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หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

 1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายในการด าเนินงานของบริษัท  

  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) มุ่งดาํเนินงานเพ่ือการให้บริการท่ีดีสําหรับลูกคา้ และสร้างรากฐานทาง

การเงินให้มัน่คงแข็งแกร่ง พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองค์กร และผูถื้อหุ้นอย่าง

ย ัง่ยนืและมัน่คงในระยะยาว  ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีสูงข้ึนตลอดไป ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั 

ทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานไปในทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย เพื่อให้เหมาะสม                  

และสอดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัสาํหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 วสัิยทศัน์ 
 มุ่งเนน้ในการใหบ้ริการดา้นการประกนัภยั โดยใหบ้ริการอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคาํท่ีวา่           

   “จรัญสญัญา ชาวประชาอุ่นใจ”  

 พนัธกจิ 

 ดาํเนินธุรกิจและใหบ้ริการท่ีซ่ือตรงเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คง พร้อมทั้งดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

 คิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของสงัคมและสอดรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  

 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นระบบการทาํงานให้มากท่ีสุด และพฒันาระบบการบริหารงานใน

ทุกๆ ดา้นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 มีการบริหารจดัการท่ีดี สร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มดาํเนินธุรกิจยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน โดยยึดหลกัตามกฎระเบียบและกฎหมาย           

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สร้างการตระหนักรู้และกระตือรืนร้นในการพฒันาตนเองของพนักงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เท่าทนักับ

สถานการณ์ปัจจุบนัและในอนาคต 

 กลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกจิ 

 บริหารทรัพยสิ์นเดิมให้เตม็ประสิทธิภาพ  

 แสวงหาพนัธมิตรเพ่ือขยายกิจการใหมี้การเติบโต 

 เสริมสร้างขีดความสามารถในการพฒันาองคก์ร  

 เป้าหมายในการด าเนินงาน 

 บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดใ้นทุกระดบั รวมไปถึงการจดัหา

ขอ้มูล และเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับประกนัภยั เพ่ือให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั

อยา่งสูงสุด และเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี บริษทัไดพ้ฒันาแผนงานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกบัการ

เพ่ิมพนูความรู้ท่ีจาํเป็นต่อองคก์รเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด ภายในปี 2564 บริษทัคาดการณ์วา่จะมีเบ้ีย
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ประกนัภยัรับลดลงร้อยละ 25 เน่ืองจากทางบริษทัคาดวา่เบ้ียประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) จะมีปริมาณลดลงจากการแข่งขนั

ท่ีสูงและความคุม้ครองท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน จึงมุ่งเนน้การขยายตลาดดา้นการประกนัภยัทรัพยสิ์นและเบ็ดเตล็ดให้มากยิ่งข้ึนเพื่อ

เป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต  

 - ด้านการตลาด  บริษทัจะทาํการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Smart Phone เพ่ือใหผู้เ้อาประกนัภยั

สามารถเลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัตนเองไดม้ากยิ่งข้ึน และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ือให้สามารถขยายฐานกลุ่ม

ลูกคา้เดิมสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมต่อธุรกิจประกนัภยัของบริษทั    

  - ด้านการปฏิบัติการ  บริษทัจดัให้มีการพฒันาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนัไป เพ่ือเป็นการพฒันาการ

ใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  - ด้านการลงทุน  ทางบริษทัจะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการลงทุนท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยมีผลตอบแทน

และความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ซ่ึงสามารถลงทุนไดต้ามประกาศเร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน ของสาํงานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผลประกอบการของบริษทัมีทิศทางท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

นอกเหนือไปจากการรับประกนัภยั 

 1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

 บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เดิมช่ือ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จํากัด” ก่อตั้ ง ข้ึนเม่ือวันท่ี                             

10 พฤศจิกายน 2492 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการรับประกันวินาศภยัทุกประเภท ได้แก่              

การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และการประกนัภยัรถยนต ์

โดยในปี  พ.ศ. 2518 บริษทัไดท้าํการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั” 

  พ.ศ. 2523 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 2 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท 

  พ.ศ. 2526 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ลา้นบาท เป็น 10 ลา้นบาท  

  พ.ศ. 2534 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 30 ลา้นบาท 

  พ.ศ.2536 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท                   

ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญั 6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

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

ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 327 

  พ.ศ. 2549 บริษทัไดรั้บ “รางวลัเกียรติยศบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีการพฒันาการบริหารงานดีเด่น อนัดบั 3” จาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

  พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน เป็น 120 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญั 12 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้           

หุน้ละ 10 บาท  

  ปัจจุบนั บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกัด (มหาชน) ตั้ งอยู่ท่ี อาคารจรัญประกันภยั เลขท่ี 408/1 แขวงสามเสนนอก                        

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทะเบียนเลขท่ี 0107537000807 (บมจ. 327) โทรศพัท์ 0-2276-1024, www.charaninsurance.co.th 

ไดด้าํเนินกิจการธุรกิจประกนัภยัมาดว้ยความมัน่คงเขา้สู่ปีท่ี 71 โดยบริษทัมีจาํนวนหุน้สามญั 12 ลา้นหุ้น และมีทุนจดทะเบียน 120 

ลา้นบาท ชาํระแลว้เตม็มูลค่า ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

http://www.charaninsurance.co.th/
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 โครงสร้างรายได้ 

  โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั และรายไดจ้ากการ

ลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2562 และ 2561 ดงัน้ี      
(หน่วย : ล้านบาท) 

กลุ่มธุรกจิ 
ปี  2563 ปี  2562 ปี  2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  เบ้ียประกนัภยัรับ – สุทธิ*       

      1.1  เบ้ียประกนัอคัคีภยั – สุทธิ 27.10 14.43 29.07 7.10 30.29 16.51 

      1.2  เบ้ียประกนัภยัทางทะเล – สุทธิ 4.13 2.20 5.41 1.32 5.62 3.05 

      1.3  เบ้ียประกนัภยัยานยนต ์– สุทธิ 116.77 62.18 303.53 74.14 102.43 55.81 

      1.4  เบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็ – สุทธิ 16.09 8.56 17.42 4.26 17.51 9.54 

เบีย้ประกนัภัยรับทั้งส้ิน 164.09 87.37 355.43 86.82 155.85 84.91 

2.  รายไดจ้ากการลงทุน 17.52 9.33 20.10 4.91 20.19 11.00 

3.  รายไดอ่ื้น ๆ 6.19 3.30 33.86 8.27 7.51 4.09 

รวม 187.80 100.00 409.39 100.00 183.55 100.00 

 2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  การประกอบธุรกิจของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

