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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษทั จรั ญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มุ่งดําเนิ นงานเพื่อการให้บริ การที่ ดีสําหรับลูกค้า และสร้ างรากฐานทาง
การเงินให้มนั่ คงแข็งแกร่ ง พัฒนาการกํากับดูแลกิ จการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร และผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
ยัง่ ยืนและมัน่ คงในระยะยาว ตลอดจนมุ่งมัน่ ที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั
ทําหน้าที่ในการกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดําเนิ นงานไปในทิศทาง
เดี ย วกัน ซึ่ งในปี 2563 คณะกรรมการได้มี ก ารพิ จ ารณาทบทวนวิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุท ธ์ และเป้ าหมาย เพื่ อ ให้เ หมาะสม
และสอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั สําหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นในการให้บริ การด้านการประกันภัย โดยให้บริ การอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามคําที่วา่
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”
พันธกิจ
 ดําเนิ นธุรกิจและให้บริ การที่ซื่อตรงเป็ นหลักประกันที่มนั่ คง พร้อมทั้งดําเนิ นธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดรับกับสถานการณ์ในปั จจุบน
ั
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการทํางานให้มากที่ สุด และพัฒนาระบบการบริ หารงานใน

ทุกๆ ด้านของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 มีการบริ หารจัดการที่ดี สร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
 มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมดําเนิ นธุ รกิ จย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน โดยยึดหลักตามกฎระเบี ยบและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง
 สร้างการตระหนักรู ้และกระตื อรื นร้ นในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้เท่ าทันกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั และในอนาคต
กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
 บริ หารทรัพย์สินเดิมให้เต็มประสิทธิภาพ
 แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายกิจการให้มีการเติบโต
 เสริ มสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร

เป้ าหมายในการดาเนินงาน
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกระดับ รวมไปถึงการจัดหา
ข้อมูล และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรับประกันภัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
อย่างสูงสุด และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ได้พฒั นาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกับการ
เพิ่มพูนความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อองค์กรเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ภายในปี 2564 บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะมีเบี้ย
หน้าที่ 1

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประกันภัยรับลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากทางบริ ษทั คาดว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะมีปริ มาณลดลงจากการแข่งขัน
ที่สูงและความคุม้ ครองที่มีการปรับตัวสู งขึ้น จึงมุ่งเน้นการขยายตลาดด้านการประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ
เป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
- ด้ านการตลาด บริ ษทั จะทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ Smart Phone เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัย
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเองได้มากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สามารถขยายฐานกลุ่ม
ลูกค้าเดิมสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มต่อธุรกิจประกันภัยของบริ ษทั
- ด้ านการปฏิบัติการ บริ ษทั จัดให้มีการพัฒนาบุ คลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนั ไป เพื่อเป็ นการพัฒนาการ
ให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- ด้ านการลงทุน ทางบริ ษทั จะมีการพิจารณาถึ งแนวทางในการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีผลตอบแทน
และความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้ ซึ่ งสามารถลงทุนได้ตามประกาศเรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิ จอื่น ของสํางานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผลประกอบการของบริ ษทั มีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้น
นอกเหนือไปจากการรับประกันภัย
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษั ท จรั ญ ประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ท ซุ่ น เฮงหลี ป ระกั น ภั ย จํ า กั ด ” ก่ อ ตั้ง ขึ้ นเมื่ อ วัน ที่
10 พฤศจิ กายน 2492 ด้วยทุ นจดทะเบี ยนเริ่ มแรก 2 ล้านบาท เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จให้บริ การรั บประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่
การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
โดยในปี

พ.ศ. 2518 บริ ษทั ได้ทาํ การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด”
พ.ศ. 2523 บริ ษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท
พ.ศ. 2526 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 10 ล้านบาท
พ.ศ. 2534 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้านบาท
พ.ศ.2536 บริ ษัท ได้เ ข้า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น 60 ล้า นบาท

ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญ 6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
พ.ศ. 2537 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ในชื่อ “บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)”
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
พ.ศ. 2549 บริ ษทั ได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ มีการพัฒนาการบริ หารงานดีเด่น อันดับ 3” จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบี ยน เป็ น 120 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 12 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท
ปั จจุ บนั บริ ษทั จรั ญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ. 327) โทรศัพท์ 0-2276-1024, www.charaninsurance.co.th
ได้ดาํ เนินกิจการธุรกิจประกันภัยมาด้วยความมัน่ คงเข้าสู่ปีที่ 71 โดยบริ ษทั มีจาํ นวนหุน้ สามัญ 12 ล้านหุ ้น และมีทุนจดทะเบียน 120
ล้านบาท ชําระแล้วเต็มมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

27.10
4.13
116.77
16.09

14.43
2.20
62.18
8.56

29.07
5.41
303.53
17.42

7.10
1.32
74.14
4.26

30.29
5.62
102.43
17.51

16.51
3.05
55.81
9.54

164.09

87.37

355.43

86.82

155.85

84.91

2. รายได้จากการลงทุน

17.52

9.33

20.10

4.91

20.19

11.00

3. รายได้อื่น ๆ

6.19

3.30

33.86

8.27

7.51

4.09

187.80

100.00

409.39

100.00

183.55

100.00

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

รวม
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

การประกอบธุรกิจของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
(1) ด้ านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็ น
- การรับประกันภัยโดยตรง เป็ นการรับประกันภัย ผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดานายหน้า นิติบุคคล สถาบัน
การเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อจากบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ ยงในการรับประกันภัย
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.1 การประกันภัยอัคคีภัย
เป็ นการรับประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่อยูอ่ าศัย อาคาร บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพณิ ชย์ โรงงาน และ/หรื อ
ทรัพย์สินภายในสิ่ งปลูกสร้าง สต๊อกสิ นค้า เฟอร์ นิเจอร์ ตลอดจนเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็ น ดังนี้
- การประกันภัยอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศั ย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า
(รวมถึงความเสี ยหายต่อเครื่ องไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ เกิ ดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า) ภัยระเบิ ด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจาก
อากาศยาน ภัยเนื่องจากนํ้า อันเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรื อการล้นออกมาของนํ้า หรื อไอนํ้า (และคุม้ ครองภัย
ธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากนํ้าท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิด หรื อคลื่นใต้น้ าํ หรื อ สึ นามิ และภัยจาก
ลูกเห็ บ บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจริ ง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิ น 20,000 บาท / ปี ) และยังมีการขยาย
ความคุม้ ครองค่าเช่าที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราว (ตามเงื่อนไขการประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยูอ่ าศัย)
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- การประกันอัคคีภัย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่
ใช้สาํ หรับทําแสงสว่าง หรื อประโยชน์เพื่อการอยูอ่ าศัยเท่านั้น ส่ วนความเสี ยหายเนื่ องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัยระเบิด ภัยเนื่ องจาก
นํ้า (ไม่รวมนํ้าท่วม) ภัยลมพายุ ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า ฯลฯ ต้องระบุไว้ให้ชดั เจนในกรมธรรม์ประกันภัยจึงจะได้รับความคุม้ ครอง
1.2 การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
เป็ นการรับประกันภัยขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรื อเดินทะเล และการขนส่ งทางบก
โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสิ นค้าทางเครื่ องบิน ซึ่งจะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้า
ที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่ งที่นาํ เข้าในประเทศและส่ งออกต่างประเทศที่เกิดความเสี ยหายจากภัยทางทะเล ความเสี ยหาย
จากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรื อฟ้ าผ่า และยังให้ความคุม้ ครองพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการจลาจล การนัดหยุด
งาน เป็ นต้น โดยสามารถแยกกรมธรรม์เป็ นประเภทได้ ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (ทางเรื อ ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ)
2. กรมธรรม์ประกันภัยสิ นค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
- กรมธรรม์แบบคุม้ ครองความเสี่ ยงภัยทุกชนิด
- กรมธรรม์แบบระบุภยั
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่ง
1.3 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เป็ นการประกันภัยประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่ งให้ความคุม้ ครองต่อความสู ญเสี ย และความเสี ยหายอัน
เนื่ องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อจากความคุม้ ครองของการประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกันภัยต่างๆ ได้แก่
- ประกันภัยความเสี ยงภัยทรัพย์สิน

- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยกรมธรรม์ความเสี่ ยงภัยฯ)

- ประกันภัยอุปัทวเหตุ คุม้ ครองสิ ทธิการเช่า

- ประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม

- ประกันการก่อสร้างทุกชนิด

- ประกันภัยเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูร้ ับเหมา

- ประกันภัยเครื่ องจักรหยุดชะงัก

- ประกันภัยหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดัน

- ประกันภัยเครื่ องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัย PA 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง

- ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์

- ประกันภัยโรคมะเร็ ง

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- ประกันภัยสําหรับเงิน

- ประกันภัยโจรกรรม

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น - ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบ
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

- ประกันภัยสําหรับกระจก
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก

นํ้ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม
- ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

- ประกันภัยซื่อสัตย์

- ประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิด

- ประกันภัยร้านทอง
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- ประกันภัยทรัพย์สินคุม้ ครองภัยก่อการร้าย

- ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ

- ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทําความผิด

- ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด

- ประกันภัยป้ ายโฆษณา

- ประกันภัยสําหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง

- ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

- ประกันภัยคุม้ ครองการว่างงาน

- ประกันภัยเพื่อการใช้เรื อกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการ

- ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารและการใช้คืน

พิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

ให้แก่บริ ษทั

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่ องใน - ประกันภัยอุบตั ิเหตุประเภทผูข้ บั ขี่หรื อผูโ้ ดยสารไม่ระบุชื่อ
การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ

- ประกันภัยการดูแลระยะยาวสําหรับผูส้ ูงอายุ

ตามกฎหมายในฐานะผูต้ รวจสอบอาคาร

- ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล / แบบกลุ่ม

1.4 การประกันภัยรถยนต์
เป็ นการรับประกันความเสี่ ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุม้ ครอง การสู ญหาย และความเสี ยหายของตัวรถ อุปกรณ์
ประจํารถถูกลักขโมย ความสูญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สินของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ ความสูญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
รวมทั้งความคุม้ ครองพิเศษอื่นๆ เช่น การประกันตัวผูข้ บั ขี่ในคดีอาญา เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัยตามความ
คุม้ ครองที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัยคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ หรื อเรี ยก
สั้น ๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็ นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กาํ หนดให้เจ้าของรถซึ่ง
ใช้รถหรื อมีรถไว้เพื่อใช้ตอ้ งจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของสํานักพระราชวัง รถสําหรับ
เฉพาะองค์พระมหากษัตริ ย ์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็ นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การรับประกันภัยที่ เจ้าของรถแต่ละคันตัดสิ นใจทําประกันภัย
รถยนต์ของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรื อความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้ อา
ประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ ครองออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ที่ 1: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์ที่
เอาประกันภัย จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรื อไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็ นการเสี ยหายทั้งคันหรื อบางส่วน
ประเภท ที่ 2: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกาย หรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ ครองต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
จากการสูญหายหรื อไฟไหม้
ประเภทที่ 3: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4: ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ที่เอาประกันภัย อุปกรณ์เครื่ องตกแต่ง
หรื อสิ่ งที่ติดประจําอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณี เท่านั้น
หน้าที่ 5

