,779.32 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 8,869,617.22 1,285,870.63 39,190,766.09 175,116.57 4,664,236.94 54,185,607.45 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,327,470.86 1,937,929.49 150,829,342.82 6,687.82 2,575,582.15 158,677,013.14 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 

ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 28,455,719.56 6,713,448.18 281,188,772.87 849,904.63 17,918,544.67 335,126,399.91 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน      46,227,005.95 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      381,353,405.86 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (91,648,998.62) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      20,103,427.22 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน      17,204,980.00 

รายไดอ่ื้น      16,655,732.69 

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้      (37,684,858.71) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      6,633,921.95 

ขาดทุนสาํหรับปี      (31,050936.76) 
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37. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 
ประกนัอคัคีภัย 

ประกนัภัยทาง
ทะเล และขนส่ง 

ประกนัภัยรถ 
ประกนัภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
ประกนัภัย
เบ็ดเตลด็ 

สินทรัพย์ที่ปันส่วน
ไม่ได้ 

รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 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 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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 

หนีสิ้น        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
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 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากผูเ้อาประกนัรายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของเบ้ียประกนัภยัรับของกิจการ 

38. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จาํกดัและภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวนเงินรวม 64.93 ลา้นบาท และ 89.93 ลา้นบาท 

ตามลาํดบัใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินฝากธนาคาร   

คํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 200,000,000.00 20,000,000.00 

หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00 14,000,000.00 

หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 30,000,000.00 55,000,000.00 

คํ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00 500,000.00 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00 430,000.00 

รวม 64,930,000.00 89,930,000.00 

39. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้และภาระผกูพนั 

คดฟ้ีองร้อง 

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยัโดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็นจาํนวนเงิน

โดยรวมประมาณ 3.53 ลา้นบาท และ 0.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้อง

ในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรมจ์าํนวน 1.49 ลา้นบาท และ 0.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้

เสร็จ และส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดวา่จะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจาํนวน 1.49 

ลา้นบาท และ 0.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  2563     |     หนา้ 130 

การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 

0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาว รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1,765,984.11 2,464,236.00 

รวม 1,765,984.11 2,464,236.00 

40. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลกาํไรสุทธิ 

ในอตัราหุน้ละ 2.60 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 31.20 ลา้นบาท 

41. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการ ในงบการเงิน

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

  ตามทีเ่คยรายงานไว้ จดัประเภทรายการใหม่ ตามทีจ่ดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ:    

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ 20,985,069.98 688,443.93 21,673,513.91 

หน้ีสินอ่ืน:    

อ่ืนๆ 40,230,786.39 (688,443.93) 39,542,342.46 

รวม 61,215,856.37 - 61,215,856.37 

42. การอนุมติังบการเงิน 

 กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2564 



บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  2563     |     หนา้ 131 

▲ท าเนียบสาขา 

1.  ส านกังานใหญ่  

ท่ีอยู ่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ 02 – 276-1024  
โทรสาร  02 – 275-4919 

อีเมล ์ charanins@charaninsurance.co.th   

2.  สาขาเชียงใหม ่  

ท่ีอยู ่ 280 - 280/1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตาํบลแม่เหียะ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

โทรศพัท ์ 0-5380-6616-8 

โทรสาร  0-5380-6620 

อีเมล ์ cm@charaninsurance.co.th 

3.  สาขาขอนแกน่  

ท่ีอยู ่ 377/1 - 3 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทรศพัท ์ 0-4347-2295    
โทรสาร 0-4347-2296   
อีเมล ์ kk@charaninsurance.co.th 

4.  สาขากระบ่ี  

ท่ีอยู ่ 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 81000 

โทรศพัท ์ 0-7562-4083 

โทรสาร 0-7562-4084 

อีเมล ์ kb@charaninsurance.co.th 
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