   (1) ด้านการรับประกนัภัย 

  ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท โดยแบ่งเป็น     

  - การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยั ผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคลธรรมดานายหนา้ นิติบุคคล สถาบนั

การเงิน และลูกคา้โดยตรง           

  - การรับประกนัภยัต่อจากบริษทัประกนัวนิาศภยัอ่ืนๆ เพื่อกระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยั   

  บริษทัดาํเนินธุรกิจรับประกนัวนิาศภยัตามประเภทการรับประกนัภยัหลกั 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

 1.1 การประกนัภัยอคัคภีัย         

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

ทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้าง สต๊อกสินคา้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่าง  ๆโดยสามารถแบ่งการรับประกนัภยัไดเ้ป็น ดงัน้ี

  - การประกันภัยอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย  เป็นการให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า 

(รวมถึงความเสียหายต่อเคร่ืองไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผ่า) ภยัระเบิด ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจาก

อากาศยาน ภยัเน่ืองจากนํ้ า อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การร่ัวไหล หรือการลน้ออกมาของนํ้ า หรือไอนํ้ า  (และคุม้ครองภยั

ธรรมชาติ 4 ภยั ไดแ้ก่ ภยัจากลมพาย ุภยัจากนํ้ าท่วม ภยัจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ํ้ า หรือ สึนามิ และภยัจาก

ลูกเห็บ บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 20,000 บาท / ปี) และยงัมีการขยาย

ความคุม้ครองค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราว (ตามเง่ือนไขการประกนัอคัคีภยัสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั)     
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  - การประกนัอคัคภีัย  เป็นการใหค้วามคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สท่ี

ใชส้าํหรับทาํแสงสวา่ง หรือประโยชน์เพ่ือการอยูอ่าศยัเท่านั้น ส่วนความเสียหายเน่ืองจากภยัเพ่ิมพิเศษ เช่น ภยัระเบิด ภยัเน่ืองจาก

นํ้ า (ไม่รวมนํ้ าท่วม) ภยัลมพาย ุภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยัจึงจะไดรั้บความคุม้ครอง 

 1.2 การประกนัภัยทางทะเลและลอจสิตกิส์   

 เป็นการรับประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก 

โดยรถยนต ์รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน ซ่ึงจะใหค้วามคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้

ท่ีเอาประกนัภยัในระหวา่งการขนส่งท่ีนาํเขา้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศท่ีเกิดความเสียหายจากภยัทางทะเล ความเสียหาย

จากภยัธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผา่ และยงัใหค้วามคุม้ครองพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่นการจลาจล การนดัหยดุ

งาน เป็นตน้ โดยสามารถแยกกรมธรรมเ์ป็นประเภทได ้ดงัน้ี 

  1.  กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ)  

  2. กรมธรรมป์ระกนัภยัสินคา้ท่ีขนส่งภายในประเทศ 

    -  กรมธรรมแ์บบคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด 

    - กรมธรรมแ์บบระบุภยั 

  3. กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดของผูข้นส่ง 

 1.3 การประกนัภัยเบ็ดเตลด็   

 เป็นการประกนัภยัประเภทหน่ึงของการประกนัวนิาศภยั ซ่ึงให้ความคุม้ครองต่อความสูญเสีย และความเสียหายอนั

เน่ืองมาจากภยัอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากความคุม้ครองของการประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัทางทะเล

และขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกนัภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

-   ประกนัภยัความเสียงภยัทรัพยสิ์น -   ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (เน่ืองจากภยักรมธรรมค์วามเส่ียงภยัฯ) 

-   ประกนัภยัอุปัทวเหตุ คุม้ครองสิทธิการเช่า -   ประกนัภยัสรรพภยัธุรกิจขนาดยอ่ม  

-   ประกนัการก่อสร้างทุกชนิด -   ประกนัภยัเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูรั้บเหมา 

-   ประกนัภยัเคร่ืองจกัรหยดุชะงกั -   ประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้ าและถงัอดัความดนั 

-   ประกนัภยัเคร่ืองอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ -   ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม 

-   ประกนัภยั PA 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) -   ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง 

-   ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม -   ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางสาํหรับธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์

-   ประกนัภยัโรคมะเร็ง -   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

-   ประกนัภยัสาํหรับเงิน -   ประกนัภยัโจรกรรม 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

    จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

-   ประกนัภยัสาํหรับกระจก 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบ 

    กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม 

    นํ้ ามนัเช้ือเพลิงส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคุม 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก  -   ประกนัภยัคุม้ครองผูพ้กัในหอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 

-   ประกนัภยัซ่ือสตัย ์ -   ประกนัภยัขา้วนาปี ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 

-   ประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด  -   ประกนัภยัร้านทอง 
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-   ประกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย -   ประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 

-   ประกนัภยัอิสรภาพก่อนกระทาํความผิด -   ประกนัภยัอิสรภาพหลงักระทาํความผิด  

-   ประกนัภยัป้ายโฆษณา -   ประกนัภยัสาํหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง 

-   ประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน -   ประกนัภยัคุม้ครองการวา่งงาน 

-   ประกนัภยัเพ่ือการใชเ้รือกลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใชใ้นกิจการ 

    พิเศษประเภทเจ็ตสกีเพ่ือเช่า 

-   ประกนัภยักรรมการและเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารและการใชคื้น

ใหแ้ก่บริษทั 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายท่ีเกิดจากความบกพร่องใน 

    การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบ  

    ตามกฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 

-   ประกนัภยัอุบติัเหตุประเภทผูข้บัข่ีหรือผูโ้ดยสารไม่ระบุช่ือ 

-   ประกนัภยัการดูแลระยะยาวสาํหรับผูสู้งอาย ุ

-   ประกนัภยัสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล / แบบกลุ่ม 

  1.4 การประกนัภัยรถยนต์  

  เป็นการรับประกนัความเส่ียงภยัของการใชร้ถยนต ์โดยให้ความคุม้ครอง การสูญหาย และความเสียหายของตวัรถ อุปกรณ์

ประจาํรถถูกลกัขโมย ความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

รวมทั้งความคุม้ครองพิเศษอ่ืน  ๆเช่น การประกนัตวัผูข้บัข่ีในคดีอาญา เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งการรับประกนัภยัไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

  - การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หมายถึง การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตอ้งจดัใหมี้ประกนัภยัตามความ

คุม้ครองท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ การประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรือเรียก

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

ใชร้ถหรือมีรถไวเ้พ่ือใชต้อ้งจดัใหมี้การประกนัภยั พ.ร.บ. (เวน้แต่ รถท่ี พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเวน้ไว ้เช่น รถของสาํนกัพระราชวงั รถสาํหรับ