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

1.5 การประกันภัยต่ อ
การดําเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากการรับประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยโดยตรงแล้ว บริ ษทั ยังมี
การรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อทั้งจากบริ ษทั ประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิ จ
ประกันภัยแต่ละประเภท ทางบริ ษทั จึงได้มีการจัดทํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบการ
บริ หารการประกันภัยต่อและการจัดการกับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับการ
ทบทวนและผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี เพื่อติดตามและควบคุมให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) ซึ่ งการบริ หารการประกันภัยต่อจะ
ประกอบด้วยกระบวนการคัดเลื อก (Selection) การนําไปปฏิ บัติใช้ (Implementation) การตรวจสอบและติ ดตาม (Monitoring) ทบทวน
(Review) ควบคุม (Control) และจัดทําเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันภัยต่อของบริ ษทั (Documentation) โดยพิจารณาจากความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ของบริ ษทั ต้นทุนทางการเงินโดยเปรี ยบเทียบสถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะที่ มีต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิ จทั้งใน
และต่ างประเทศ รวมถึ งการประมาณการรั บประกันภัยที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต โดยกลยุทธ์ การบริ หารการประกันภัยต่อจําเป็ นต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรอบการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารเงินกองทุน ซึ่ งจะต้องเหมาะสม
กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุ รกิ จประกันภัยของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั มี หน้าที่ สนับสนุ นและสร้างความ
เชื่อมัน่ ว่ากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการนําไปปฏิ บตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่งจะต้องจัดทําเป็ นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกําหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานสําหรับการนํากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อไปปฏิบตั ิ
ใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งกําหนดแนวทางการรับประกันภัย กําหนดหลักเกณฑ์ และขีดจํากัดของจํานวนและประเภทการประกันภัยที่จะทํา
ประกันภัยต่อแต่ละประเภทของสัญญา เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขการทําประกันภัยต่อมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่รับ
ประกันภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่ จะไม่ได้รับความคุม้ ครองจากการประกันภัยต่อ นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้กาํ หนดให้มีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพื่อติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อ รวมถึงได้จดั สรรทรัพยากรต่างๆ ให้
มีความเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และสามารถตอบสนองต่อข้อกําหนดของคณะกรรมการบริ ษทั ได้ทุกประการ
การตั้งสารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายเมื่อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัย ซึ่งจะบันทึกตาม
มูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่ ประเมินโดยผูป้ ระเมิ นอิสระหรื อเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั แล้วแต่กรณี โดยสุ ทธิ จากส่ วนที่
สามารถเรี ยกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ มูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ต้ งั สํารองเพิ่มเติมสําหรับค่าสิ นไหมทดแทนที่ อาจเกิ ดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานให้บริ ษทั ทราบ (IBNR)
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน คปภ. ว่าด้วยเรื่ องการจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย ซึ่งการคํานวณสํารองดังกล่าว ให้จดั สรรไว้ตามประสบการณ์จริ งด้วยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นกั
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยรับรองการคํานวณดังกล่าว ส่วนผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนกับค่าสิ นไหมทดแทน
ที่จ่ายจริ งจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนของปี ที่จ่าย
นโยบายการตั้งราคา
การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทแบ่งได้ ดังนี้
- กําหนดตามพิกดั อัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่ งกําหนดโดยเลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภท
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- พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการกําหนดอัตราเบี้ ยประกันภัย เช่ น ลักษณะ ประเภทประวัติต่างๆ
ของทรั พย์สิน ที่ เ อาประกัน ภัย ประวัติ ของผูเ้ อาประกันภัย รวมถึ ง เงื่ อนไขความคุ ม้ ครองของกรมธรรม์แต่ ละประเภท ได้แ ก่
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภท
สิทธิและข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535โดยมีเลขาธิ การสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย หรื อผูท้ ี่เลขาธิการมอบหมายให้เป็ นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ซึ่ งจะมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ทั้งในด้านการรับประกันภัย การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย การลงทุน และการที่ บริ ษทั
ประกันภัยต้องดํารงเงิ นกองทุนตามหลัก Risk Based Capital ตามข้อบังคับของสํานักงาน คปภ. ทําให้บริ ษทั ประกันภัยต้อง
ระมัดระวังเรื่ องความเสี่ ยงในการรับประกันภัยและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เงินกองทุนเพียงพอกับระดับความเสี่ ยง
(2) ด้ านการลงทุน
บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็ นรายได้สาํ คัญอีกทาง
หนึ่ งให้แก่บริ ษทั โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ยอมรับได้ และมีสภาพคล่องในการ
เปลี่ยนสิ นทรัพย์ลงทุนเป็ นเงินสดสําหรับส่วนที่บริ ษทั ต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่วน และ
เงื่ อนไขที่ กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครั ด ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุ นประกอบธุ รกิ จอื่ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 การให้กู้ยืมเงิ น
การลงทุนในหลักทรัพย์ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุน้ สามัญ หุน้ กู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(1) นโยบายและลักษณะตลาด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื่อ COVID – 19 ทําให้ภายในปี 2563 ธุรกิจประกันภัยไม่ได้มีการ
ขยายตัวมากนัก บริ ษทั ประกันภัยจึงพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการที่หลากหลายและรองรับกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั มากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยที่สาํ คัญที่มีมาอย่างต่อเนื่ อง คือ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา พฤติกรรมการ
บริ โภคและการดําเนิ นชีวิตของคนรุ่ นใหม่เริ่ มมีบทบาทกับธุรกิจประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปส่ งผลให้มีความต้องการในการเลื อกสรรผลิตภัณฑ์ที่ต่างออกไปจากเดิ ม ซึ่ งบริ ษทั ประกันภัยต้องพยายามปรั บ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ และบริ การต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุดในสภาวการณ์ที่สังคมก้าวเข้าสู่ ยคุ
ของการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรู ปแบบ
เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดประกันภัย
ในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ทั้งประเภทรถยนต์และไม่ใช่รถยนต์ โดยมีการเสนอขายผ่าน
ตัวแทนนายหน้าต่างๆ ที่ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่คา้ รวมถึงบุคคลที่ สนใจได้
อย่างทัว่ ถึง ซึ่งเป็ นการดําเนินงานต่อเนื่ องจากปี 2562 โดยเน้นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ราคาย่อมเยา
และมีการบริ การหลังการขายที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที และในอนาคตบริ ษทั จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รู ปแบบดิจิทลั เพื่อให้สอดรับกับตลาดคนรุ่ นใหม่ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังคงรักษาบริ การในรู ปแบบเดิมไว้ระยะหนึ่ง สําหรับกลุ่มลูกค้า
หรื อคู่คา้ ที่พอใจกับการบริ การดังกล่าว
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ลักษณะลูกค้ า
ลู กค้ ารายบุ คคล ได้แก่ ลู กค้าปั จเจกบุ คคลทั่วไปที่ ส่ว นใหญ่จะใช้บริ การการประกันอัคคี ภยั สําหรั บที่ อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เป็ นต้น
ลูกค้ าองค์ กร ประกอบด้วยธุ รกิจตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุ รกิจขนาดใหญ่ โดยบริ ษทั สามารถให้บริ การ
ด้านการประกันวินาศภัยได้ทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภยั หรื อการประกันการเสี่ ยงภัยทุกชนิดสําหรับกลุ่มสํานักงาน ที่พกั อาศัย
คอนโดมิเนี ยม ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการประกันภัยรถยนต์การประกันภัยขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
หรื อภายในประเทศ และการรับประกันภัยการก่อสร้าง สําหรับลูกค้าที่มีการดําเนินงานเป็ นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้ าและเป้ าหมาย
ในปี 2564 บริ ษทั ได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากเดิมให้กว้างขวางยิง่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 โดยการเพิ่มช่องทางใน
การจําหน่ายเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในกลุ่มเป้ าหมายใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึงคุณภาพในการบริ การเป็ น
สําคัญ โดยให้ความสําคัญกับบริ การหลังการขายรวมไปถึงการอํานวยความสะดวกในการแจ้งปั ญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ในปี 2564 บริ ษทั ยังคงขยายงานในช่องทางการจําหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ที่มีอยูร่ วมทั้ง
ดําเนิ นการปรับระบบงาน / วิธีการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารช่องทางการจําหน่าย ตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั
โดยช่องทางการจําหน่ายของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 4 ช่องทาง ได้แก่
1. การขายผ่านตัวแทนและนายหน้า บุ คคลธรรมดา บริ ษ ัทมี ตวั แทนและนายหน้า บุ ค คลธรรมดา ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนําด้านประกันวินาศภัยต่อผูเ้ อาประกันภัย ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้าบุคคล
ธรรมดา โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้น ผูส้ มัครที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั
จะต้องเป็ นผูม้ ีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
2. การขายผ่านนายหน้านิ ติบุคคล บริ ษทั มีนายหน้านิ ติบุคคล ซึ่ งทําหน้าที่ ให้บริ การโดยตรงแก่ผูเ้ อาประกันภัย
ตั้งแต่การแนะนําประเภทการประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
3. การขายผ่านสถาบันการเงิน บริ ษทั มีช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อ
ของสถาบันการเงิน
4. ลูกค้าโดยตรง ประกอบด้วยลูกค้าที่ติดต่อกับบริ ษทั โดยตรง และลูกค้าที่ฝ่ายการตลาดของบริ ษทั ให้บริ การและ
ดูแลโดยตรง
(2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปี 2563 ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19
อย่างมาก โดย IMF ได้คาดการณ์วา่ GDP ของไทยในปี 2563 จะหดตัวถึงร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็ นการหดตัวมากที่สุดของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ฉะนั้น จึงคาดว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี นี้จะอยูท่ ี่ประมาณ 250,000 ล้านบาท สําหรับผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2563 นั้น คาดว่าจะลดลงมาอยูท่ ี่ร้อยละ 1.4 ถึง 1.7 และจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของธุรกิ จ
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐที่ดาํ เนินการต่อเนื่องจากปี 2561 และปี 2562 จากการเบิกจ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รวดเร็ วขึ้น รวมถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสและ
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สร้างรายได้พ้นื ฐานให้กบั ประชาชน การปรับโครงสร้างหนี้ ครัวเรื อน การวางรากฐานสังคมผูส้ ู งวัยที่ตอ้ งพึ่งพาแรงงานคนรุ่ นใหม่
ให้มีรายได้และสามารถดํารงตนเอง การสร้างงานให้ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้เป็ นการผันรายได้เข้าสู่ ระบบการผลิตในรู ปแบบ
การอุปโภคและบริ โภคสิ นค้า และการบริ การต่างๆ ซึ่ งส่ งผลให้ในปี 2564 ภาพรวมของเศรษฐกิจอาจจะกลับมาฟื้ นตัวดีข้ ึน ฉะนั้น
หากอุสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว ภาคอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงภาคธุรกิจบริ การต่างๆ ได้รับประโยชน์ไม่
ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมจะส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยในฐานะผูใ้ ห้บริ การรับความเสี่ ยงภัยแทนภาครัฐ และประชาชนทัว่ ไป
ไม่ตอ้ งแบกรับความเสี่ ยงภัยดังกล่าวเองทั้งหมด
ในปี 2563 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจาํ นวนบริ ษทั ประกันภัยทั้งสิ้น 57 บริ ษทั (ที่มา: คปภ. และไม่นบั รวม บริ ษทั
ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก)
ตารางเปรียบเทียบเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
(หน่ วย: พันบาท)

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

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
ปี 2563

ปี 2562

เพิม่ (ลด)%

7,789,794

7,751,921

0.48

3,899,244

4,135,059

(5.70)

357,191
3,542,053
105,421,054

321,663
3,813,396
105,196,283

11.04
(7.11)
0.20

91,216,332
14,204,722
67,257,559

91,201,740
13,994,543
60,414,898

0.01
1.50
11.32

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

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

4.83
0.76
2.26
60.02
6.31

184,367,651

177,498,161

3.87

ที่มา : ข้อมูลเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2563 และ 2562 ประจําไตรมาส 3 เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
: https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั จรั ญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อรั กษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ มนั่ คงให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ได้ในระยะยาว เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ ยงภัยและการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง บริ ษทั
จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ติดตามและกํากับดูแลความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยอาศัยกรอบ
การบริ หารความเสี่ ยง และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้พ้ืนฐานการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ ง
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งช่วยลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีกระบวนการติดตามและทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ น
ระดับที่ เหมาะสมและยอมรั บได้ อย่างไรก็ดี บริ ษ ัทยังคงต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงที่ สําคัญ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะเป็ นผูด้ ูแลและติดตามความเสี่ ยงในแต่ละด้าน และ
รายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ได้กาํ หนดปั จจัยความเสี่ ยงไว้ 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึ ง ความเสี่ ยงจากการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนิ นงานและการนําไป
ปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี
และความคาดหวังของสาธารณชน อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวสิ ยั ทัศน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริ ษทั
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และวางแผนดํา เนิ นงานให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของบริ ษทั อีกทั้งยังทําการติดตามและควบคุมการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกําหนดสัญญาณเตือนในกรณี ที่ผล
การดํา เนิ น งานมี แ นวโน้ม ไม่ เ ป็ นไปตามแผนกลยุท ธ์ ที่ ก ํา หนดไว้ เพื่ อ ให้ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นแผนกลยุท ธ์ ใ ห้ส อดคล้อ งกับ
สภาวการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปได้อย่างทันท่ วงที เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อง การแข่งขัน กฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ โดยบริ ษทั มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ส่งเสริ มความรู ้ให้แก่บุคลากรภายในบริ ษทั เพื่อเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริ ษทั ให้ประสบผลสําเร็ จ
ปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันทางธุ รกิ จประกันภัยรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริ ษทั อาจ
ลดลงหรื อไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ ไว้ บริ ษทั มี แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ โดยเน้นที่ การนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพในการเจริ ญเติบโต สามารถทํากําไรได้ รวมถึงการขยายงานทางด้านออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
2. ความเสี่ยงด้ านประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ ยงด้านประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิดความ
เสี ยหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกําหนดเบี้ยประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านประกันภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่า
สิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสําคัญที่ส่งผลต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
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บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านประกันภัย โดยกําหนดให้มีนโยบายการรับประกันภัยและกลยุทธ์การ
บริ หารการประกันภัยภัยต่อที่มีการทบทวนเป็ นประจําทุกๆ ปี มีข้ นั ตอนการรับประกันภัยที่เป็ นระบบ เลือกรับประกันภัยที่มีความ
เสี่ ยงตํ่า และมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะรับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่
ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซึ่งบริ ษทั พิจารณาปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์การรับประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงสําหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทําให้ความเสี่ ยงด้านประกันภัยของ
บริ ษทั ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนและการตั้งสํารองประกันภัยของบริ ษทั อย่างเพียงพอ รัดกุม
และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
3. ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ราคาของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ ย งด้า นตลาดที่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ได้แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ตลาด
หลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของบริ ษทั อีก
ส่ วนหนึ่ งมาจากการลงทุน จึ งทําให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงิ นอันเนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริ ษทั
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยกําหนดนโยบายการลงทุนที่ระบุสัดส่ วนการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุ รกิ จอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ ได้กาํ หนดชนิ ดของหลักทรั พย์ที่อนุ ญาตให้ลงทุ น
รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ดว้ ย ซึ่งทางบริ ษทั มีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายและนโยบายการลงทุน
อย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนสําหรับรองรับความเสี่ ยงจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริ ษทั เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสู ง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม แน่นอน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู ง
ประเภทหลักทรัพย์เก็งกําไร โดยบริ ษทั จะกระจายการลงทุนให้อยู่ในรู ปของเงิ นฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิ น พันธบัตร หุ ้นกู้ หุ ้นสามัญ
เพราะนอกจากจะได้รับกําไรจากส่ วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผล
เพิ่มเติม และบริ ษทั มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุ ง
แผนการลงทุน รวมถึงดําเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
4. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึง
โอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
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ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชําระค่า
สิ นไหมทดแทนให้กบั บริ ษทั ได้ เมื่อมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามภาระผูกพันในสัญญาประกันภัยต่อที่มีกบั บริ ษทั เนื่องจาก
ในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสูง บริ ษทั มีนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทําการประกันภัยต่อกับบริ ษทั
ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงกันไว้ได้ รวมทั้งยังมี
โอกาสที่คู่สญ
ั ญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยการพิจารณาอันดับความน่ าเชื่ อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่ รับ
ประกันภัยต่ อต่ างประเทศ โดยบริ ษ ัทจะเลื อกพิ จารณาทําสัญญาประกันภัยต่อจากรายชื่ อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่ มี ระดับความ
น่าเชื่ อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือให้มีความทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนบริ ษทั รับ
ประกันภัยต่อในประเทศ บริ ษทั จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจาก
รายงานการดํารงกองทุนประจําไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน ที่ระดับขั้นตํ่าตั้งแต่ 150% ขึ้นไป นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้มีการจัดการ
ความเสี่ ยงในส่ วนนี้ โดยการจัดสรรเงิ นสํารองความเสี ยหายทั้งก่อนการประกันภัยต่อและหลังการประกันภัยต่อไว้ให้เพียงพอกับความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วย ซึ่งบริ ษทั ได้ทาํ การซื้อความคุม้ ครองแบบ Excess of Loss หรื อความคุม้ ครองเสี ยหายส่ วนเกินกว่า
จํานวนที่กาํ หนดไว้อีกชั้นหนึ่ ง รวมถึงมีการใช้บริ การของตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ต้องการอีกทางหนึ่ งด้วย และบริ ษทั มีการติดตาม เครดิตจากอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศ และอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศ เป็ นประจําทุกไตรมาส
5. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้สิน หรื อภาระผูกพันเมื่อถึง
กําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินมาชําระ
ได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ การเกิดความเสี ยหายขนาดใหญ่
โดยที่ไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถชําระหนี้สินหรื อภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดได้
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงินลงทุนบางส่ วนเป็ นเงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิ นและพันธบัตรระยะสั้น ซึ่ งมีสภาพคล่องสู ง และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงิ น การจ่ายเงิ นตามภาระผูกพันต่างๆ
ที่มีอยู่ และอีกส่ วนหนึ่ งบริ ษทั จัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด สภาพคล่องสู ง และสามารถเปลี่ยนเป็ น
เงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้นบริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนดขึ้น โดยบริ ษทั ดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital :
RBC) ที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ระดับ 180% ขึ้นไป ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สาํ นักงาน คปภ. กําหนดไว้ที่ 120% เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจว่าเงินกองทุนที่บริ ษทั จะต้องดํารงไว้มีความเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการดําเนิ นธุรกิจ
และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักสากลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัยให้สูงขึ้น
6. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรื อขาดการควบคุมที่ ดีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิ บตั ิงานภายใน บุคลากร ระบบงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอก
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ความเสี่ ยงด้านปฏิ บัติการที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ย บ
ข้อกําหนด หรื อข้อบังคับของหน่วยงานกํากับ ที่มีเป็ นจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับรู ้ หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยบริ ษทั ให้ความสําคัญและกําหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงมีผเู ้ ชี่ยวชาญในการทํางานแต่ละด้าน เพื่อให้ระบบงาน
มีประสิ ทธิ ภาพ พนักงานสามารถทํางานแทนกันได้ ทําให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมีการเข้ารับการฝึ กอบรมให้
พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในงานที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุ งระบบงานให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
รวมถึงบริ ษทั ยังมีหน่วยงานดูแลด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่คอยกํากับดูแล และติดตาม สื่ อสารกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่
ออกโดยหน่ ว ยงานกํา กับดู แล ให้กับพนักงานทุ ก ท่ านทราบ เพื่อถื อปฏิ บัติอ ย่างเคร่ งครั ด อี กทั้ง บริ ษ ัทยัง มี การกํา หนดให้ทุ ก
หน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในทุกๆ ด้านให้แก่พนักงาน ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล
หรื อเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้น รวมถึง
มีการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยบริ ษทั ยังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้เกิดภาวะฉุกเฉิ นก็ตาม
7. ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความเสี ยหายต่อบริ ษทั อันเนื่ องมาจากการเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง
เนื่องจากลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อหน่วยงานกํากับ ที่มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบ
ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ การชําระค่าสิ นไหมทดแทนเกินกว่า
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ลูกค้า คู่คา้ มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบได้
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง โดยบริ ษทั ยึดหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี รวมถึงมุ่งเน้นที่ จะ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น หน่ วยงานกํากับ ด้วยการปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เพื่อไม่ให้ถูก
ลงโทษหรื อถูกปรับเป็ นตัวเงิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง ฐานะการเงิน และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
8. ความเสี่ยงด้ านสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากการใช้
งานอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั ในปั จจุบนั
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ โดยบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษา
ความมั่น คงปลอดภัย ด้า นสารสนเทศ ที่ พ นัก งานทุ ก คนต้อ งปฏิ บัติ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด พร้ อ มกับ มี ก ารติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ (Firewall)
ที่ช่วยตรวจสอบและป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลหรื อการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กในระบบเครื อข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้กบั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยูภ่ ายในบริ ษทั เพื่อป้ องกันการโจมตี หรื อทําลายข้อมูลอันเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
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9. ความเสี่ยงด้ านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เหตุการณ์หนึ่ง หรื อเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการ
จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เช่ น บริ ษทั มีสัญญาประกันภัยต่อที่ มา
รองรั บความเสี่ ยงภัยที่ เกิ ดจากมหันตภัย แต่ไม่เพียงพอกับเหตุ การณ์ ความเสี่ ยงภัยที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจริ งในอนาคต และการรั บ
ประกันภัยเกินกว่าขีดจํากัดที่สามารถรับเสี่ ยงภัยได้ในแต่ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
บริ ษ ัท มี การบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งด้า นมหัน ตภัย โดยบริ ษ ัท มี ก ารจัด ทําสัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ ที่ ค ัด สรรผูร้ ั บ
ประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยูใ่ นระดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป เพื่อรองรับความเสี่ ยงภัยที่เกิดจาก มหันตภัยไว้
ล่วงหน้า พร้อมกับมีนโยบายการรับประกันภัยที่ เน้นพื้นที่รับประกันภัยที่ มีความเสี่ ยงต่อมหันตภัยในระดับตํ่า อีกทั้งยังมีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกํากับดูแล และควบคุมการรับประกันภัยไม่ให้เกินขีดจํากัดความเสี่ ยงภัยที่สามารถรับได้ในแต่
ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
10. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)
ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุ รกิจ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่ เป็ นทาง
การเงินและที่มิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยงั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากความมัน่ คงทางการเงินของกลุ่ม
ธุรกิ จทั้งหมดหรื อบริ ษทั ภายในกลุ่มธุรกิจซึ่ งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุ รกิจใดธุรกิจหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นทั้งเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น
ภายในกลุ่มธุรกิจเองหรื อเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ
บริ ษทั ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมใดๆ นัน่ คือ
บริ ษทั ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปั จจุบนั
11. ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ หมายถึง ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดใหม่เป็ นความสู ญเสี ยที่ อาจไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน และเป็ นความเสี่ ยงที่ยากต่อการประมาณการทั้งในเชิ งโอกาสการเกิดและความรุ นแรงในการเกิด เนื่ องจาก
ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบในการดําเนินธุรกิจจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่เป็ นแบบไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่เคย
มีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได้
บริ ษทั มี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ โดยบริ ษทั มี การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงที่พร้อมรับมือกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยการกําหนดให้มีการรายงานการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident Report) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ งของเหตุการณ์ผิดปกติและแก้ไขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลับสู่ ภาวะปกติอย่างทันท่วงที พร้อม
ทั้งยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้ องกัน แก้ไข เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล ปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานให้สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างปกติ
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สิน
ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั คือ สถานที่ประกอบการ ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ สิ นทรัพย์
ถาวร เงินให้กยู้ มื และเงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ ถาวร : ทีด่ นิ และอาคาร
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563
ที่ดิน

45.55

ล้านบาท

อาคาร และอาคารชุด

0.40

ล้านบาท

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์

0.77

ล้านบาท

ยานพาหนะ

0.15

ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้ว
เงินให้ ก้ ยู มื
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการให้กยู้ มื ไว้สาํ หรับการให้กยู้ มื แก่พนักงานของบริ ษทั เพื่อเป็ นสวัสดิการโดยการประเมิน
ราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่จะนํามาจํานองเป็ นประกันนั้น บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวคือ ใช้ราคาประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ ดิน หรื อราคาประเมินของนิ ติ
บุคคลที่ นายทะเบี ยนให้ความเห็นชอบให้เป็ นผูป้ ระเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่นายทะเบียน
ประกาศกําหนด
- การบริ หารความเสี่ ยงจากการให้กยู้ มื
บริ ษทั คํานึ งถึงหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ กาํ หนดในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง “การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย”
- นโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ สําหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 0.81 ล้าน
บาท ซึ่งลดลงจากปี 2562จํานวน 0.16 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 16.49
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยว่าด้วย เรื่ อง “การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย” ซึ่งบริ ษทั มีนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน เน้นการ
ลงทุนที่มีความเสี่ ยงตํ่า มีความมัน่ คงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมแน่นอน โดยบริ ษทั จะกระจายการลงทุนและเลือก
ลงทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ปี 2563
ประเภทของหลักทรัพย์

ปี 2562

ปี 2561

มูลค่ า
(พันบาท)

สัดส่ วน
(%)

มูลค่ า
(พันบาท)

สัดส่ วน
(%)

มูลค่ า
(พันบาท)

สัดส่ วน
(%)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร
ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ ทุน
หุน้ กู้
หลักทรัพย์อื่น

5,000
191,162
287,593
1,600

0.76

2.06
28.96
41.98
0.22

15,000
230,177
233,000
1,600

2.24

29.12
43.82
0.24

15,000
211,123
306,000
1,600

34.35
34.77
0.24

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

485,355

73.94

533,723

73.22

479,777

71.60

4,384
317

0.67
0.05

7,026
255

0.96
0.04

8,174
374

1.22
0.05

4,701

0.72

7,281

1.00

8,548

1.27

166,347

25.34

187,952

25.78

181,805

27.13

656,403

100.00

728,956

100.00

670,130

100.00

เงินให้ ก้ ยู มื
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
อื่น ๆ
รวมเงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนอืน่
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายหรื อคดีฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางด้าน
ลบต่อทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน และการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ ือหุน้ หรื อร้อยละ 10 ของสิ นทรัพย์
หมุนเวียน
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: CHARAN

เลขทะเบียนบริ ษทั

: 0107537000807 (บมจ. 327)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย
สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

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

โทรศัพท์

: 0-2276-1024

โทรสาร

: 0-2275-4919

E-mail
URL
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

: charanins@charaninsurance.co.th
: www.charaninsurance.co.th
: 120,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุน้ สามัญ

: 12,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

: 10 บาท

สาขาขอนแก่น

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

สาขาเชียงใหม่

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

สาขากระบี่

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

บุคคลอ้ างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

สํานักงานผูต้ รวจบัญชี
และผูส้ อบบัญชี

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

ที่ปรึ กษาทางการเงิน

: ไม่มี
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบี ยนและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 120
ล้านบาท (หนึ่ งร้ อยยี่สิบล้านบาท) เป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมดจํานวน 12,000,000 หุ ้น (สิ บสองล้านหุ ้น) มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(สิ บบาท)
(2) หุน้ ประเภทอื่น
- ไม่มี 7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น สู ง สุ ด 10 อัน ดับ แรกของ บริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) พร้ อ มทั้ง จํา นวนหุ ้ น ที่ ถื อ
และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – สกุล

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

2,171,944

18.10

2. นายวิเชียร ศรี มุนินทร์นิมิต

1,089,700

9.08

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

718,100

5.98

4. นายกิตติ จรัญวาศน์

692,000

5.77

5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

578,000

4.82

6. นายสิ ทธิชยั เกื้อเกียรติงาม
7. นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์

570,000

7.44

467,200

3.89

8. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

412,800

3.44

9. นางสาววีรดา เกื้อเกียรติงาม
10. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

400,000

3.33

239,200

1.99

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

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมตั ินาํ เสนอที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563 สําหรับผลการ
ดําเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ ้นละ 2.60 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 31.20 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกําไรสุ ทธิ ซึ่ งจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 “ทั้งนี้ สิทธิ ในการรับเงินปั นผล
ดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ บมจ. 28”
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ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง 5 ปี
(หน่ วย : ล้านบาท)

ปี

2563

2562

2561

2560

2559

กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท)

4.27

(2.59)

0.52

1.11

2.12

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)

2.60

0.50

0.50

1.00

1.50

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (%)

60.89

119.31

96.15

90.09

70.75

หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
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8. โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริ ษทั
BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

คณะกรรมการลงทุน
INVESTMENT COMMITTEE

คณะกรรมการบริ หาร
EXECUTIVE COMMITTEE

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

สํานักตรวจสอบภายใน
INTERNAL AUDIT
กรรมการผูจ้ ดั การ
MANAGING DIRECTOR
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั
FIRE DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
MARKETING DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน
FINANCE DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
MISCELLANEOUS DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ACCOUNTING DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
MOTOR DEPARTMENT

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

แผนกกฎหมาย
LEGAL DIVISION

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายชื่อ และจํานวนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม /
การประชุมทั้งหมด
ปี 2563
ปี 2562

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริ ษทั

6/6

5/5

2. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6/6

5/5

3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6/6

5/5

4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6/6

5/5

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ

6/6

5/5

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการ

6/6

5/5

กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

6/6

5/5

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
หมายเหตุ :

1. ในปี 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 6 ครั้ง เป็ นการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ จํานวน 4 ครั้ง และเป็ นการประชุม
ผ่านระบบ VDO conference จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมผ่าน VDO conference ไม่มีค่าตอบแทน

การลงนามแทนบริษัท
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
แทนคณะกรรมการได้ โดยจะกํา หนดเงื่ อ นไขให้ ก รรมการที่ มี อ ํา นาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษ ัท คื อ นายสุ กิ จ จรั ญ วาศน์
นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั
อานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาํ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน
แผนหลักในการดําเนิ นงาน นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และแผนการดําเนิ นธุรกิจประจําปี การกําหนดเป้ าหมายที่ ตอ้ งการของผลการ
ดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ การดูรายจ่ายลงทุน และรายการระหว่างกันที่สาํ คัญ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และกํากับดูแลให้ฝ่าย
บริ หารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิ จการ และความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อํานาจการบริ หาร
การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นใด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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5. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบในการสรรหาและแต่ ง ตั้ง คณะผู ้บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม มี ค วามรู ้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
6. พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุ การบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิ บตั ิงานด้านต่างๆ
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
8. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้าที่ ข องฝ่ ายจัด การอย่า งต่อ เนื่ องและสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้บ รรลุก ลยุท ธ์
และเป็ นไปตามแผนงาน
9. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี เพื่อนําเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
10. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกําหนดโบนัส ค่าตอบแทนของ
พนักงานและผูบ้ ริ หาร
11. กํากับดูแลให้มีการส่ งเสริ มการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ ยวกับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และมี ม าตรการรั กษาความปลอดภัยของข้อ มูลในการรั กษาความลับ
ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงและปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
12. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบี ยบ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องเสนอต่อผูถ้ ือหุ น้
13. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพ และจัดให้มีรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
ต่าง ๆ มติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิ น และผลการดําเนิ นงานให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ และควบคุมระบบจัดเก็บเอกสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง
อานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการ
1. กํา กับ ติ ด ตาม และดู แ ลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการให้เ ป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
2. เป็ นประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
บริ ษทั และตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ดูแล และส่ งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกําหนดมาตรการดูแลให้เรื่ องสําคัญ
ได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีการ
ลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
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4. มี การจัด สรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ อ งที่ ต ้องการให้กรรมการอภิ ปรายประเด็นสําคัญ อย่า งรอบคอบ ส่ งเสริ มให้
กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริ ม สร้ า งความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งกรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร และกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร ระหว่า ง
คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนิ นการ และมติที่
ออกโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั และในการบริ หารกิ จการ
กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคําสัง่ หรื อประกาศกําหนดวิธีการบริ หารงานและการ
เนินกิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจกระทําการแทนและ
ผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่ งอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่ มีกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุ มด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการมีอาํ นาจลงนาม จะมอบอํานาจให้บุคคลใด
กระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุ มตั ิรายการที่ เกิ นวงเงิ นที่ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด จะต้องเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้นสภาพ รวมถึง
การเลื่ อนหรื อปรั บค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึ งพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการหรื อระเบี ยบข้อบังคับกําหนดให้
คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
6. บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิ จประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด รวมถึง
กฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งที่ ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั อย่างเต็มที่
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8.2 ผู้บริหาร
การคัด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต่ ง ตั้ง เป็ นผูบ้ ริ ห ารจะพิ จ ารณาจากบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ค วามเหมาะสม
และมีประสบการณ์ใ นธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั ได้ผบู ้ ริ หารที่ สามารถจะปฏิ บตั ิหน้าที่ และบริ หารงานของ
บริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบี ยบเกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากร
บุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจํานวน 10 ท่าน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. นายพนธ์ ฐิติพานิชยากูร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

2. นายกิตติ จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

3. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

4. นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

5. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

6. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุข

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเล และลอจิสติกส์

7. นางปั ทมา ตระการเอี่ยม

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

8. นางสาวปุณรดา อายุเจริ ญกุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

9. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ลุ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นางพรหมพร ลําดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสมพร รษบุ ตร ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ี ประสบการณ์
เหมาะสม โดยเลขานุ การบริ ษทั มีบทบาทหน้าที่ในการให้คาํ แนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ต้องทราบ
และปฏิบตั ิ การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิ
ต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้รับทราบถึงสิ ทธิต่างๆ
ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุ ก ารของบริ ษัท จะต้อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายกํา หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุตจริ ต รวมทั้ง ต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั
มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ มีดงั นี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับกรรมการ รายงานประจําปี บริ ษทั หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่ งสําเนาการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5. ให้คาํ แนะนําในการดําเนินงานของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็ นศูนย์กลางติดต่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้
7. ประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้ ือหุน้
8. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่ วยงานที่ กาํ กับดูแลตามระเบี ยบ
และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร แต่มีกระบวนการที่ ชดั เจน โปร่ งใส
และได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบริ ษ ัท โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผูร้ ่ ว มกัน พิ จารณาจากความเหมาะสมประการต่า งๆ รวมถึ งพิ จ ารณาจากขนาด
การขยายตัวของธุ ร กิ จ การเติ บ โตทางผลกํา ไรของบริ ษ ัท และค่ า ตอบแทนของบริ ษ ัท จะอยู่ใ นระดับ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน
ซึ่ งค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุ กปี โดยจ่ ายค่าตอบแทนในรู ปแบบเบี้ ยประชุ ม บําเหน็ จ
กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
กรรมการ

ค่ าตอบแทนในรู ปตัวเงิน (บาท)
เบีย้ ประชุม

บาเหน็จกรรมการ

20,000 บาท / ครั้ง

300,000 บาท โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 5
ของเงินปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการร้อยละ 50

15,000 บาท / คน / ครั้ง

300,000 บาท โดยคํานวณจากอัตราร้อยละ 5
ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการร้อยละ 50

20,000 บาท / ครั้ง

✕

15,000 บาท / คน / ครั้ง

✕

✕

✕

คณะกรรมการ
 ประธานกรรมการ



กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ


ประธานกรรมการ



กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่ อยอืน่ ๆ
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ในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจํานวนครั้งที่เข้าประชุม สําหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)

ปี 2563
รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562

% เข้ า
ประชุม
100%
100%

เบีย้
บาเหน็จ
ประชุม กรรมการ
80,000 60,000
60,000 40,000

% เข้ า
เบีย้
บาเหน็จ
ประชุม ประชุม กรรมการ
100% 100,000 60,000
100% 75,000 40,000

100%

60,000

40,000

100%

75,000

40,000

100%

60,000

40,000

100%

75,000

40,000

100%

60,000

40,000

100%

75,000

40,000

100%
100%

60,000
60,000

40,000
40,000

100%
100%

75,000
75,000

40,000
40,000

กรรมการอิสระ
3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
5. นายสุกิจ จรัญวาศน์