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

  - การรับประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ หมายถึง การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตดัสินใจทาํประกนัภยั

รถยนตข์องตนดว้ยความสมคัรใจ เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตวัรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้อา

ประกนัภยัท่ีมีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ครองออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

   ประเภท ที ่1: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนตท่ี์

เอาประกนัภยั จากอุบติัเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรือไฟไหม ้ไม่วา่จะเป็นการเสียหายทั้งคนัหรือบางส่วน  

   ประเภท ที ่2: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการคุม้ครองต่อตวัรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั

จากการสูญหายหรือไฟไหม ้

   ประเภทที ่3: ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

   ประเภทที ่4: ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกเท่านั้น 

   ประเภทที่ 5: ให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั อุปกรณ์เคร่ืองตกแต่ง 

หรือส่ิงท่ีติดประจาํอยูก่บัตวัรถยนตต์ามท่ีระบุไวใ้นตาราง อนัมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบกและตอ้งมีคู่กรณีเท่านั้น 
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 1.5 การประกนัภัยต่อ   

 การดาํเนินธุรกิจดา้นการรับประกนัภยัของบริษทั นั้น นอกจากการรับประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัโดยตรงแลว้ บริษทัยงัมี

การรับประกนัภยัต่อและเอาประกนัภยัต่อทั้งจากบริษทัประกนัภยัในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตวัของธุรกิจ

ประกนัภยัแต่ละประเภท ทางบริษทัจึงไดมี้การจดัทาํกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบการ

บริหารการประกนัภยัต่อและการจดัการกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม โดยกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจะตอ้งไดรั้บการ

ทบทวนและผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี เพ่ือติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ซ่ึงการบริหารการประกันภยัต่อจะ

ประกอบด้วยกระบวนการคดัเลือก (Selection) การนําไปปฏิบัติใช้ (Implementation) การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ทบทวน 

(Review) ควบคุม (Control) และจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อของบริษทั (Documentation) โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดข้องบริษทั ตน้ทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีต่อแนวโนม้ของตลาดและเศรษฐกิจทั้งใน

และต่างประเทศ รวมถึงการประมาณการรับประกันภัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อจาํเป็นต้อง

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ กรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง และการบริหารเงินกองทุน ซ่ึงจะตอ้งเหมาะสม

กบัลกัษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจประกนัภยัของบริษทั  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัมีหน้าท่ีสนับสนุนและสร้างความ

เช่ือมัน่วา่กลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัไดมี้การนาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงจะตอ้งจดัทาํเป็นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกาํหนดกระบวนการปฏิบติังานสาํหรับการนาํกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อไปปฏิบติั

ใชอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งกาํหนดแนวทางการรับประกนัภยั กาํหนดหลกัเกณฑ ์และขีดจาํกดัของจาํนวนและประเภทการประกนัภยัท่ีจะทาํ

ประกนัภยัต่อแต่ละประเภทของสญัญา เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการทาํประกนัภยัต่อมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจท่ีรับ

ประกนัภยั รวมถึงหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากการประกนัภยัต่อ นอกจากนั้น บริษทัยงัไดก้าํหนดให้มีระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพ่ือติดตาม และประเมินผลกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ รวมถึงไดจ้ดัสรรทรัพยากรต่างๆ ให้

มีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และสามารถตอบสนองต่อขอ้กาํหนดของคณะกรรมการบริษทัไดทุ้กประการ    

  การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน   

 บริษทับนัทึกค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงจะบนัทึกตาม

มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัแลว้แต่กรณี โดยสุทธิจากส่วนท่ี

สามารถเรียกคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดต้ั้งสํารองเพ่ิมเติมสําหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานให้บริษทัทราบ (IBNR) 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของสาํนกังาน คปภ. วา่ดว้ยเร่ืองการจดัสรรเงินสาํรองสาํหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้อง

บริษทัประกนัวนิาศภยั ซ่ึงการคาํนวณสาํรองดงักล่าว ใหจ้ดัสรรไวต้ามประสบการณ์จริงดว้ยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรองการคาํนวณดงักล่าว ส่วนผลต่างระหวา่งมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกบัค่าสินไหมทดแทน

ท่ีจ่ายจริงจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของปีท่ีจ่าย 

 นโยบายการตั้งราคา          

 การกาํหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภทแบ่งได ้ดงัน้ี 

 -  กาํหนดตามพิกดัอตัราเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงกาํหนดโดยเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัเบ็ดเตลด็บางประเภท     
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 -   พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือประกอบการกาํหนดอตัราเบ้ียประกันภยั เช่น ลกัษณะ ประเภทประวติัต่างๆ            

ของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภยั ประวติัของผูเ้อาประกันภัย รวมถึงเง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท ได้แก่                

การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็บางประเภท        

 สิทธิและข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัภายใตพ้ระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535โดยมีเลขาธิการสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายใหเ้ป็นนายทะเบียนตามพระราชบญัญติั

น้ี ซ่ึงจะมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัทั้งในดา้นการรับประกนัภยั การกาํหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั การลงทุน และการท่ีบริษทั

ประกนัภยัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามหลกั Risk Based Capital ตามขอ้บงัคบัของสํานักงาน คปภ. ทาํให้บริษทัประกนัภยัตอ้ง

ระมดัระวงัเร่ืองความเส่ียงในการรับประกนัภยัและการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเ้งินกองทุนเพียงพอกบัระดบัความเส่ียง 

 (2)  ด้านการลงทุน          

  บริษทัประกนัวินาศภยัสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพ่ือเป็นรายไดส้าํคญัอีกทาง

หน่ึงให้แก่บริษทั โดยการเลือกลงทุนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้และมีสภาพคล่องในการ

เปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดสาํหรับส่วนท่ีบริษทัตอ้งใชใ้นอนาคตอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้งปฏิบติัตามประเภท สดัส่วน และ

เง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดอย่างเคร่งครัด ภายใตข้อ้กาํหนดว่าดว้ยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 การให้กู้ยืมเงิน                

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร  

 2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

  (1) นโยบายและลกัษณะตลาด 

   เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือ COVID – 19 ทาํให้ภายในปี 2563 ธุรกิจประกนัภยัไม่ไดมี้การ

ขยายตวัมากนกั บริษทัประกนัภยัจึงพยายามคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ข้ึนมาเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการท่ีหลากหลายและรองรับกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง คือ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา พฤติกรรมการ

บริโภคและการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่เร่ิมมีบทบาทกบัธุรกิจประกนัภยัในอตัราท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีรูปแบบการใชชี้วิตท่ี