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

- ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร แต่มีกระบวนการที่ชดั เจน โปร่ งใส และ
ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดค่าตอบแทนไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ่ วมกันพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ควบคู่ไปกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริ หาร 10 คน ในรู ปแบบของเงินเดือนโบนัส และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่บริ ษทั สมทบให้ ประมาณ 5 ล้านบาท
- ค่ าตอบแทนของ CEO
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิ บตั ิ งานของ CEO
โดยได้มีการจัดการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระเมิน และร่ วมกัน
พิจารณาอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ ดั การ ถือเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ระยะสั้น
ส่ วนที่ 1 ประเมินจากผลการดําเนินงานในองค์กร
ส่ วนที่ 2 ประเมินผลด้านความเป็ นผูน้ าํ (ความเป็ นผูน้ าํ , การกําหนดกลยุทธ์, การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์, การวางแผน
และผลการปฏิบตั ิงานทางการเงิน, ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กบั ภายนอก, การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั
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บุคลากร, การสื บทอดตําแหน่ง และคุณลักษณะส่วนตัว) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ของ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ระยะยาว
จ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
(2) ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
- ไม่มี 8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ในปี 2563 บริ ษ ัทไม่มีการเปลี่ ยนแปลงจํา นวนพนักงานอย่างมี นัยสําคัญ และไม่ มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใดๆ
เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งบริ ษทั
 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั 51 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
ฝ่ าย
บริ หาร
รับประกัน
การตลาด
สิ นไหมทดแทน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงิน
บัญชี
ธุรการ
หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance)
รวม

จานวน (คน)
หญิง

ชาย

รวม

3
8
4
6
6
6
2
1
36

2
3
4
1
2
2
1
15

4
12
4
10
1
6
8
4
2
51

ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2563 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็ นเงินเดือน จํานวนทั้งสิ้ น 31.20 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนของ
พนักงานที่ จะได้รับจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของผลประกอบการ ความรู ้ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงาน
ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความเป็ นธรรมในระยะยาว ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจและใช้ศกั ยภาพ
ของตนให้มากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคํานึ งถึงความเพียงพอต่อการดํารงชีพ ให้เหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพและสถานการณ์
เศรษฐกิจในปั จจุบนั
บริ ษทั พิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานเท่ากันจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียม
กัน และพนักงานที่ทาํ ผลงานที่ยากกว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า ทั้งนี้ บริ ษทั มีการวิเคราะห์และประเมินอย่างโปร่ งใสสามารถ
เปรี ยบเทียบกันได้ระหว่างงานของทุกฝ่ ายในองค์กร เพียงแต่งานแต่ละอย่างจะแตกต่างกันไปด้วยลักษณะหน้าที่เท่านั้น
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน โดยสวัสดิการต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้
หน้าที่ 27

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

- บริ ษ ัทได้จัดตั้งกองทุ นเลี้ ยงชี พพนักงาน โดยที่ พนักงานส่ งเงิ นเข้าเป็ นเงิ นสะสมของกองทุ นโดยสมัครใจ
โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมจํานวนหนึ่ง และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบอีกจํานวนหนึ่งของเงินเดือนเช่นกัน สําหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียน
นี้ บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542
- สวัสดิการเงินกูย้ มื ทัว่ ไป / ที่อยูอ่ าศัย
- การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสิ นค้าที่มีส่วนลด
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล
- การเบิกค่าทันตกรรม
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี
- การเป็ นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กบั พนักงานและครอบครัวพนักงาน
- เงินช่วยงานมงคลสมรส
- เงินช่วยพนักงานคลอดบุตร
- การเที่ยวหรื อเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
นโยบายการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษทั คํานึงถึงอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน มีการสรรหาบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพให้มีคุณสมบัติที่ตรง
กับความต้องการขององค์กร มีทศั นคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยบริ ษทั มีการวางแผนกําลังคน
ให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน มีการปรับปรุ งระบบการสรรหาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วขึ้น เพิม่ ช่องทางการรับสมัครให้
มากขึ้ น มี ร ะบบคัดสรรที่ สามารถเลื อกผูส้ มัครที่ มีคุณ สมบัติ ตรงกับความต้องการขององค์กร มี ทัศนคติ ที่ดี และพฤติ ก รรมที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
ในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ของบุคลลากร บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่ อง โดยการพัฒนาบุคลากรจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุ รกิ จ เพื่อเป็ นคุ ณสมบัติหลักในการสรรหาบุคลากรให้เป็ นในทิ ศทางเดี ยวกัน สอดคล้อง และเอื้อต่อ
ความสําเร็ จของเป้ าหมายองค์กรที่ ต้ งั ไว้ โดยปี 2563 บริ ษทั มีการสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเข้ารั บการอบรม / สัมมนา
ดังต่อไปนี้
ประเภทการอบรม

จานวน
หลักสู ตร

พนักงานทีเ่ ข้ าอบรม

ชั่วโมงการอบรม

52

33

277

52

33

277
8.39

อบรมภายนอกบริษัท
เช่น หลักสู ตรด้าน Company Secretaries ประกันภัย กฎหมาย
การเงิน การบัญชี สิ นไหมทดแทน และ IT
อบรมภายในบริษัท
รวมทั้งสิ้น
จานวนชั่วโมงเฉลีย่ ของการฝึ กอบรมพนักงานต่ อปี
หมายเหตุ : พนักงาน 1 คน อาจเข้ารับการอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นที่จะดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2563 บริ ษทั ได้รับผลการประเมิน
จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยประจําปี 2563 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) อยูใ่ นระดับที่ “ดีมาก” และได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” ภายใต้โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายว่าบริ ษทั มีการบริ หารงานที่มี
ประสิ ทธิภาพ เป็ นธรรมและเป็ นพื้นฐานให้บริ ษทั พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับ
ดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ที่ กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี และประเมินการดําเนิ นงานตามหลักการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2560 (CG Code) ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละข้อแล้ว โดยเห็ นว่า บริ ษทั ได้นาํ หลัก
CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับการดําเนิ นงานของธุรกิจบริ ษทั เป็ นส่ วนใหญ่แล้ว แม้วา่ จะมีบางข้อที่บริ ษทั ยังไม่สามารถนําไปปรับ
ใช้ เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เล็งเห็นว่าหลักการข้อนั้นๆ ยังไม่สอดคล้องกับบริ บทและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ใน
ปั จจุบนั อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและ
ทันต่อเหตุการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมแล้ว บริ ษทั ได้เผยแพร่ ให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทําความเข้าใจและยึดถือปฏิ บตั ิดว้ ยความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่ งใส และมี
จริ ยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งนโยบายดังกล่าวจะปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องดังต่อไปนี้
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
ก่ อนวันประชุม
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยส่งเสริ มและคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ ให้ใช้สิทธิข้ นั พื้นฐาน รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ ้นในการใช้สิทธิ เรื่ องต่างๆ ที่ผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียม เช่น การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ารวมถึงการส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญ
ต่างๆ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ ระบาด
อย่างรวดเร็ วในประเทศไทย และมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับ
ภาครัฐได้ขอความร่ วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่
ระบาดไปสู่บุคคลจํานวนมาก และอาจส่งผลระทบต่อการบริ หารจัดการได้ และยังเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
จากเหตุแ ละความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวันที่ 30 มีนาคม 2563
ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ออกไป และเพื่อเป็ นการคํานึ งถึงสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
หลักบริ ษทั จึงได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปั นผลซึ่งเป็ นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นขึ้น
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. และได้มอบหมายให้บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ ง (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่ อนการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ น
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุ ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุม
คําถาม รวมไปถึงการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้
ในหนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียดที่ชดั เจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์วิธีการ
ในการเข้าร่ วมการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในแต่ละวาระเป็ นการล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอ และทันเวลา ในแต่ละวาระจะระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าวโดยไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ ้นในการศึ กษาข้อมูลสารสนเทศ หรื อการเข้าร่ วมประชุมฯ ของผูถ้ ือ
หุ ้น นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิญประชุม มีการแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จาํ เป็ นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อ
รักษาสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ประกาศการนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อพิมพ์ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการประชุม
วันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างมาก โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก จึงเลือกสถานที่การจัดการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ห้อง Le Lotus ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากอยูใ่ กล้รถไฟฟ้ าใต้ดิน สถานี ห้วยขวาง และได้อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ที่เดินทางมาเข้าร่ วมประชุม อาทิ จัดเตรี ยมจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจํานวนที่เหมาะสม มีการนํา
ระบบ Barcode เข้ามาใช้อาํ นวยความสะดวกในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสี ยง พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม
หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด รวมไปถึงบัตรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้าได้ 1 ชัว่ โมงก่อนเริ่ มการประชุม เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั เลขานุการบริ ษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น โดยในปี 2563 ได้มีอาสา
พิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย เป็ นผูส้ ังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อบังคับของบริ ษทั ก่อนเริ่ มการประชุมประธานได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ้ ีแจง
จํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยการใช้บตั รลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ลงคะแนนเสี ยงอย่างโปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งภายหลัง
ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ และได้จดั สรรเวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผูบ้ ริ หารจะตอบทุกข้อซักถาม
อย่างชัดเจนและตรงประเด็น บริ ษทั ได้มีการจดบันทึ กการประชุมพร้อมทั้งคําถาม-คําตอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึ งผลการ
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกสี ยง และบัตรเสี ย
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หลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้บนั ทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ข้อ
ซักถาม และคําชี้แจ้งที่เป็ นสาระสําคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนน
เสี ยงภายในวันถัดจาดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้จดั ส่ งให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุม รวมถึงเผยแพร่ รายงานการประชุมเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หมวดการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั มี นโยบายสนับสนุ น และให้ความสําคัญในการปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันและเป็ นธรรม
เพื่อเป็ นการป้ องกันการใช้สิทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีมติดาํ เนินการต่างๆ ดังนี้
1. การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น จะดําเนิ นการตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุม
แต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสิ นใจ
2. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่ งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบโดยทัว่ กัน
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันกลัน่ กรอง เรื่ องที่
ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ัท จะถู ก บรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม สํา หรั บ วาระที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลบนเว็บไซต์บริ ษทั ต่อไป
3. บริ ษทั ได้สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะ โดยการจัดส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศของ
กระทรวงพาณิ ชย์ และรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นที่จะประสงค์มอบ
ฉันทะให้ผูอ้ ื่ น มาประชุ มแทนได้เ ลื อกที่ จะมอบฉันทะให้บุค คลใดบุ คคลหนึ่ ง หรื อกรรมการตรวจสอบ พร้ อมข้อมูลเกี่ ยวกับ
กรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สําหรับหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม
แทน และไม่ได้ติดอากรแสตมป์ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการเข้าร่ วมประชุม
4. ก่อนเริ่ มการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ อย่างชัดเจนใน
ห้องประชุม โดยถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ในการลงคะแนนเสี ยง กล่าวคือ ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ตน
ถืออยูโ่ ดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง และการลงคะแนนเสี ยงให้ทาํ โดยเปิ ดเผย โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุก
วาระ โดยเฉพาะวาระเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
และได้ดาํ เนิ นการประชุมไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่น
ระหว่างการประชุมประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันก่อนการออกเสี ยงเพื่อลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม
5. การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยบริ ษทั ทําการแจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ทุกท่าน โดยจัดทําบัตรลงคะแนนเสี ยงแยกตามวาระที่สาํ คัญ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่สมควร ซึ่ งจะมีการเก็บ
บัตรลงคะแนนเสี ยงเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และนําผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้า
ในหนังสื อมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบ
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6. บริ ษทั ได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็ นจํานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ใน
แต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่าง
ครบถ้วน หลังจากการประชุม 14 วัน บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และจัดเก็บเป็ นรายงาน
การประชุมไว้ที่สาํ นักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบได้
7. บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ในทุกระดับชั้น นําข้อมูลภายในบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารมีบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งนําส่ งรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียด
ของมาตรการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน”
หมวดบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั มี การดําเนิ นธุ รกิ จและการบริ หารจัดการในองค์กรอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกรายว่า สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานเหล่านี้ ได้รับการคุม้ ครองและดูแลเป็ นอย่างดีตามข้อกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
กําหนดกรอบความประพฤติดา้ นจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่ งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นกรอบความเข้าใจว่าบริ ษทั
จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งสามารถจําแนกแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้น :

บริ ษทั มีนโยบายที่ จะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและเป็ นตัวแทนที่ ดีของผูถ้ ื อหุ ้นในการดําเนิ นงาน

โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วยผลตอบแทนที่ดี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส เป็ นที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้
- พนักงาน : บริ ษทั คํานึ งถึงพนักงานเป็ นสําคัญ เพราะถือว่าเป็ นหัวใจหลักของการดํากิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงมี
การปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเป็ นธรรม และเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานเป็ นสําคัญ จึ ง
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเที ยมกัน โดยให้ผลตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็ นธรรม โดยกําหนดผลตอบแทนให้
สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกําหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งมีนโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางาน เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปด้วยความสําเร็ จและสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า
ตลอดจนยังให้ความสําคัญกับการจัดการสุ ขอนามัยในที่ทาํ งาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะอนามัยต่อพนักงานเป็ นสําคัญ โดยในปี 2563 บริ ษทั ไม่มีพนักงานประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานจนถึงขั้นหยุดงาน
- คู่ค้า : บริ ษทั ได้กาํ หนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเหมาะสม และ
เพื่อให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันที่สุตจริ ตโปร่ งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ น
ธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขได้ตอ้ งแจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และ
หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ทาํ ให้เกิ ด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มี การกํา หนดระเบี ย บในการจัดหาและ
ดําเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ และไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่คา้ ที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
หรื อ ละมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย รวมถึ ง ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ และประเมิ น ผู ้คู่ ค ้า
เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
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- เจ้ าหนี้ : บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยไม่มีการกระทําใดๆที่ ฝ่าฝื นเงื่อนไขที่ตกลง
หรื อปิ ดบังข้อมูล ข้อเท็จจริ งอันจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่ งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่เจ้าหนี้ มาโดยตลอด ทั้งนี้
หากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรื อมีเหตุจาํ เป็ นให้ผิดนัดชําระหนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดย
ครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชําระใดๆ
- ลูกค้ า : บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และบริ การให้ได้มาตรฐาน ให้ความคุม้ ครองที่
เหมาะสมเพียงพอต่อวามต้องการของลูกค้า ยึดหลักความยุติธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้ง ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อลูกค้าในเรื่ อง
ของการให้ขอ้ มูลข่าวสารและข้อมูลอย่าถูกต้อง และมี หน่ วยงานที่ รับเรื่ องร้ องเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่ อง “รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม” ภายใต้หวั ข้อ “ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค”
- คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่าง
ไม่เป็ นธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า ไม่ละเมิ ด
ความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือนโยบายการปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิ จ ทั้งนี้ บริ ษทั มองว่า คู่แข่งเปรี ยบเสมือนมิตรภาพทางการค้า และในปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ไม่มีขอ้
พิพาทใดๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้ อม : บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด
โดยฝังอยูใ่ นการทํางานหลักของกิจการ โดยมีการส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ค่า ไม่สร้างหรื อก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้น้ าํ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และฟื้ นฟูความหลากหลายทางชี วภาพที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่ อง “รายงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม” ภายใต้หัวข้อ
“การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม”
- ภาครัฐ : บริ ษทั มุ่งดําเนิ นธุรกิจให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
ให้ความร่ วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่กาํ กับดูแลบริ ษทั โดยการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงพอ ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อแสดงถึงความโปร่ งใส ตลอดจนเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษทั มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ โดยส่งเสริ มให้พนักงานริ เริ่ ม
สร้ า งผลงานใหม่ ๆ อยู่เ สมอ ทั้ง ด้า นการพัฒ นาคู่ มื อ การทํา งาน การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและเป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นใน
ระหว่า งการเป็ นพนัก งานของบริ ษ ัท โดยบริ ษ ัท เป็ นผู ้ม อบหมายหรื อ ใช้ข ้อ มู ล ของบริ ษ ัท หรื อ เป็ นงานที่ เ รี ย นรู ้ จ ากบริ ษ ัท
งานดังกล่าวให้ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั แต่เพียงผูเ้ ดี ยว และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุ รกิ จและ
ข้อมูลอื่นๆ ของบริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุ ญาต นอกจากนี้ บริ ษทั ยังกําหนดนโยบายและระเบี ยบปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันการกระทําผิด
กฎหมายลิขสิ ทธิ์และพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบทัว่ ทั้งบริ ษทั โดยมีกระบวนการ
ควบคุมการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิภาพ
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มาตรการในการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ ง
บริ ษทั มีนโยบายคุม้ ครองผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยการกําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และให้ความสําคัญกับ
การเก็บข้อมูล ตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนให้เป็ นความลับ และจะเปิ ดข้อมูลส่ วนที่ จาํ เป็ นให้แก่
ผูไ้ ด้รับมอบหมายเท่านั้น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นการสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน โดยเลขานุการจะเป็ นผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน และรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้
สามารถแจ้งเบาะแส หรื อยืน่ เรื่ องได้โดยตรง ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก
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:

charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์

:

www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์

: 0-2276-1024 ต่อ 207
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: 0-2275-4919

สําหรั บพนักงาน กรณี ที่พ บเห็ นเรื่ องที่ อ าจเป็ นการกระทําผิ ด หรื อ ฝ่ าฝื นต่ อการปฏิ บัติ ตามจริ ย ธรรม ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อพนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ สามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนต่อผูบ้ งั คับบัญชาของตน เว้นแต่เรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวต่อเลขานุการบริ ษทั โดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่พนักงาน
ร้องเรี ยน มาตรการคุม้ ครองพนักงานที่เป็ นผูร้ ้องทุกข์ การสื บสวนหาข้อเท็จจริ งเพื่อความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่
พนักงานร้องเรี ยนเข้าข่ายการกระทําผิดหรื อไม่ อยูใ่ นระดับความผิดใด เพื่อกําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําความผิดนั้นๆ โดย
มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และสรุ ปรายละเอียดของเรื่ องดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป
หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ ว และโปร่ งใส
บริ ษทั จึ งได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่ สําคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลที่ ไม่ใช่ทางการเงิ น ผ่านทาง website ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ ขอ
้ มูลสารสนเทศ

ต่ า งๆที่ บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ต่ อ สาธารณชนและผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ยแล้ ว จะนํ า มาเผยแพร่ รวมไว้ใ น
www.charaninsurance.co.th

website

ของบริ ษั ท

ด้ว ย โดยมี ก ารปรั บ ปรุ งข้อ มูล อย่างสมํ่า เสมอ เพื่ อให้ผูใ้ ช้ส ามารถรั บข้อ มูล ข่า วสารได้ทันต่ อ

เหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด
2. งบการเงิ น ที่ นํา มาเปิ ดเผยต่อผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ต้อ งต้อ งผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
3. คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี
4. บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดีไว้ใน
รายงานประจําปี และ website ของบริ ษทั
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5. บริ ษทั ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจํานวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ภายใต้หวั ข้อ “โครงสร้ างการจัดการ” และ “คณะกรรมการชุดย่ อย”
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังให้ความสนใจในด้านความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนทัว่ ไป บริ ษทั จึงกําหนดให้การเผยแพร่ ขอ้ มูล
ของบริ ษทั แก่นักลงทุน โดยจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน โดยสามารถ
ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
⚫

คุณสมพร รษบุตร
ที่อยู่

: บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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โทรศัพท์ : 0-2276-1024 ต่อ 207
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หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 7 ท่าน เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่วา่ ด้วย ให้บริ ษทั มี
คณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 42.8
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ร่ วมกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 42.8 และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
1 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่ าน ที่ มีความเป็ นอิสระ โดยมีหน้าที่
เช่นเดียวกับที่กาํ หนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ค. มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
องค์ ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดย
พิจารณาจากทักษะจําเป็ นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ยงั ขาดอยู่ ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ในปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้าน ความรู ้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการบัญชี โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริ ษทั และเป็ นการ
ถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม
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2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) บริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น เพื่อพิจารณางบการเงิน
การวางนโยบาย และติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
(2) มีการกําหนดวาระการประชุมที่ ชดั เจน และได้กาํ หนดตารางการประชุมที่ แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่
นําส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในปี 2563 ได้มีการกําหนดตารางการประชุมกรรมการประจําปี 2564 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้) ดังต่อไปนี้
ครั้งที่
1
2
3
4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
วันที่ 13 สิ งหาคม 2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 7 มีนาคม 2564
วันที่ 6 สิ งหาคม 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

(3) ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษ ัท กํา หนดนโยบายเกี่ ยวกับ จํา นวนองค์ป ระชุ ม ขั้น ตํ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
(4) คณะกรรมการบริ ษทั สามารเข้าถึงสารสนเทศ แลข้อมูลที่ สําคัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ัดการเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุ มกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศ และรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทําความรู ้จักกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
(6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนําเสนอวาระการประชุม และจัดสรรเวลา
ในการอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดง
ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุ ปการประชุม
3. ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการที่ดีของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทําหน้าที่บริ หารงานในด้านต่างๆ
ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาํ หนด และการทํารายการต่างๆ ที่ ไม่ใช่ การดําเนิ นงานตามปกติของบริ ษทั จะผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งมีกรรมการที่เป็ นอิสระร่ วมอยูด่ ว้ ย
4. การพัฒนากรรมการ
(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่สาํ คัญ ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริ ษทั
จดทะเบี ยน หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนและสําหรับบริ ษทั ประกันวินาศภัย กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ
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กรรมการบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจและการดําเนิ นกิจการ และกําหนดให้มีการ
ปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจ และการดําเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริ มสร้างความรู ้และมุมมองใหม่ๆ ให้กบั กรรมการทุก
ท่านทั้งในแง่การกํากับดูแลกิจการที่ดี เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพของ
กรรมการให้สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เร็ วที่สุด โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
- เรื่ องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ : แนวทางการดําเนินงาน และเยีย่ มชมการทํางานของแต่ละฝ่ าย
- การพบปะหารื อ : กับประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั
ในปี 2563 บริ ษทั ไม่มีการเข้ารับตําแหน่ งของกรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ เป็ น
ปั จจุ บนั จึ งได้ปรั บปรุ งคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ สําคัญ
เช่น นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์ต่างให้กรรมการทุกท่านได้ทราบโดยทัว่ กัน
(2) การพัฒนาความรู้
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ที่จดั ขึ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จของ
บริ ษทั เช่ น สมาคมประกันวินาศภัย สํานักงาน คปภ. อย่างต่ อเนื่ อง โดยในปี 2563 นายสุ กิจ จรั ญวาศน์ กรรมการผูจ้ ัดการและ
นายโฆษิต อังคสุวรรณ ผูช้ ่วยกรรมการด้านบริ หารความเสี่ ยง ได้เข้าอบรม เรื่ อง การตรวจสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริ ษทั ประกันภัย โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
5. การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เป็ น
การประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมา และเพิ่มประสิ ทธิภาพของกรรมการตามหลักสูตรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หาร โดยมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคล
(1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
(2) เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมิ นของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ป และวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
หน้าที่ 37

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

(3) เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ผลวิเคราะห์ และความเห็ นเพิ่มเติ มจากคณะกรรมการบริ ษทั ไปจัดทําแผนเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมเนือ้ หา ดังนี้
หัวข้ อการประเมิน

คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร
การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✕

✕

✓

✕

✕

✓

✕

✕

ผลการประเมินการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ ประจาปี 2563 มีดงั ต่ อไปนี้
(1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจาปี 2563
คะแนนเฉลี่ย 3.39 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.17

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.23

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.52

- การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.49

- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.74

- การพัฒนาตนเอง และผูบ้ ริ หาร

ค่าเฉลี่ย 3.19

(2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประจาปี 2563
คะแนนเฉลี่ย 3.06 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.36

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.29

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 2.54

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2563
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ย 3.62 อยูใ่ นระดับ มากที่สุด
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.81

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.44

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.62
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3.2 คณะกรรมการบริหาร
คะแนนเฉลี่ย 3.46 อยูใ่ นระดับ มาก
หัวข้ อการประเมิน
- โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.33

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.61

- การประชุมของคณะกรรมการ

ค่าเฉลี่ย 3.44

6. การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการสารมารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั และ
กําหนดให้ดาํ รงตําแหน่ งประธานคณะกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นได้ไม่เกิ น 5 บริ ษทั โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกันกับบริ ษทั
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน
3 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย กําหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทํางานเป็ นที่ ยอมรั บ และ
นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ เป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิ การศึกษาทางด้านบัญชี มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน มีรายชื่อและจํานวนการเข้าร่ วมประชุมในปี 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ปี 2563

ปี 2562

5/5

6/6

5/5

5/6

5/5

6/6

1. มีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่
2. มีอาํ นาจในการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
หน้าที่ 39
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2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับและประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้กบั บริ ษทั และ / หรื อธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อธุรกิจของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นใดที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ของเขตอํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ทบทวนและเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษทั พิจ ารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ ทาง
การเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยทัน ที เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
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หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สอบทานการปฏิ บตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการ
ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เป็ นประจํา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขนโยบายดังกล่าว และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ใน
นโยบายฉบับอื่นของบริ ษทั
(2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ ริ ห ารที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง จาก
คณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ มีรายชื่อและจํานวนการเข้าร่ วมประชุม
ในปี 2563 ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ปี 2563

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการบริ หาร

1/1

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

1/1

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

1/1

อานาจของคณะกรรมการบริหาร
อํานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อํานาจ หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อรายการที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การดําเนิ นธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษทั ซึ่ งการ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ / หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อพิจารณา และอนุมตั ิ
ตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปตามนโยบายและแผนงาน
หลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการจัดทํานโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ร.บ.
วินาศภัย พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.
4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ให้มีการจัดทํางบการเงินที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่เป็ นจริ งอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
หน้าที่ 41
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5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั และกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
(3) คณะกรรมการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุ ดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีรายชื่อและจํานวน
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ปี 2563

ปี 2562

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการลงทุน

-

4/4

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการลงทุน

-

4/4

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการลงทุน

-

4/4

4. นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

กรรมการลงทุน

-

4/4

5. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

กรรมการลงทุน

-

4/4

หมายเหตุ : ในปี 2563 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการลงทุน

อานาจหน้ าทีแ่ ละบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการและนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงาน คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
5. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การลงทุนและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9. พิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์
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(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบไปด้วย กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้ นสุ ดตามสถานภาพตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีรายชื่อ
และจํานวนการเข้าร่ วมประชุมในปี 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ปี 2563

ปี 2562

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4/4

5/5

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4/4

4/5

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4/4

5/5

4. นางสาวกัญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4/4

5/5

5. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4/4

5/5

อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาจัดทากรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ให้ความเห็นและอนุมตั ิ โดยต้องครอบคลุมประเภทความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.2 ความเสี่ ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
1.3 ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk)
1.4 ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
1.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
1.6 ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
1.7 ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง (Reputation Risk)
1.8 ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
1.9 ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
1.10 ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1.11 ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถ้ามี)
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ต้ องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริษัท ดังต่ อไปนี้
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกาหนดเบี้ยประกันภัย
(2) การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย
(3) การพิจารณารับประกันภัย
(4) การประเมินสารองประกันภัย
(5) การบริ หารจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
(6) การประกันภัยต่อ
(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
(8) การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
(9) การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
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2. ประเมินความเพียงพอ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3. จัดการประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง และการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงและให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4. กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
5. ทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ดาเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
6. จัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงกรณี ฉุกเฉิ น
9.3 การสรรหากรรมการและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น ไม่ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากบริ ษ ัทยังไม่มี คณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตาม การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทักษะความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์เป็ นที่ยอมรับ มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวฒ
ุ ิภาวะ
และความมัน่ คง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริ ษทั และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั รวมถึง
ความรู ้ความชํานาญเฉพาะด้านหรื อทักษะที่จาํ เป็ น เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและประสิ ทธิ ผลของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพ
และมีความหลากหาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่กนั ไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้กรรมการและผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กาํ หนด
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาํ หนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบตั ิของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน และรักษามาตรฐานของการบริ หารจัดการที่ดี
กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยกรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ทาํ หน้าที่จดั การ
ของบริ ษทั เป็ นกรรมการที่ เป็ นอิ สระจากฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุ ้นที่ มีอาํ นาจควบคุม และเป็ นผูท้ ี่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ใน
ลักษณะที่ จะทําให้มีขอ้ จํากัดในการแสดงความเห็นที่ เป็ นอิสระ ซึ่ งสามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในรอบปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่มีการสรรหากรรมการอิสระ แต่ได้กาํ หนดคุณสมบัติไว้ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ มีดงั ต่ อไปนี้
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
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4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นการ
ขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และ
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่
มีนยั (ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย)
ผูท้ ี่ มีอาํ นาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น
ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่
มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อน
ประจําหรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหน้าที่คดั เลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย และขั้นตอนการคัดเลือกจะเป็ นไปอย่างโปร่ งใสชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
1. ตามข้อบังคับของบริ ษทั ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิ น 15 คน และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. บริ ษ ัทจะคัดเลื อกบุ คคลมาดํารงตํา แหน่ งกรรมการบริ ษ ัท พิ จารณาจากคุ ณสมบัติ ที่ยงั ขาดอยู่ โดยคํานึ งถึ ง
ประสบการณ์ วิชาชี พ ความสามรถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้าง
กรรมการและมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
3. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(3.1) หนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยง
(3.2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (3.1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งโดย
วิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนก็ได้
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(3.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
4. ในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ทุ กครั้ ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
5. กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
(3) การสรรหาผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่ จะแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารจะพิจารณาจากบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถ มีความเหมาะสม และ
มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั จะได้ผบู ้ ริ หารที่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริ หารงานของบริ ษทั
ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะดําเนิ นการคัดเลือกตามระเบี ยบเกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ให้ความสําคัญ ต่อการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายใน โดยกําหนดบทบาทของผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยตรง และกําหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ งข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ในระบบ
คอมพิวเตอร์ จะมีการกําหนดชั้นของผูม้ ีสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจําเป็ นในการใช้งาน โดยมี การใช้รหัสผ่าน รวมถึงมี
นโยบายในการสื่ อสารภายในองค์กรเพื่อ เป็ นการยึดถื อปฏิ บัติ ว่าจะไม่เผยแพร่ ขอ้ มู ลการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อนําไปใช้
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทําการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period) ก่อนที่งบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําปี หรื อข้อมูล
ภายในจะเปิ ดเผยต่อสารธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่ งบการเงิ นหรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน และได้มีการแจ้งข้อมู ลต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษทั จะกําหนดเป็ นครั้งคราว การไม่ปฏิ บตั ิตาม
ข้อกําหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินัยของบริ ษทั หากกรณี ที่พบว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน มีการฝ่ าฝื นข้อห้าม
ดังกล่าว บริ ษทั จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็ นแต่ละกรณี ไปตามระเบียบที่บริ ษทั กําหนดไว้
- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษทั ได้จดั ทํานโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและการซื้ อขายหลักทรัพย์ กําหนดให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทําและนําส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตาม
วิธีการที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด (ทางอีเล็กทรอนิ กส์) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
ในกรณี ที่บริ ษทั แจ้งรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารในระบบข้อมูลรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารแล้ว และต้องส่ งสําเนารายงานต่อ
เลขานุ การบริ ษ ัท เพื่อ ความโปร่ งใสตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยสามารถสรุ ปข้อ มู ล การถื อครองหลัก ทรั พย์ ของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ได้ ดังต่อไปนี้
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การถือหลักทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผู้บริหาร (หุ้นสามัญ )
เพิม่ (ลด)
ระหว่ างรอบบัญชี
คู่สมรส / บุตร
คู่สมรส / บุตร
คู่สมรส / บุตร
ของตนเอง ทีย่ งั ไม่ บรรลุ ของตนเอง ทีย่ งั ไม่ บรรลุ ของตนเอง ทีย่ งั ไม่ บรรลุ
นิตภิ าวะ
นิตภิ าวะ
นิตภิ าวะ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563