เปล่ียนแปลงไปส่งผลให้มีความตอ้งการในการเลือกสรรผลิตภณัฑ์ท่ีต่างออกไปจากเดิม ซ่ึงบริษทัประกนัภยัตอ้งพยายามปรับ

รูปแบบผลิตภณัฑ ์และบริการต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุดในสภาวการณ์ท่ีสังคมกา้วเขา้สู่ยคุ

ของการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเตม็รูปแบบ  

   เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในตลาดประกนัภยั                   

ในปี 2563 บริษทัไดมี้การปรับผลิตภณัฑใ์หต้รงกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งประเภทรถยนตแ์ละไม่ใช่รถยนต ์โดยมีการเสนอขายผ่าน

ตวัแทนนายหนา้ต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งดี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คู่คา้ รวมถึงบุคคลท่ีสนใจได้

อยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานต่อเน่ืองจากปี 2562 โดยเนน้การเสนอขายผลิตภณัฑท่ี์บุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดร้าคายอ่มเยา 

และมีการบริการหลงัการขายท่ีตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้อย่างทนัท่วงที และในอนาคตบริษทัจะพฒันาผลิตภณัฑใ์น

รูปแบบดิจิทลั เพ่ือใหส้อดรับกบัตลาดคนรุ่นใหม่ อยา่งไรก็ดี บริษทัยงัคงรักษาบริการในรูปแบบเดิมไวร้ะยะหน่ึง สาํหรับกลุ่มลูกคา้

หรือคู่คา้ท่ีพอใจกบัการบริการดงักล่าว 
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 ลกัษณะลูกค้า          

 ลูกค้ารายบุคคล  ได้แก่ ลูกคา้ปัจเจกบุคคลทั่วไปท่ีส่วนใหญ่จะใช้บริการการประกันอคัคีภยัสําหรับท่ีอยู่อาศัย 

ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

 ลูกค้าองค์กร   ประกอบดว้ยธุรกิจตั้งแต่ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยบริษทัสามารถให้บริการ

ดา้นการประกนัวนิาศภยัไดทุ้กประเภท เช่น การประกนัอคัคีภยั หรือการประกนัการเส่ียงภยัทุกชนิดสาํหรับกลุ่มสาํนกังาน ท่ีพกัอาศยั 

คอนโดมิเนียม ศูนยก์ารคา้ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการประกนัภยัรถยนตก์ารประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ

หรือภายในประเทศ และการรับประกนัภยัการก่อสร้าง สาํหรับลูกคา้ท่ีมีการดาํเนินงานเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 กลุ่มลูกค้าและเป้าหมาย 

 ในปี 2564 บริษทัไดข้ยายฐานกลุ่มลูกคา้จากเดิมใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2563 โดยการเพ่ิมช่องทางใน

การจาํหน่ายเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทั้งน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงคุณภาพในการบริการเป็น

สาํคญั โดยใหค้วามสาํคญักบับริการหลงัการขายรวมไปถึงการอาํนวยความสะดวกในการแจง้ปัญหาต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และ

ความพึงพอใจอยา่งสูงสุดต่อลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 ในปี 2564 บริษทัยงัคงขยายงานในช่องทางการจาํหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้ง

ดาํเนินการปรับระบบงาน / วิธีการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารช่องทางการจาํหน่าย ตามวตัถุประสงค ์ของบริษทั 

โดยช่องทางการจาํหน่ายของบริษทั  แบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง ไดแ้ก่   

 1.   การขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา บริษัทมีตวัแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนาํดา้นประกนัวนิาศภยัต่อผูเ้อาประกนัภยั ดงันั้นบริษทัจึงให้ความสาํคญัอยา่งยิ่งในการคดัเลือกตวัแทนและนายหนา้บุคคล

ธรรมดา โดยกาํหนดเกณฑ์การคดัเลือกและประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้มคัรท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั 

จะตอ้งเป็นผูมี้ใบอนุญาตตวัแทนประกนัวนิาศภยั และมีคุณสมบติัตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งครบถว้น   

 2.   การขายผ่านนายหน้านิติบุคคล บริษทัมีนายหน้านิติบุคคล ซ่ึงทาํหน้าท่ีให้บริการโดยตรงแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

ตั้งแต่การแนะนาํประเภทการประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั   

 3.   การขายผา่นสถาบนัการเงิน บริษทัมีช่องทางการขายผ่านสถาบนัการเงินต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นลูกคา้สินเช่ือ

ของสถาบนัการเงิน              

 4.   ลูกคา้โดยตรง ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีติดต่อกบับริษทัโดยตรง และลูกคา้ท่ีฝ่ายการตลาดของบริษทัให้บริการและ

ดูแลโดยตรง  

 (2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ในปี 2563 ภาพรวมของธุรกิจประกนัวินาศภยัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

อยา่งมาก โดย IMF ไดค้าดการณ์วา่ GDP ของไทยในปี 2563 จะหดตวัถึงร้อยละ 6.7 ซ่ึงเป็นการหดตวัมากท่ีสุดของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ฉะนั้น จึงคาดวา่เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงในปีน้ีจะอยูท่ี่ประมาณ 250,000 ลา้นบาท สาํหรับผลตอบแทนจากการลงทุนของ

ธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2563 นั้น คาดวา่จะลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.4 ถึง 1.7 และจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั ทั้งน้ีนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561 และปี 2562 จากการเบิกจ่ายงบประมาณ

การใชจ่้ายและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมไดร้วดเร็วข้ึน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
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สร้างรายไดพ้ื้นฐานใหก้บัประชาชน การปรับโครงสร้างหน้ีครัวเรือน การวางรากฐานสังคมผูสู้งวยัท่ีตอ้งพ่ึงพาแรงงานคนรุ่นใหม่

ใหมี้รายไดแ้ละสามารถดาํรงตนเอง การสร้างงานให้ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้เป็นการผนัรายไดเ้ขา้สู่ระบบการผลิตในรูปแบบ

การอุปโภคและบริโภคสินคา้ และการบริการต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้ในปี 2564 ภาพรวมของเศรษฐกิจอาจจะกลบัมาฟ้ืนตวัดีข้ึน ฉะนั้น 

หากอุสาหกรรมต่างๆ เช่น ภาคการส่งออก ภาคการท่องเท่ียว ภาคอสงัหาริมทรัพย ์รวมถึงภาคธุรกิจบริการต่างๆ ไดรั้บประโยชน์ไม่

วา่ทั้งทางตรงและทางออ้มจะส่งผลใหธุ้รกิจประกนัวินาศภยัในฐานะผูใ้ห้บริการรับความเส่ียงภยัแทนภาครัฐ และประชาชนทัว่ไป