รายชื่อ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

2. นายสมพล ไชยเชาวน์

-

-

-

-

-

-

3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์

2,171,944

467,200

2,096,844

467,200

75,100

-

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

100,000

8,000

100,000

8,000

-

-

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

718,100

-

709,000

-

9,100

-

8. นายกิตติ จรัญวาศน์

692,000

-

692,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

1,000

-

1,000

-

-

-

11. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์
12. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุข

1,000

-

1,000

-

-

-

4,000

-

4,000

-

-

-

13. นางปั ทมา ตระการเอี่ยม

-

-

-

-

-

-

14. น.ส.ปุณรดา อายุเจริ ญกูล

-

-

-

-

-

-

15. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ลุ

-

-

-

-

-

-

16. นางพรมพร ลําดับพังค์

-

-

-

-

-

-

4. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

9. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

- การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้จดั ทําหลักเกณฑ์และการจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ย กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึงการมี
ส่ วนได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง กรณี เป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั โดย
จะต้องนําส่ งรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 15 ของเดื อนถัดไป นับจากวัน ที่ เกิดรายการมีส่วนได้เสี ย และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย ให้รายงานโดยมิชกั ช้าภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ดว้ ย และจัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริ ษทั ทันที
หรื อภายในเวลาที่ กาํ หนด และเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งสําเนารายงานให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
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9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ปี 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั บริ ษทั สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ดังนี้
ประเภทงานบริการ
สอบบัญชี
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
3. ค่าสอบทานการดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ ยงงวด 6 เดือน และปลายงวด

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
และ/หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ และ/หรื อ
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
และ/หรื อ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

ค่ าบริการอืน่ ๆ
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

-

จานวนเงิน (บาท)
ในปี 2563

ในปี 2562

570,000
780,000
200,000

540,000
760,000
200,000

-

-

1,550,000

1,500,000

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และได้หมุนเวียนไม่ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีติดต่อกันเกิน 5 ปี ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการมี การทบทวนความเหมาะสมของการนําหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี สําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยน
ปี 2563 ไปปรับใช้กบั ธุรกิจของบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ผลการปฏิบัติ
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นบางเรื่ อง ดังต่อไปนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ ไ ด้ม าจากกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ยัง ต้อ งอาศัย ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ที่ยาวนาน และภาวะผูน้ าํ เพื่อนําพาบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นธุรกิจโดยตั้งอยู่
บนหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม การดําเนิ นการต่างๆ
อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(2) คณะกรรมการอิสระของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี เนื่องจากบริ ษทั เล็งเห็นว่าคณะกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ง
เกิน 9 ปี นั้น เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริ หารงานธุ รกิจประกันภัย และมีผลการปฏิ บตั ิงานที่ ดีมาโดย
ตลอด อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการดํารงตําแหน่งต่อ เพื่อเป็ นการพาองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระร้อยละ 42.85 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ทําให้มีการบริ หารที่
โปร่ งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคน
(4) บริ ษทั ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากการกําหนด
ค่าตอบแทนและการสรรหา คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาและกลัน่ กรองร่ วมกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
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10. รายงานความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายและภาพรวม
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการนําหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ”
มาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิบตั ิ กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้างการดําเนิ นงานที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ น
ธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ตลอดจนคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดําเนิ นงานต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างประหยัดและเกิ ด
คุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเล็งเห็ นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยการ
สร้างจิ ตสํานึ กให้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานบริ ษทั ทุกคนเป็ นคนมีจริ ยธรรมและมีประสิ ทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมุ่งเน้นกําดําเนิ นกิ จการให้อยู่ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบี ยบต่างๆ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ปลู กฝั งให้ พนักงานและผู ้บริ หารทุ กคนเข้าใจในเรื่ องการต่ อ ต้านทุ จริ ตและคอรั ปชั่น และสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่ อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่ องโดยคํานึ งถึงผลกรทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เช่น การรักษาสิ่ งแวดล้อม การคํานึ งถึงความปลอดภัย
ของพนักงาน การบริ การที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อได้ตามความเหมาะสม
การส่งเสริ มการต่อต้านยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริ มการประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ได้จัด ทํา รายงานความรั บผิ ดชอบต่อ สังคมตามแนวทางความรั บผิ ดชอบต่อ สัง คมของกิ จ การของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จํานวน 8 ข้อ ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการดําเนิ นงานและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการและพฤติกรรมที่
ไม่สุจริ ตที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรื อการบีบบังคับ พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก การ
กําหนดราคาสิ นค้าให้ต่าํ กว่าปกติเพื่อขจัดคู่แข่ง การวางข้อกําหนดเพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั จะไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทางบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
ในทุกรู ปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดําเนิ นงาน รวมถึงมีบทลงโทษสําหรับพนักงานที่
ละเมิดกฎและไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่งการดําเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายทั้งสิ้น
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มุ่งให้ความสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยบริ ษทั ตระหนักว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทําที่ สร้ างความไม่เป็ นธรรมทางธุ รกิ จ อันจะส่ งผลเสี ยต่อ
ชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ทางบริ ษทั จึงได้มีการกําหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ขึ้น โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนําไปปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผู ้
ประเมิ นความเสี่ ยงเบื้ องต้น และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรั บผิดชอบในการวิเคราะห์ ติ ดตาม ควบคุ มและรวบรวม
หลักฐานให้อยู่ในความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษทั อี กทั้งยังมี สํานักตรวจสอบภายในทําหน้า ที่
สอบทานประเมินและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ ยงระดับองค์กร
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แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตและคอร์ รัปชั่น มีดงั ต่ อไปนี้
1. จัดทําคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ส่ งเสริ มให้เกิ ดการปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ
เพื่อให้เกิดเป็ นมาตรการป้ องกัน โดยมีการจัดผังองค์กรเพื่อควบคุมการบริ หารให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการ
ถ่วงดุลการใช้อาํ นาจ และการแบ่ งแยกหน้าที่ ที่เหมาะสมโดยมี การเน้นยํ้าเรื่ องคุ ณธรรมจริ ยธรรม จัดให้มีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึงผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งกล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์บริ ษทั รวมถึงวางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
2. หัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายกํากับดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานภายในแผนกเพื่อลดความเสี่ ยง
จากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการกระทําความผิด
ขึ้ น ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนาระบบให้ดีข้ ึ นอย่างต่อ เนื่ อง และตรวจสอบติ ดตามการปฏิ บัติงาน
หน่วยงานของตนเพื่อควบคุมข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
3. บริ ษทั ให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบภายใน ในการดําเนิ นการตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามระเบี ยบขั้นตอนของ
ระบบงาน การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมิน
ความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้ องกัน ติดตาม และตรวจพบความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีการทํารายงาน
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. บริ ษทั จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็ นการกระทําทุจริ ตและคอรัปชัน่ และจัดให้มีมาตรการ
คุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายกับผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานดังกล่าว รายละเอียดได้แสดงอยูใ่ น
หัวข้อ “มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้ง”
5. กรณี พบเหตุการณ์กระทําผิด และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทําการทุจริ ตจริ ง จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวน
พิเศษชัว่ คราวขึ้น เพื่อให้ความเป็ นธรรมกับผูท้ ี่ถูกกล่าวหา และให้ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมแก่ผใู ้ ห้เบาะแส
6. นํากรณี ที่พบเหตุการณ์ กระทําผิดมาเป็ นกรณี ศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิ งป้ องกัน และหาวิธีตรวจสอบแห่ งการ
กระทําดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริ ตซํ้าขึ้นอีก
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. กําหนดให้สาํ นักงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชั่น ตรวจสอบการปฏิ บัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กําหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกํากับดูแลในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่างมีระบบ มี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั และนโยบายบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. บริ ษทั มี ก ารทบทวนแนวทางปฏิ บัติแ ละข้อ กํา หนดในการดํา เนิ นการตามนโยบายต่ อต้านคอร์ รั ปชั่นอย่า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
นโยบายการป้ องกันการฟอกเงินและการก่ อการร้ าย
บริ ษทั เป็ นสถาบันการเงินที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงของบริ ษทั พ.ศ. 2559 แม้วา่ บริ ษทั จะมีความ
เสี่ ยงตํ่าต่อการเป็ นแหล่งฟอกเงินหรื อเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแต่บริ ษทั ก็มีโอกาสที่จะเป็ นแหล่งฟอกเงิน หรื อสนับสนุนทางการเงิน
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แก่ การก่ อการร้ ายได้ เช่ นกรณี ลูกค้าเป็ นผูก้ ระทําตามผิดมูลฐานตามที่ ปปง. กําหนด นําเงิ นที่ ได้จากการกระทําความผิดมาชําระค่าเบี้ ย
ประกันภัย หรื อนําทรั พย์สินที่ เกี่ ยวข้องกับการกระทําความผิดมาทําประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้นบริ ษทั จึ งต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งของลูกค้าก่อนทําธุรกรรมทุกครั้ง รวมไปถึงการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้
1. กําหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น และต่อต้านการสนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกําหนดหน้าและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. กําหนดนโยบายการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยงตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
3. กําหนดนโยบายการรับลูกค้า หรื อทําธุรกรรมกับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า คู่คา้ และผูด้ าํ เนิ นการแทนทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั โดยได้รับข้อมูลของลูกค้าเพื่อสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวั ตนของลูกค้าได้
โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชี รายชื่ อที่ มีความเสี่ ยงตามที่ กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ป้องกันมิให้ลูกค้าถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ หรื อ
ตัวกลางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. กําหนดให้มีนโยบายการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมที่ มี
เหตุอนั ควรสงสัยและรายงานต่อสํานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ ยงและบุคคลที่ถูกกําหนดตามรายชื่อที่สาํ นักงาน
ปปง. แจ้งมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทําธุรกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็ นการตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่ องนี้ บริ ษทั จึงมีการ
จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงแก่พนักงานและผูบ้ ริ หาร
3. บริ ษทั มี ก ารทบทวนแนวทางปฏิ บัติแ ละข้อ กํา หนดในการดํา เนิ น การตามนโยบายต่ อต้านคอร์ รั ปชั่นอย่า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของบริ ษทั
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษ ัทได้ป ฏิ บัติต ามนโยบายหลักสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานทุ กคน ได้ ปฏิ บัติ ตามอย่า ง
เคร่ งครัด ยึดถือหลักสิ ทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคํานึงถึงความเสมอภาค เสรี ภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรี
และสิ ทธิ ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และให้ความเท่าเทียมกัน ไม่ให้
มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งบริ ษทั ยังไม่จาํ กัดสิ ทธิเสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ แต่ตอ้ งไม่กระทบ หรื อ
นําความเสี ยหายมาสู่องค์กร ทั้งนี้มีการกําหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ในคู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานที่ประสบปั ญหาในเรื่ องต่างๆ
ได้ใช้สิทธิในการร้องเรี ยน ทั้งนี้รวมถึงช่องทางร้องเรี ยนสําหรับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสี ย
(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ได้ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของความสําเร็ จของบริ ษทั จึงให้การดูแลการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การเคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
- การกํา หนดผลตอบแทนให้ ส อดคล้อ งกับ ระกับ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน
โดยคํานึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้างาน
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- การจัดให้มี สวัสดิ การที่ เหมาะสมและเป็ นธรรม การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัย และสุ ขอนามัยที่ ดีของ
พนักงาน และการส่งแสริ มให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี
- การส่ งเสริ มการพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดให้มี การฝึ กอบรมและให้ความรู ้ แ ก่
พนักงานทุกระดับชั้น
การพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานมาตลอด โดยมีการส่ งพนักงานเข้ารับ
การอบรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ ของพนักงานและสามารถรองรั บการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ที่ เติ บโตขึ้ น
โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมประจําปี ในหลักสูตรด้านสมรรถนะตามสายอาชีพ และสมรรถนะด้านการบริ หาร
แก่พนักงานในแต่ละระดับ
2. จัดเก็บข้อมูลความรู ้ดา้ นต่างๆ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3. เปิ ดโอกาสให้พนักงานมี การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การทํางาน และร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
เพื่อให้การทํางานเกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
นโยบายความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในทีท่ างาน
1. ดูแลรักษา ปรับปรุ ง พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สินและสุขภาพของพนักงาน
2. ปกป้ องคุม้ ครองพนักงานไม่ให้ทาํ งานในสภาพที่เสี่ ยงอันตรายอันเป็ นเหตุให้เจ็บป่ วยหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ
3. ดูแลสถานที่และอุปกรณ์ ระบบต่างๆ ให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ และไม่เสื่ อมโทรม เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย
ในขณะปฏิบตั ิงาน
4. จัดให้มีการแลกบัตร เข้า – ออก สําหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารทุกครั้ง
5. จัดหรื อปรับปรุ งสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน
(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ได้ดาํ เนินธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การให้มีความเป็ นสากลได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค ภายใต้เงื่ อนไขที่ เป็ นธรรม และการให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ที่ทาํ ให้เกิ ด
ความคลุมเครื อ หรื อบิ ดเบื อนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลสําคัญซึ่ งจะนําไปสู่ ความเข้าใจผิด
รวมถึงยังให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็ นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บริ ษทั มีการให้คาํ แนะนําความคุม้ ครองที่
เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในราคาที่ ยุติธรรม ซึ่ งทางบริ ษทั จะชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
ส่วนตัวให้ลูกค้าทราบก่อนจะดําเนินการทุกครั้ง และจะไม่นาํ ข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ นอกจากจะได้รับความยินยอมก่อน และบริ ษทั ยังให้สิทธิแก่ลูกค้าในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
การใช้ขอ้ มูลของตนภายใต้กรอบของกฎหมาย อีกทั้งบริ ษทั มีกระบวนการที่ ให้ลูกค้าสามารถแนะนําหรื อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการ
บริ การ และเมื่อพบความผิดพลาดหรื อไม่ชอบธรรมในการให้บริ การ ทางบริ ษทั จะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันที
ในปี 2563 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนที่เป็ นสาระสําคัญอันเกิ ดจากการใช้บริ การของบริ ษทั อีกทั้งบริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์กบั ผูบ้ ริ โภค
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(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั นั้น เป็ นธุ รกิ จประเภทการให้บริ การ จึ งไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยตรง
แต่บริ ษทั ได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานในองค์กรเป็ นสิ่ งสําคัญ คือพนักงานทุกคนในองค์กรต้องร่ วมมือกัน ต้องมีทศั นคติ
และจิตสํานึกในการมีส่วนร่ วมรักษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน อย่างมีวนิ ยั และสนับสนุน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้บริ ษทั มีนโยบายในการดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1.

ดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

2.

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

3.

ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ

4.