ไม่ตอ้งแบกรับความเส่ียงภยัดงักล่าวเองทั้งหมด   

  ในปี 2563 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีจาํนวนบริษทัประกนัภยัทั้งส้ิน 57 บริษทั (ท่ีมา: คปภ. และไม่นบัรวม บริษทั 

ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็) 

ตารางเปรียบเทยีบเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

(หน่วย: พนับาท) 

ประเภทการรับประกนัภัย 
เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง 

ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ (ลด)% 

อคัคภีัย 7,789,794 7,751,921 0.48 

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

          ตวัเรือ 357,191 321,663 11.04 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม 184,367,651 177,498,161 3.87 

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

 

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

  บริษทั จรัญประกันภยั จาํกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บผลประโยชน์ และผูมี้สิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงให้แก่              

ผูถื้อหุน้ไดใ้นระยะยาว เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัการรับความเส่ียงภยัและการบริหารความเส่ียงโดยตรง บริษทั

จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการความเส่ียง 

ติดตามและกาํกบัดูแลความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัโดยอาศยักรอบ

การบริหารความเส่ียง และนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตพ้ื้นฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการพฒันาและปรับปรุง

กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งเหมาะสมและเพียงพออยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงช่วยลดผลกระทบจากความ

ผนัผวนของความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกระบวนการติดตามและทบทวนการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่น

ระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงต้องเผชิญกับความเส่ียงท่ีสําคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเป็นผูดู้แลและติดตามความเส่ียงในแต่ละดา้น และ

รายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไดก้าํหนดปัจจยัความเส่ียงไว ้11 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

  ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการกาํหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดาํเนินงานและการนาํไป

ปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลย ี

และความคาดหวงัของสาธารณชน อนัอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวสิยัทศัน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษทั 

  บริษทัมีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และวางแผนดาํ เนินงานให้สอดคลอ้งกับ

วสิยัทศัน์ของบริษทัอีกทั้งยงัทาํการติดตามและควบคุมการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ พร้อมทั้งกาํหนดสัญญาณเตือนในกรณีท่ีผล

การดําเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว ้เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขนั กฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ โดยบริษทัมุ่งเนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการ

ส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่บุคลากรภายในบริษทั เพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของบริษทัใหป้ระสบผลสาํเร็จ  

 ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจประกนัภยัรุนแรงมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้รายไดจ้ากการรับประกนัภยัของบริษทัอาจ

ลดลงหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้บริษทัมีแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงน้ี โดยเน้นท่ีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ศกัยภาพในการเจริญเติบโต สามารถทาํกาํไรได ้รวมถึงการขยายงานทางดา้นออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายมากยิง่ข้ึน   

 2.  ความเส่ียงด้านประกนัภัย (Insurance Risk)       

 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการกาํหนดเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณสาํรองประกนัภยั และการพิจารณารับประกนัภยั  

 ความเส่ียงดา้นประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่า

สินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายสาํคญัท่ีส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของ

ผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั  
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 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงด้านประกันภยั โดยกาํหนดให้มีนโยบายการรับประกนัภยัและกลยุทธ์การ

บริหารการประกนัภยัภยัต่อท่ีมีการทบทวนเป็นประจาํทุกๆ ปี มีขั้นตอนการรับประกนัภยัท่ีเป็นระบบ เลือกรับประกนัภยัท่ีมีความ

เส่ียงตํ่า และมีการพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ี

ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัพิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงคาํนวณอตัรา

เบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น และสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ของตลาดประกนัภยัทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ รวมทั้งทบทวนหลกัเกณฑก์ารรับประกนัภยัให้เหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาด นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการบริหาร

จดัการความเส่ียงสาํหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัใหมี้การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative 

Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาํให้ความเส่ียงดา้นประกนัภยัของ

บริษทัลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนและการตั้งสาํรองประกนัภยัของบริษทัอยา่งเพียงพอ รัดกุม 

และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 3.  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)        

 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ราคาของสินทรัพยท่ี์ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์  

 ความเส่ียงด้านตลาดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาด

หลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เพราะนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยัแลว้ รายไดห้ลกัของบริษทัอีก

ส่วนหน่ึงมาจากการลงทุน จึงทาํให้บริษทัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทางการเงินอนัเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทั 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ โดยกาํหนดนโยบายการลงทุนท่ีระบุสัดส่วนการลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกันวินาศภยัท่ีได้กาํหนดชนิดของหลกัทรัพยท่ี์อนุญาตให้ลงทุน 

รวมถึงควบคุมสดัส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยไ์วด้ว้ย ซ่ึงทางบริษทัมีคณะกรรมการลงทุนเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุน

อย่างชดัเจน รวมถึงมีการวางแผนสาํหรับรองรับความเส่ียงจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษทัเน้นลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความ

เส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และให้ผลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม แน่นอน ตลอดจนหลีกเล่ียงการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง

ประเภทหลกัทรัพยเ์ก็งกาํไร โดยบริษทัจะกระจายการลงทุนให้อยู่ในรูปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้หุ้นสามญั 

เพราะนอกจากจะไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลกัทรัพยแ์ลว้   ยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล

เพ่ิมเติม และบริษทัมีการติดตามและวเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารดา้นตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใชใ้นการทบทวนและปรับปรุง

แผนการลงทุน รวมถึงดาํเนินการปรับพอร์ตการลงทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 4.  ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)        

 ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทัรวมถึง

โอกาสท่ีคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   
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 ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่า

สินไหมทดแทนใหก้บับริษทัได ้เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามภาระผกูพนัในสญัญาประกนัภยัต่อท่ีมีกบับริษทั เน่ืองจาก

ในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูง บริษทัมีนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัทาํการประกนัภยัต่อกบับริษทั

ประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้รวมทั้งยงัมี

โอกาสท่ีคู่สญัญาอาจถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเครดิต โดยการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับ

ประกันภยัต่อต่างประเทศ โดยบริษัทจะเลือกพิจารณาทําสัญญาประกันภยัต่อจากรายช่ือบริษทัประกันวินาศภัยต่อท่ีมีระดับความ

น่าเช่ือถือในระดบั A- ข้ึนไปเท่านั้น และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้มีความทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วนบริษทัรับ

ประกนัภยัต่อในประเทศ บริษทัจะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวนิาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจาก

รายงานการดาํรงกองทุนประจาํไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบัขั้นตํ่าตั้งแต่ 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น บริษทัยงัไดมี้การจดัการ

ความเส่ียงในส่วนน้ี โดยการจดัสรรเงินสาํรองความเสียหายทั้งก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการประกนัภยัต่อไวใ้ห้เพียงพอกบัความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ย ซ่ึงบริษทัไดท้าํการซ้ือความคุม้ครองแบบ Excess of Loss หรือความคุม้ครองเสียหายส่วนเกินกวา่