ปลูกจิ ตสํานึ กให้พนักงานมีความรั บผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายประหยัด

พลังงานและการลดภาวะโลกร้อนของบริ ษทั เช่น
- ใช้กระดาษรี ไซเคิล
- พิมพ์เอกสารเฉพาะหน้าที่จาํ เป็ นเท่านั้น
- ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางอีเมล แทนการใช้กระดาษ
- ดับไฟฟ้ าทุกครั้งทันที่ที่ออกจากห้องทํางานหรื อห้องประชุม และดับไฟฟ้ าในเวลาพักกลางวัน

- ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
- ขึ้นบันได้ 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งทําควบคู่ไป
กับการดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและเติ บโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั จึ งได้มีการสํารวจสภาพ
ชุมชนและสังคมโดยรอบที่ ต้ งั ของบริ ษทั ว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดําเนิ นงานของธุ รกิ จมากน้อยเพียงใด เพื่อนํามา
พิจารณาแก้ไขปรับปรุ งไม่ให้เกิ ดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสี ยหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังสนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึง
ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับและถือเป็ นหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมทํากิจกรรมต่างๆ
(8) การเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั มีการส่งเสริ มการปลูกจิตสํานึ กให้พนักงานทุกคนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ อันจะเป็ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ ภายนอกองค์กร พร้อมกับ
การให้ความสําคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีการพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมและเชื่อถือได้
10.3 การดาเนินธุรกิจทีม่ ผี ลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ไม่มีการดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
เนื่ องจากในปี 2563 มีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อโคโรน่ าไวรั ส (COVID - 19) บริ ษทั จึ งไม่สามารถออกไปจัด
กิจกรรม CHR ภายนอกได้ แต่บริ ษทั ยังคงไว้ซ่ ึงการคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและยังยึดถือปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ อย่างครบถ้วน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ รับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึ งมีการทบทวนและติดตามอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพ และลดความสูญเสี ยจากการดําเนิ นธุรกิจในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทั้งปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก ดังนั้นการจัดการระบบควบคุมภายในจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ที่คณะกรรมการต้องให้ความสนใจอยูเ่ สมอ โดยมีการ
กําหนดให้ทุกหน่ วยงานของบริ ษทั ให้ความร่ วมมือ และคํานึ งถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ
ด้านการบริ หารและการจัดสรรทรัพยากรของบริ ษทั ด้านบัญชี -การเงิ น ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายที่รุนแรง และข้อพิพาทจากการละเมิดที่อาจนําไปสู่
การฟ้ องร้องทั้งทางแพ่งและอาญา บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ได้มีการจัดแผนองค์กร ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้อมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกิ ดความคล่องตัวในการปฏิ บัติงาน เช่ น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ กับดูแลด้านนโยบายและ
รับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร ทําหน้าที่ควบคุมดูแล และกํากับในส่ วนงานต่างๆ ให้ธุรกิจดําเนิ นไป
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายต่างๆ ซึ่ งมีจาํ นวนที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการดําเนิ นงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการจัดการที่ดี เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการถ่วงดุลอํานาจกันเองระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของแต่ละคณะ หรื อแต่ละฝ่ ายก็ตาม รวมถึงเป็ นการดูแลกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทําหน้าที่ติดตามและพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เนื่ องจากในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และรายงานผลการ
ติดตามต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในแต่ ล ะปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมี ก ารเข้า ร่ ว มประชุ ม กับ ผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ภ ายนอกของบริ ษ ัท คื อ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และผูต้ รวจสอบภายใน คือ บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิ ต จํากัด อยู่เป็ น
ประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่งในรอบปี ที่ผา่ นมาได้รับคํา
ชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการ
แก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบได้ดาํ เนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ปรากฏในรายงานประจําปี
ในระดับหน่วยงานหรื อฝ่ าย บริ ษทั ได้มีระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ต่ า งๆ ซึ่ ง ทํา เป็ นประจํา ทุ ก ปี เพื่ อ ให้มี ก ารสอบทานการปฏิ บัติ ง าน และพัฒ นาระบบงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี
ประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น และส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) เพื่อเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั องค์กร และเป็ นการวางรากฐานที่ ดีในระยะยาว บริ ษทั มีการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้วยการใช้บุคลากรเป็ นแม่แบบในการเชื่อมโยง ได้แก่ การเข้ารับการฝึ กอบรม การสร้างจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ดู แลให้ฝ่ายตรวจสอบพัฒนาระบบการปฏิ บัติงานได้อย่างมี อิสระ และมี จรรยาบรรณที่ ดี
ซึ่ ง บริ ษทั ได้ม อบหมายให้ บริ ษทั สํา นัก งานสามสิ บสี่ ออดิ ต จํากัด ให้ป ฏิ บัติห น้าที่ ผูต้ รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้
นายศิลป์ ชัย รักษาพล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั สํานักงาน สามสิ บสี่ ออดิต จํากัด และนายศิลป์ ชัย รักษาพล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอ
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กับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิ จ
ประกันภัย และอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั มาเป็ น ระยะเวลา 43 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แ ก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิ ชย์ สํานัก งานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันวิชาชีพ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ หรื อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายศรชัย แก้วรากมุข ดํารงตําแหน่งเป็ นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance)
เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กาํ กับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยมีคุณสมบัติ
ของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่ างกัน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมี การทําธุ รกรรมกับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยจะต้องมีราคาและ
เงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องเป็ นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’
length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณา
อนุ มตั ิ ซึ่ งทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะทําหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็ นต่อความสมเหตุสมผลของ
รายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิ บตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กาํ หนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
รายงานการสอบบัญชี
สรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินสิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2562 ผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั คือ บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดย นางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ เลขทะเบี ยนผูส้ อบ 2982 นางสาวสม
จิ นตนา พลหิ รัญรัตน์ เลขทะเบี ยนผูส้ อบ 5599 นายจุมพฏ ไพรรัตนากร เลขทะเบี ยนผูส้ อบ 7645 นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิ ตร เลข
ทะเบียนผูส้ อบ 8125 ซึ่งผูส้ อบบัญชีบริ ษทั นี้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายงานการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี ในระยะ 2 ปี ดังกล่าว ได้ให้ความเห็ นในรายงานการตรวจสอบในปี 2562
และ 2563ผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2563 มีรายการเพิ่มเติมดังนี้
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงิ นสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 198.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 84.41 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่ งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก โดย
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อาศัยระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคํานวณและบันทึกรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริ งของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
บันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
 สุ่ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวเนื่ องกับการ
ขายเบี้ยประกันภัย การคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
 สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยที่รับรู ้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่ มตรวจสอบรายการบันทึ ก
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
 สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
สารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 92.10 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) คิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 40.05 ของหนี้สินรวม สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสํารองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และ
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
กําหนดข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
 ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การรับเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน การ
ตั้งประมาณการ และการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
 สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
 พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั
 อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และเปรี ยบเที ยบกับที่
บันทึกไว้ในบัญชี
 ประเมินข้อสมมติ และการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลสิ นไหมที่นกั คณิ ตศาสตร์ใช้
 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่
 ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมินข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการคํานวณ และ
เปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี น้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิด ชอบของข้าพเจ้าที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคื อ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมู ลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ตามที่ กล่าวข้างต้นและหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่
จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวม
ความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่ อ มัน่ ในระดับสู งแต่ไ ม่ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่า การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสั ยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบ
ข้อมูลที่ ข ัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2982

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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สรุ ปงบการเงินและอัตราส่ วนทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
2563

2562

2561

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

31,417
13,243
2,764
20,255
15,793

3.99
1.68
0.35
2.57
2.01

53,022
30,326
2,893
36,760
26,400

5.89
3.37
0.32
4.08
2.93

11,875
28,985
3,297
25,021
8,903

1.49
3.63
0.41
3.13
1.11

620,285
4,701

78.79
0.60

42,527
22,598
13,657

5.40
2.87
1.74

668,653
7,282
42,873
12
18,670
13,459

74.27
0.81
4.76
0.01
2.07
1.49

649,707
8,548
43,454
56
11,953
7,707

81.26
1.07
5.44
0.01
1.50
0.95

787,240

100.00

900,350

100.00

799,506

100.00

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
2563

2562

2561

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

160,718
20,674
2,632
12,286
9,120

20.42
2.63
0.33
1.56
1.16

6,581
17,968

0.84
2.28

275,358
20,985
13,295
9,294
12,625
40,231

30.58
2.33
1.48
1.03
1.40
4.47

154,119
19,878
1,071
8,766
11,935
11,084
16,146

19.28
2.49
0.13
1.10
1.49
1.39
2.02

229,979

29.22

371,788

41.29

222,999

27.90

ทุนจดทะเบียน

120,000

-

120,000

-

120,000

-

ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

120,000
258,000

15.24
32.77

120,000
258,000

13.33
28.66

120,000
258,000

15.00
32.27

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

12,000
147,264

1.52
18.71

12,000
101,384

1.33
11.26

12,000
138,769

1.50
17.36

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

19,997

2.54

37,178

4.13

47,738

5.97

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

557,261

70.78

528,562

58.71

576,507

72.10

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) ต่อหุน้

787,240
46.44
10.00

100.00
-

900,350
44.05
10.00

100.00
-

799,506
48.04
10.00

100.00
-

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ ิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที3่ 1 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
2563

2562

พันบาท

%

พันบาท

%

198,556
34,466

100.00
17.36

414,856 100.00
59,429 14.33

188,683
32,829

100.00
17.40

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
จากปี ก่อน

164,090

82.64

355,427
(82,691)

85.67
19.93

155,854
927

82.60
0.49

111,212

56.01

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากการขายหลักทรัพย์
รายได้อื่น

275,302
12,959
17,521
6,193

138.65
6.53
8.82
3.12

272,736
16,968
20,103
17,205
16,656

65.74
4.09
4.85
4.15
4.01

156,781
11,646
20,194
7,510

83.09
6.17
10.70

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

311,975

157.12

343,668

82.84

196,131

103.94

124,204
(16,526)

62.55
(8.32)

168,448 40.60
(46,184) (11.13)

73,976
(10,143)

39.21
(5.38)

107,678
30,582
51,639
39,103

54.23
15.40
26.01
19.69

122,264
54,185
158.677
46,227

29.47
13.06
38.25
11.14

63,833
29,767
53,544
43,297

33.83
15.78
28.38
22.95

23,090

11.63

-

-

-

-

รวมค่าใช้จ่าย

252,092

126.96

381,353

91.92

190,441

100.94

กําไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

59,883
(8,658)

30.16
(4.36)

(37,685)
6,634

(9.08)
1.60

5,690
510

3.00
0.27

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย

51,225

25.80

(31,051)

(7.48)

6,200

3.27

655
(29,674)

0.32
(334)
(14.94) (10,560)

(0.08)
(2.55)

561
(20,305)

0.30
(10.76)

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

22,206

11.18

(41,945) (10.11)

(13,544)

(7.19)

4.27

-

0.52

-

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ

ค่าสิ นไหมทดแทน - ดําเนินงานปกติ
หักค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัย
รวม
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

พันบาท

2561

(2.59)

%

-

3.98
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)

ทุนเรือนหุ้น
ทีอ่ อกและ
ชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

120,000

ขาดทุนสําหรับปี

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไรสะสม

รวม

สารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ ได้
จัดสรร

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

258,000

12,000

138,769

47,738

576,507

-

-

-

(31,051)

-

(31,051)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

-

(334)

(10,560)

(0.33)

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

(6,000)

-

(6,000)

120,000

258,000

12,000

101,384

37,178

528,562

-

-

-

-

12,493

12,493

120,000

258,000

12,000

101,384

49,671

541,055

กําไรสําหรับปี

-

-

-

51,225

-

51,225

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

(6,000)

-

(6,000)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

-

-

-

655

(29,674)

(29,019)

120,000

258,000

12,000

147,267

19,997

557,261

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลิอ ณ วันที่ 1 มกราคม2563-หลังปรับปรุ ง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 63

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
(หน่ วย : พันบาท)

2563

2562

2561

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

206,038

411,231

183,254

เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(31,390)

(56,793)

(25,855)

ดอกเบี้ยรับ

12,230

13,767

10,791

เงินปันผลรับ

5,577

6,993

8,824

รายได้อื่น

6,193

16,656

7,510

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(84,209)

(112,614)

(46,263)

ค่าจ้างและบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(18,718)

(37,263)

(18,000)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(51,639)

(158,677)

(53,544)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(61,470)

(20,272)

(43,712)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับ-สิ นทรัพย์ทางการเงิน

(5,983)

(2,079)

(2,115)

229,763

(14,941)

(38,000)

เงินสดจ่าย-สิ นทรัพย์ทางการเงิน

(221,744)

1,266

1,630

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

(15,352)

47,274

(15,480)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
2562

2562

2561

กระแสเงินสดได้มา

-

-

อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย

-

-

-

-

-

-

(253)

(127)

(195)

-

-

-

(253)

(127)

(195)

(253)

(127)

(195)

-

-

(6,000)

(6,000)

(12,000)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(6,000)

(6,000)

(12,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

(21,605)

41,147

(27,675)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

53,022

11,875

39,550

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

31,417

53,022

11,875

ให้เงินกูย้ มื เพื่อซื้อสิ นทรัพย์รอการขาย

-

-

-

รับโอนทรัพย์สินเพื่อชําระหนี้เงินให้กยู้ มื

-

-

-

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

อุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินปันผลจ่าย

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หน้าที่ 65

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ตราส่ วนทางการเงิน
คาอธิบาย

2562

2562

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

หมายเหตุ 1

3.06

2.20

3.26

อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ (วัน)

360*เบี้ยประกันภัย&เบี้ยประกันต่อค้างรับ(เฉลี่ย) /
เบี้ยประกันภัยรับ

41

26

51.00

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Retention Rate (%)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ/เบี้ยประกันภัยรับ

82.64

85.67

82.60

อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน (%)

ค่าสิ นไหมทดแทน/เบี้ยประกันที่ถือเป็ นรายได้

39.11

44.83

40.71

อัตรากําไรขั้นต้น (%)

กําไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย/เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

25.82

(16.26)

-9.31

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน (%)

หมายเหตุ 2

39.36

88.77

73.33

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)

หมายเหตุ 3

2.53

2.87

2.98

อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ/ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เฉลี่ย)

0.30

0.64

0.26

อัตรากําไรสุทธิ (%)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ/รายได้รวม

27.28

(7.58)

3.38

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เฉลี่ย)

9.44

(5.62)

1.05

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (%)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ/สิ นทรัพย์รวม(เฉลี่ย)

6.07

(3.65)

0.77

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

รายได้รวม/สิ นทรัพย์รวม(เฉลี่ย)

0.22

0.48

0.24

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

หนี้สินรวม/ส่วนของผูถ้ ือหุน้

0.41

0.70

0.39

Policy liability to capital fund (เท่า)

หมายเหตุ 5

0.29

0.52

0.27

อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า) เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้/ส่วนของผูถ้ ือหุน้

0.12

0.36

0.17

อัตราส่วนเงินสํารองต่อสิ นทรัพย์ (%)

เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้/สิ นทรัพย์รวม

8.72

21.13

12.29

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

เงินปันผล/กําไรสุทธิ

60.89

119.31

96.15

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

หมายเหตุ
- (เงินลงทุนในหลักทรัพย์ + เงินสดและเงินฝากธนาคาร + สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ + เบี้ยประกันภัยค้างรับ–สุ ทธิ + รายได้
จากการลงทุนค้างรับ) / หนี้สินหมุนเวียน
- (ค่าจ้างและบําเหน็จ – รายได้ค่าจ้างและบําเหน็จ + ค่าใช้จ่ายอื่นในการรับประกันภัย + ค่าใช้จ่ายการดําเนิ นงาน) / เบี้ยประกันที่
ถือเป็ นรายได้
- รายได้จากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนในหลักทรัพย์ + เงินให้กยู้ มื + เงินลงทุนอื่น (เฉลี่ย)
- รายได้รวม = เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ + รายได้จากการลงทุน + รายได้อื่น เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ + สํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมค้างจ่าย / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั จรั ญประกันภัย จํากัด (มหาชน) มี กาํ ไรสุ ทธิ รวมทั้งสิ้ น 51.22
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่ งมีผลขาดทุนสุ ทธิ (31.05) ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 82.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 264.96
โดยรายได้หลักของทางบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2563 บริ ษทั มียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจํานวน 198.56 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2562 จํานวน 216.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.14 โดยส่ วนใหญ่รับประกันภัยในส่ วนของเบี้ยประกันภัยประเภท
รถยนต์ ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจํานวน 34.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17.36
ของเบี้ยประกันภัยรวม ส่ วนความเสี่ ยงภัยที่บริ ษทั รับไว้เองมีจาํ นวน 164.09 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 116.77
ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภยั จํานวน 27.10 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเล และลอจิสติกส์จาํ นวน 4.13 ล้านบาท เบี้ยประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล 0.70 ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจํานวน 15.39 ล้านบาท ตามลําดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2563 ประกอบด้วยดอกเบี้ ยและเงิ นปั นผลจํานวน 17.52 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 2.58 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 12.84 ส่ วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 มีอตั รา
ร้อยละ 2.53 ลดลงจากปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 11.85 ในขณะที่ปี 2562 มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.87 ซึ่ งเนื่ องมาจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในส่ วนรายจ่ ายบริษัทมีรายจ่ ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้ แก่
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจํานวน 252.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 129.26 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.90 ซึ่ งในปี 2563 บริ ษทั มีค่าสิ นไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างปี จากการดําเนิ นงานปกติ เป็ นจํานวน
107.68 ล้านบาท โดยมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนคิดเป็ นร้อยละ 39.11 ของเบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้ โดยลดลงจาก
ปี 2562 ซึ่งมีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 44.83
- ค่าใช้จ่ายจากการดําเนิ นงาน ในปี 2563 มีจาํ นวน 39.10 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าจํานวน
7.13 ล้านบาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 15.42 โดยค่าใช้จ่ายที่ มีสัดส่ ว นสู ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ พนักงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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14.2 ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 787.24 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 จํานวน 113.11 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.56 โดยบริ ษทั มีเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญ หุ ้นกู.้ .สลากออมสิ น เงิ นฝากสถาบัน
การเงิ นและพันธบัตรจํานวน 620.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 48.37 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.23 ซึ่ งบันทึ กเป็ น
มูลค่ายุติธรรม และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแล้วจํานวน 20.00 ล้านบาท
ในขณะที่ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด เงิ นให้กูย้ ืม และเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่รวมตราสารทุนและเงิ นลงทุนทัว่ ไป)
ในปี 2563 มีจาํ นวน 465.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 52.59 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.16 ซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจาก
ในปี 2563 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 19.41 ล้านบาท
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2563 จํานวน 36.05 ล้านบาทลดลง
จากปี 2562 จํานวน 27.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.92
สําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2562 จํานวน 63.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จากปี 2561 จํานวน 29.24 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 86.20
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ลูกหนี้
ในปี 2563 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม 14.05 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 17.24 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 55.10 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)

ระยะเวลาค้ างรับ

ปี 2563

ปี 2562

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ าประกันภัย

รวม

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ าประกันภัย

รวม

1. ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ

0.76

10.77

11.53

1.74

23.71

25.45

2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

0.03

0.35

0.38

0.01

3.30

3.31

3. ค้างรับ 31-60 วัน

-

0.66

0.66

-

1.11

1.11

4. ค้างรับ 61-90 วัน

-

0.62

0.62

-

0.45

0.45

5. ค้างรับ 91 วันถึง 1 ปี

-

0.86

0.86

-

0.97

0.97

0.79

13.26

14.05

1.75

29.54

31.29

-

(0.81)

(0.81)

-

(0.97)

(0.97)

0.79

12.45

13.24

1.75

28.57

30.32

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ซึ่งปี 2563 บริ ษทั มีอตั ราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยูท่ ี่ 41 วัน โดยบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายในการเร่ งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่ งครัดและรัดกุม เพื่อเป็ นการดูแลให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ทางบริ ษทั ได้วางไว้ ในส่ วนของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญบริ ษทั ได้ต้ งั ไว้จาํ นวน 0.81 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการประมาณจํานวนหนี้
สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2563

ปี 2562

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

มูลค่ า
ยุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

8.70

14.69

(0.08)

23.31

157.12

70.39

(67.94)

เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

0.34

7.94

รวม

166.16

93.02

เงินลงทุนเผือ่ ขาย

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จริง

มูลค่ า
ยุติธรรม

ร้ อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

2.96

8.57

13.76

(0.01)

22.32

2.48

159.57

20.27

155.74

106.11

(73.39)

188.46

20.93

-

8.28

1.05

-

-

-

-

-

(68.02)

191.16

24.28

164.31

119.87

(73.40)

210.78

23.41

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ น้ ทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ น้ ทุน

(หน่ วย : ล้ านบาท)

เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ปี 2563
ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ปี 2562
ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์

1.60

0.20

1.60

0.18

พันธบัตรต่างประเทศ

5.00

0.64

15.00

1.67

-

-

55.00

6.11

288.04

36.59

251.00

27.87

134.48

17.08

134.93

14.98

-

-

0.34

0.04

429.12

54.51

457.87

50.85

หุ น้ กู้ – หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์เอกชน
หุ น้ กู้ – หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม
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ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย จํานวน 191.16 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
19.62 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.31 และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด จํานวน 429.12 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 28.41 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 6.21ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากในปี 2563 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 19.41 ล้านบาท
สภาพคล่ อง
ในปี 2563 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนลดลงจากปี 2562 จํานวน 62.62 ล้านบาท
ขณะที่เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2563 มีจาํ นวน 0.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 0.12 ล้านบาท และเงิน
สดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 31.42 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 21.60 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.06 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่ ง เท่ากับ 2.20 เท่า
ซึ่ งจํานวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริ ษทั ฯ มีอยูส่ ามารถนําไปชําระหนี้ สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริ ษทั ฯ ได้วางเอาไว้
หนีส้ ิน
หนี้ สินของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 229.98 ล้านบาท ลดลงจํานวน 141.81 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่ งมีหนี้ สินรวม 371.79
ล้านบาท และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.41 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซึ่ งมีอตั ราส่ วนนี้ สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ 0.70 เท่า โดยหนี้สินของบริ ษทั ฯ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ เงินค้าง
จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ นต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ น 557.26 ล้านบาทในขณะที่ปี 2562 มี 528.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.70 ล้าน
บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 17.18 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการลดลงของส่วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปี 2563
บริ ษทั มีกาํ ไรสะสมเพิ่มขึ้นจํานวน 45.88 ล้านบาท จากปี 2562 เนื่องจากมีกาไรสุ ทธิจานวน 51.22 ล้ านบาทในขณะที่ ปี 2562มีผล
ขาดทุนสุ ทธิจานวน 31.05 ล้ านบาท
เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ จากกําไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 2.60 บาท จํานวน 12
ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 31.20 ล้านบาท
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แนวโน้ มและกลยุทธ์ ในปี 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 นําไปสู่การปิ ดเมืองเป็ นเหตุให้เศรษฐกิจโลกหดตัว
ลงในระดับ 4% ตกตํ่าที่สุดตั้งแต่ยคุ the Great Depression ในช่วง 80 ปี ก่อน ขณะที่เศรษฐกิจไทยและการส่งออกติดลบประมาณ 8%
ตํ่าสุ ดตั้งแต่วิกฤติตม้ ยํากุง้ และเงินเฟ้ อติดลบ ประมาณ 1% (แต่ดอกเบี้ยอยูท่ ี่ +0.5%) สําหรับเศรษฐกิจไทยใน ปี 2564 สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังคาดการว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.5% ต่อปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมูลค่าการ
ส่ ง ออกสิ นค้า ที่ กลับ มาขยายตัวได้ที่ ร้อ ยละ 6% ต่อ ปี ตามเศรษฐกิ จประเทศคู่ค ้า สําคัญ ที่ มี แ นวโน้มการขยายตัว การบริ โ ภค
ภาคเอกชนที่ขยายตัวที่ร้อยละ 2.6% ต่อปี ในส่ วนของการท่องเที่ยวยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีข้ ึน เนื่ องจากมีการระบาดรอบ 2
ของ COVID – 19 ในหลายประเทศทัว่ โลก และแม้จะมีการกระตุน้ การท่องเที่ ยวภายในประเทศ แต่รายได้จากนักท่องเที่ยวใน
ประเทศยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญไปจากนักทองเที่ยวชาวต่างชาติ โดยรายได้นกั ท่องเที่ยวในประเทศคิดเป็ นเพียง 1 ใน 3
ของรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด
การแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ส่ งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิ จโลก การชะงักของเศรษฐกิจทัว่ โลกทําให้
อุปสงค์ของการประกันลดลงเช่นกัน มีการคาดการณ์วา่ รายได้จากเบี้ยประกันทัว่ โลกจะหดตัวลง 3.8% ในปี 2563 โดยการประกัน
ชีวิตจะได้รับผลกระทบมากกว่าประกันภัยทรัพย์สิน อัตราการเติบโตหดตัว -4.4% และ -2.9% ตามลําดับ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
ผลกระทบของ COVID – 19 รุ นแรงยิ่งกว่าวิกฤติการณ์ทางการเงินโลก รายได้จากเบี้ยประกันทัว่ โลกลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับช่วง
ก่อน COVID – 19 จะแพร่ ระบาด และยอดรวมของเบี้ยประกันทัว่ โลกจะลดลงประมาณ 3.6 แสนล้านยูโร (หรื อประมาณ 1.26 ล้าน
ล้านบาท) ซึ่ งเป็ นประกันชีวิต 2.50 แสนล้านยูโร (หรื อประมาณ 8.75 ล้านล้านบาท) และประกันภัยทรัพย์สิน 1.10 แสนล้านยูโร
(หรื อประมาณ 3.85 ล้านล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม หลังจากวิกฤตดังกล่าว ตลาดประกันในประเทศไทยจะฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วในปี 2564 ด้วยอัตราการ
เติบโตประมาณ 8% ในช่วง 10 ปี นี้ หรื อจนถึงปี 2573 มีการคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะมีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็ น 4.5% ต่อปี
ซึ่ งแสดงให้เ ห็นว่าตลาดประกันในประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในตลาดที่โตมากที่สุด ในภูมิภาค โดยเบี้ยประกันภัยต่อหัวอยู่ที่ 326 ยูโร
(หรื อประมาณ 11,410 บาท) ในปี 2562 (ตัวเลขเฉลี่ ยของภูมิภาค 255 ยูโร หรื อประมาณ 8,925 บาท) และมี อตั ราการเข้าถึ ง
การประกัน (สัดส่วนของเบี้ยประกันต่อจีดีพี) อยูท่ ี่ 4.5%
ดังนั้น บริ ษทั จึงตั้งเป้ าหมายการดําเนิ นงานให้มีอตั ราการเติบโตของเบี้ ยประกันภัยรับที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและ
มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริ ษทั จะเน้นให้ความสําคัญด้านการตลาดที่มุ่งเจาะ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพสู ง การพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ครอบคลุมตรงตามความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น การพัฒนาช่ องทางการจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ให้ทันสมัยและหลากหลายเพื่อรองรั บไทยแลนด์ 4.0 พร้ อมทั้ง
รักษาการบริ การที่ ดีท้ งั กับลูกค้าและคู่คา้ ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถด้านการตลาดให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้ น
รวมถึงการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารจัดการด้านการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อเป็ นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั
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15. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
-ไม่มี-
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่ นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อ เป็ นหลัก ฐานว่า เอกสารทั้ง หมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ย วกันกับ ที่ บ ริ ษ ัท ได้รั บ รองความถู กต้อ งแล้ว
บริ ษทั มอบหมายให้ นางสมพร รษบุ ตร เป็ นผูล้ งลายมื อ ชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมื อชื่ อของ
นางสมพร รษบุตร กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ / สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

..............................................

2. นายพนธ์

ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

..............................................

กรรมการบริ หาร

..............................................

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

เลขานุการบริ ษทั

..............................................

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
ชื่อ / สกุล
ผู้รับมอบอานาจ นางสมพร

รษบุตร
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
- ประธานกรรมการบริ ษทั
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
17 มกราคม 2551

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

69 การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas Christian University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(รวมคู่สมรสและบุตร)

-

-

2551 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริ ษทั

-

-

2551 – ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ

-

-

2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Certification Program
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
17 มกราคม 2551

3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

74 การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University, U.S.A.
ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
72

การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

หน้าที่ 75

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ (ต่อ)

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
13 มิถุนายน 2545

72

การศึกษา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
Pittsburgh State University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
University od Delhi, India

-

0.001%

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

21.99%

2517 - ปัจจุบนั -

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

0.90%

2528 - ปัจจุบนั -

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
75 การศึกษา
- กรรมการ
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
- ประธานกรรมการบริ หาร
California State University at Long Beach, U.S.A
- ประธานกรรมการลงทุน
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
California State University at Long Beach, U.S.A
- กรรมการผูจ้ ดั การ
ประวัติการฝึ กอบรม
- เลขานุการคณะกรรมการ
- Director Accreditation Program
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
1 มกราคม 2517
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการลงทุน

(รวมคู่สมรสและบุตร)

ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
22 กันยายน 2549
4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

71 การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

คู่สมรสของ :
นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์
(ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่)
บิดาของ :
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
และนายกิตติ จรัญวาศน์

-

กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

หน้าที่ 76

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร (ต่อ)
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 กรกฎาคม 2528
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2548
8. นายกิตติ จรัญวาศน์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
19 มีนาคม 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(รวมคู่สมรสและบุตร)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

- ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ประกันภัยยานยนต์

ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

47 การศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการทัว่ ไป
City University of Seattle, U.S.A.

บุตรชายของ :
นายสุ กิจ จรัญวาศน์

5.98%

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บุตรชายของ :
นายสุ กิจ จรัญวาศน์

5.76%

2557 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาด

ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 การศึกษา
- ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณั ฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจ
Whitworth University, U.S.A

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 77

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
9. นายโฆษิต อังคสุวรรณ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 เมษายน 2561

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

50 การศึกษา
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต
สาขาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(รวมคู่สมรสและบุตร)

-

-

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

2561 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- กรรมการลงทุน

67

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 กรกฎาคม 2528

-

0.01%

2524 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- กรรมการลงทุน

-

0.01%

2528 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 ธันวาคม 2524

11. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บัญชี บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

65

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบัน พัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุ รกิ จประกันวิ นาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้าที่ 78

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

75
12. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุข
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเล
และลอจิสติกส์

55

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
15 มกราคม 2563
14. น.ส.ปุณรดา อายุเจริ ญกูล
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 มีนาคม 2537

-

0.03%

-

-

2563 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

-

2547 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

2537 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สาระสนเทศ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2550 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัย
ทางทะเลและลอจิสติกส์

ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

56

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
15 มีนาคม 2547

15. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ุล
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สาระสนเทศ

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

(รวมคู่สมรสและบุตร)

ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
3 ธันวาคม 2550
13. นางปัทมา ตระการเอี่ยม
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพาณิ ชยการราชดําเนินธนบุรี
ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50

การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิต
สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

-

ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

หน้าที่ 79

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
16. นางพรมพร ลําดับพังค์
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
4 มกราคม 2555
17. นางสมพร รษบุตร

อายุ
(ปี )
50

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม
การศึกษา
- ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณั ฑิต วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

สั ดส่ วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(รวมคู่สมรสและบุตร)

-

-

-

-

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2555 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี
68 การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดุสิตพาณิ ชยการ

ปัจจุบนั

- เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

หน้าที่ 80

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
-ไม่มี-

หน้าที่ 81

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
สําหรับปี 2563 บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน โดยผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คุณวุฒิ

ประสบการณ์ การทางาน

นายศิลป์ ชัย รักษาพล

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) (CPIA)

42 ปี

นายธนาดล รักษาพล

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

14 ปี

บช.ด (จุฬาฯ กําลังศึกษา)
บช.ม. (จุฬาฯ)
บช.บ (จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1)
Diploma in Thai Financial Reporting – Dip TFR
นักวิชาการประจําสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชัชวาล เงินนาค

บริ ษทั สํานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จํากัด

บช.บ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

26 ปี

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ชื่อ - นามสกุล
นายศรชัย แก้วรากมุก

สังกัด
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิ
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ การทางาน
17 ปี

หน้าที่ 82

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-

หน้าที่ 83

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อืน่ ๆ
-ไม่มี-

หน้าที่ 84