จาํนวนท่ีกาํหนดไวอี้กชั้นหน่ึง รวมถึงมีการใชบ้ริการของตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัภยัต่อในการจดัหาบริษทัประกนัภยัต่อทั้งในและ

ต่างประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตามเกณฑท่ี์บริษทัตอ้งการอีกทางหน่ึงดว้ย และบริษทัมีการติดตาม เครดิตจากอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศ และอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศ เป็นประจาํทุกไตรมาส 

 5.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึง

กาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินมาชาํระ

ไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การเกิดความเสียหายขนาดใหญ่

โดยท่ีไม่ไดค้าดคิดจากมหนัตภยัท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีสินหรือภาระผกูพนัเม่ือถึงกาํหนดได ้

  บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยบริษทัไดจ้ดัสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร                

ตัว๋แลกเงินและพนัธบตัรระยะสั้น ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพนัต่างๆ               

ท่ีมีอยู ่ และอีกส่วนหน่ึงบริษทัจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีตอ้งการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปล่ียนเป็น

เงินสดไดส้ะดวกท่ีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม นอกจากนั้นบริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนดข้ึน โดยบริษทัดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital : 

RBC) ท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ระดบั 180% ข้ึนไป ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีสาํนกังาน คปภ. กาํหนดไวท่ี้ 120% เพื่อสร้างความ

มัน่ใจวา่เงินกองทุนท่ีบริษทัจะตอ้งดาํรงไวมี้ความเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงในทุกดา้นและเหมาะสมกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจ 

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัสากลท่ีจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของธุรกิจประกนัภยัใหสู้งข้ึน  

 6.  ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)      

 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองคก์ร หรือขาดการควบคุมท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงาน 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอก   
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 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ได้แก่ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ 

ขอ้กาํหนด หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีเป็นจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ไม่ไดรั้บรู้ หรือไม่ไดป้ฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยบริษทัให้ความสําคญัและกาํหนดให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี จดัสรรบุคลากรอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการทาํงานแต่ละดา้น เพ่ือใหร้ะบบงาน

มีประสิทธิภาพ พนกังานสามารถทาํงานแทนกนัได ้ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการเขา้รับการฝึกอบรมให้

พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพฒันาปรับปรุงระบบงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

รวมถึงบริษทัยงัมีหน่วยงานดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีคอยกาํกบัดูแล และติดตาม ส่ือสารกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี

ออกโดยหน่วยงานกาํกับดูแล ให้กับพนักงานทุกท่านทราบ เพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้ งบริษัทยงัมีการกาํหนดให้ทุก

หน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเขา้ใจ ทศันคติท่ีดี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียงในทุกๆ ดา้นใหแ้ก่พนกังาน ในส่วนของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล 

หรือเหตุการณ์ภายนอกนั้น บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศข้ึน รวมถึง

มีการจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน โดยบริษทัยงัสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้แมเ้กิดภาวะฉุกเฉินก็ตาม 

 7.  ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk)  

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายต่อบริษทัอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมเสียช่ือเสียง

เน่ืองจากลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงานกาํกบั ท่ีมีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ   

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การชาํระค่าสินไหมทดแทนเกินกวา่

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลใหลู้กคา้ คู่คา้มีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบได้

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเสียง โดยบริษทัยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมุ่งเน้นท่ีจะ

รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หน่วยงานกาํกบั ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ถูก

ลงโทษหรือถูกปรับเป็นตวัเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง ฐานะการเงิน และช่ือเสียงของบริษทั 

 8.  ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจ                    

ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ภยัคุกคามทางไซเบอร์จากการใช้

งานอินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารของบริษทัในปัจจุบนั 

 บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสารสนเทศ โดยบริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ท่ีพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมกับมีการติดตั้ งอุปกรณ์ (Firewall)                 

ท่ีช่วยตรวจสอบและป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลหรือการตรวจจบัผูบุ้กรุกในระบบเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ยา่ง

สะดวก และปลอดภยัจากภยัคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยูภ่ายในบริษทัเพ่ือป้องกนัการโจมตี หรือทาํลายขอ้มูลอนัเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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 9.  ความเส่ียงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเหตุการณ์หน่ึง หรือเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงก่อให้เกิดการ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีไดมี้การคาดการณ์ไวอ้ยา่งมาก 

 ความเส่ียงด้านมหันตภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น บริษทัมีสัญญาประกนัภยัต่อท่ีมา

รองรับความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากมหันตภยั แต่ไม่เพียงพอกับเหตุการณ์ความเส่ียงภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจริงในอนาคต  และการรับ

ประกนัภยัเกินกวา่ขีดจาํกดัท่ีสามารถรับเส่ียงภยัไดใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 บริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านมหันตภัย โดยบริษัทมีการจัดทําสัญญาประกันภัยต่อท่ีคัดสรรผูรั้บ

ประกนัภยัต่อท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) อยูใ่นระดบัตั้งแต่ A- ข้ึนไป เพ่ือรองรับความเส่ียงภยัท่ีเกิดจาก มหันตภยัไว้

ล่วงหนา้ พร้อมกบัมีนโยบายการรับประกนัภยัท่ีเน้นพ้ืนท่ีรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต่อมหันตภยัในระดบัตํ่า อีกทั้งยงัมีการใช้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการกาํกบัดูแล และควบคุมการรับประกนัภยัไม่ให้เกินขีดจาํกดัความเส่ียงภยัท่ีสามารถรับไดใ้นแต่

ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 10. ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกจิ (Group Risk) 

 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งท่ีเป็นทาง

การเงินและท่ีมิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจากน้ียงัรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางการเงินของกลุ่ม

ธุรกิจทั้งหมดหรือบริษทัภายในกลุ่มธุรกิจซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเป็นทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ภายในกลุ่มธุรกิจเองหรือเหตุการณ์ภายนอกท่ีกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ 

 บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมใดๆ นัน่คือ

บริษทัไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนั 

 11.  ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีอาจไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเส่ียงท่ียากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้ม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 

 บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทั้งท่ีเป็นแบบไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคย

มีประสบการณ์มาก่อน ซ่ึงยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได ้

 บริษทัมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยบริษทัมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงท่ีพร้อมรับมือกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดว้ยการกาํหนดให้มีการรายงานการแจง้เหตุการณ์ผิดปกติ 

(Incident Report) เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์ผิดปกติและแกไ้ขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลบัสู่ภาวะปกติอยา่งทนัท่วงที พร้อม

ทั้งยงัสามารถบนัทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้องกนั แกไ้ข เพ่ือใหทุ้กหน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล ปรับปรุงการ

ปฏิบติังานใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งปกติ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1 ลกัษณะส าคญัของทรัพย์สิน 

 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั คือ สถานท่ีประกอบการ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ สินทรัพย์

ถาวร เงินใหกู้ย้มื และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  

 สินทรัพย์ถาวร : ทีด่นิและอาคาร 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีสินทรัพยถ์าวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ณ 31 ธนัวาคม 2563 

   ท่ีดิน     45.55 ลา้นบาท 

   อาคาร และอาคารชุด     0.40 ลา้นบาท 

   เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์    0.77 ลา้นบาท 

   ยานพาหนะ       0.15 ลา้นบาท    

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้ 

 เงนิให้กู้ยมื 

 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการใหกู้ย้มืไวส้าํหรับการใหกู้ย้มืแก่พนกังานของบริษทัเพ่ือเป็นสวสัดิการโดยการประเมิน

ราคาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะนาํมาจาํนองเป็นประกนันั้น บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั กล่าวคือ ใชร้าคาประเมินของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือราคาประเมินของนิติ

บุคคลท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบให้เป็นผูป้ระเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียน

ประกาศกาํหนด 

 - การบริหารความเส่ียงจากการใหกู้ย้มื        

  บริษทัคาํนึงถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง “การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั”           

 -  นโยบายการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ       

 บริษทัไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สาํหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 0.81 ลา้น

บาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562จาํนวน 0.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 16.49 

 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ดว้ย เร่ือง “การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั” ซ่ึงบริษทัมีนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน เนน้การ

ลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า มีความมัน่คงสูง และใหผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมแน่นอน โดยบริษทัจะกระจายการลงทุนและเลือก

ลงทุนใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้

 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 16 

การลงทุน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 มดีงันี ้ 

ประเภทของหลกัทรัพย์ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(พนับาท) 

สัดส่วน 
(%) 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์       

    พนัธบตัร 5,000 0.76 15,000 2.06 15,000 2.24 

    ตัว๋แลกเงิน -  -  -  

    หุน้ทุน 191,162 29.12 211,123 28.96 230,177 34.35 

    หุน้กู ้                                                                                         287,593 43.82 306,000 41.98 233,000 34.77 

    หลกัทรัพยอ่ื์น 1,600 0.24 1,600 0.22 1,600 0.24 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 485,355 73.94 533,723 73.22 479,777 71.60 

เงนิให้กู้ยมื       

    โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั 4,384 0.67 7,026 0.96 8,174 1.22 

    อ่ืน ๆ 317 0.05 255 0.04 374 0.05 

รวมเงินใหกู้ย้มื 4,701 0.72 7,281 1.00 8,548 1.27 

เงนิลงทุนอืน่       

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 166,347 25.34 187,952 25.78 181,805 27.13 

รวม 656,403 100.00 728,956 100.00 670,130 100.00 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือคดีฟ้องร้องในลกัษณะใด ๆ ท่ีมีผลกระทบทางดา้น

ลบต่อทรัพยสิ์น ฐานะทางการเงิน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทั มากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์

หมุนเวยีน  
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6. ข้อมูลทัว่ไป  

ช่ือบริษทั   :  บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่   :  CHARAN 

เลขทะเบียนบริษทั  :  0107537000807 (บมจ. 327) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  รับประกนัวนิาศภยั 

สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ :  อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์  :  0-2276-1024 

โทรสาร   :  0-2275-4919 

E-mail   :  charanins@charaninsurance.co.th  
URL   :  www.charaninsurance.co.th 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  :  120,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั :  12,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ  :  10 บาท 

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

   โทรศพัท ์ 0-4347-2295-6 

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

                                  โทรศพัท ์0-5380-6616-8 

สาขากระบ่ี  :  เลขท่ี 305/9 ถนนมหาราช ตาํบลปากนํ้ า อาํเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  

   โทรศพัท ์0-7562-4083-4 

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ   

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

        93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

สาํนกังานผูต้รวจบญัชี :  บริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

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

   โดย นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982    

และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  

    และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 

    และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน :  ไม่มี 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
http://www.charaninsurance.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น   
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 (1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 120         

ลา้นบาท (หน่ึงร้อยยี่สิบลา้นบาท) เป็นหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 12,000,000 หุ้น (สิบสองลา้นหุ้น) มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท                

(สิบบาท)  

 (2) หุน้ประเภทอ่ืน  

- ไม่มี - 

 7.2 ผู้ถือหุ้น            

 รายช่ือผู ้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของ บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) พร้อมทั้ งจํานวนหุ้นท่ีถือ                       

และสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – สกลุ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1.  นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 2,171,944 18.10 

2.  นายวเิชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 1,089,700 9.08 

3.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 718,100 5.98 

4.  นายกิตติ  จรัญวาศน์ 692,000 5.77 

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

6.  นายสิทธิชยั  เก้ือเกียรติงาม 570,000 7.44 

7.  นางเอลิซาเบธ ์ จรัญวาศน์ 467,200 3.89 

8.  นายนิพนธ์  จรัญวาศน์ 412,800 3.44 

9.  นางสาววรีดา  เก้ือเกียรติงาม 400,000 3.33 

10. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั  239,200 1.99 

หมายเหตุ  :  บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอยา่งนยัสาํคญัต่อบริษทั หรือผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 มีมติอนุมติันาํเสนอท่ีประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2563 สาํหรับผลการ

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

โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิ ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัพฤหัสบดี ท่ี 27 พฤษภาคม 2564 “ทั้งน้ีสิทธิในการรับเงินปันผล

ดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี คร้ังท่ี บมจ. 28” 
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ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 5 ปี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2563 2562 2561 2560 2559 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท) 4.27 (2.59) 0.52 1.11 2.12 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 2.60 0.50 0.50 1.00 1.50 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 60.89 119.31 96.15 90.09 70.75 

หมายเหตุ : การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
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8.  โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
AUDIT COMMITTEE 

คณะกรรมการลงทุน 
INVESTMENT COMMITTEE 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
RISK MANAGEMENT COMMITTEE 
 

คณะกรรมการบริหาร 
EXECUTIVE COMMITTEE 

 

สาํนกัตรวจสอบภายใน 
INTERNAL AUDIT 

กรรมการผูจ้ดัการ 
MANAGING DIRECTOR 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
MARKETING DEPARTMENT 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน 
FINANCE DEPARTMENT 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ACCOUNTING DEPARTMENT 

ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 

ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT 

ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 
FIRE DEPARTMENT 

ผูจ้ดัการฝ่ายรับประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 
MARINE CARGO & LOGISTIC DEPARTMENT 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 
MISCELLANEOUS DEPARTMENT 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์
MOTOR DEPARTMENT 

คณะกรรมการบริษทั 
BOARD OF DIRECTORS 

 

แผนกกฎหมาย 
LEGAL DIVISION  
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายช่ือ และจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม /  
การประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 ปี 2562 

1. นายโสภณ   กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา ประธานกรรมการบริษทั 6/6 5/5 

2. นายสมพล   ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6/6 5/5 

3. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6/6 5/5 

4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6/6 5/5 

5. นายสุกิจ   จรัญวาศน์ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการคณะกรรมการ 6/6 5/5 

6. นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ  6/6 5/5 

7. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 6/6 5/5 

หมายเหตุ :  
1.  ในปี 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษทัทั้งหมด 6 คร้ัง เป็นการประชุม ณ สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 4 คร้ัง และเป็นการประชุม

ผา่นระบบ VDO conference จาํนวน 2 คร้ัง ซ่ึงการประชุมผา่น VDO conference ไม่มีค่าตอบแทน 

  การลงนามแทนบริษัท 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

แทนคณะกรรมการได้ โดยจะกําหนดเง่ือนไขให้กรรมการท่ีมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุกิจ จรัญวาศน์                           

นายพนธ์ ฐิตพิานิชยางกูร  นายกติตพิงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน 

แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารความเส่ียง และแผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี การกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการของผลการ

ดาํเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้การดูรายจ่ายลงทุน และรายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 1. กาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัดูแลให้ฝ่าย

บริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  2. กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ และจดัใหมี้การปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ    

  3. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหาร 

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

  4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ

ชุดยอ่ยอ่ืนใด โดยพิจารณาจากคุณสมบติั และลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
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  5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้ งคณะผู ้บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

  6.  พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง    

  7. กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี        

  8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุกลยุทธ์                 

และเป็นไปตามแผนงาน 

  9. พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   

 10. กาํหนดกรอบและนโยบายสาํหรับการกาํหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกาํหนดโบนสั ค่าตอบแทนของ

พนกังานและผูบ้ริหาร 

  11. กาํกบัดูแลให้มีการส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการเพ่ิมโอกาส

ทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในการรักษาความลับ               

ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงและปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  

  12. เรียกประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี โดยกาํหนดวนั เวลา สถานท่ี และระเบียบ 

วาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนกาํหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัเร่ืองเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

  13. ดูแลรับผิดชอบใหร้ะบบงานบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั

ต่าง ๆ มติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี 

แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดาํเนินงานให้ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม

กฎเกณฑ ์และควบคุมระบบจดัเก็บเอกสารใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดใ้นภายหลงั 

  อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

 1. กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

บริษทั และตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมในส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี

จริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 3. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และกาํหนดมาตรการดูแลให้เร่ืองสาํคญั

ไดถู้กบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นมีการ

ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 
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 4. มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเร่ืองท่ีต้องการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสําคญัอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้

กรรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ระหว่าง

คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ 

 อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ  

 1.   บริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอาํนาจดาํเนินการ และมติท่ี

ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจบงัคบับญัชาพนักงานและลูกจา้งของบริษทั  และในการบริหารกิจการ 

กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั        

 2.   กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง ออกคาํสัง่หรือประกาศกาํหนดวธีิการบริหารงานและการ

เนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทั และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.   กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหก้รรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจกระทาํการแทนและ

ผกูพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น ทั้ งน้ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการมีอาํนาจลงนาม จะมอบอาํนาจให้บุคคลใด

กระทาํกิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

                  4. การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั            

เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 5. การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และใหพ้นกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมถึง

การเล่ือนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บังคบักาํหนดให้

คณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั  

 6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั รวมถึง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ยติุธรรม และมีคุณธรรม โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

บริษทัอยา่งเตม็ท่ี  
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 8.2  ผู้บริหาร  

  การคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้ งเป็นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม                  

และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของ

บริษทั ให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ     

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 10 ท่าน มีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นายพนธ์   ฐิติพานิชยากรู ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

2.  นายกิตติ    จรัญวาศน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

3.  นายโฆษิต   องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

4.  นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

5.  นางสาวกญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

6.  นายวสิิทธ์ิ   ล้ิมเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเล และลอจิสติกส์ 

7.  นางปัทมา   ตระการเอ่ียม ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

8.  นางสาวปุณรดา   อายเุจริญกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

9.  นายนพดล   สุวรรณการียก์ลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.  นางพรหมพร   ลาํดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

 8.3 เลขานุการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ ง นางสมพร  รษบุตร ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ 

เหมาะสม โดยเลขานุการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีในการให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งทราบ

และปฏิบติั การจดัการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติั

ต่างๆ บนัทึกรายงานการประชุมและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ีประชุม ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหรั้บทราบถึงสิทธิต่างๆ 

ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

   หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

   เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความ

รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์ตจริต รวมทั้ง ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับริษทั            

มติกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการ มีดงัน้ี 

   1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบักรรมการ รายงานประจาํปีบริษทั หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

   2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

   3. จดัส่งสําเนาการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้ประธานกรรมการ            

และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการ นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงาน      

   4. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   5.  ใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินงานของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั

ของบริษทั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

   6. เป็นศูนยก์ลางติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ 

   7. ประสานงานและติดตามการดาํเนินงานตามมติของกรรมการและผูถื้อหุน้   

   8. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามระเบียบ 

และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

   9. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

  -   ค่าตอบแทนกรรมการ  

  บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร แต่มีกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส               

และไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกาํหนดค่าตอบแทนไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผูร่้วมกันพิจารณาจากความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด                   

การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตทางผลกําไรของบริษัท และค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน                       

ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกปี โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบ้ียประชุม บาํเหน็จ

กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนในรูปตวัเงนิ (บาท) 

เบีย้ประชุม บ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการ 

 ประธานกรรมการ 

 

 

20,000 บาท / คร้ัง 

 

300,000 บาท โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 5 
ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

 กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
300,000 บาท โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละ 5 
ของเงินปันผลจ่าย โดยใหป้ระธานกรรมการ
ไดรั้บในอตัราท่ีสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการ 

 

20,000 บาท / คร้ัง 

15,000 บาท / คน / คร้ัง 

 
✕ 

✕ 

คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ  ✕ ✕ 
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 ในส่วนของเบ้ียประชุมคณะกรรมการจะจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม สาํหรับปี 2563 และ 2562 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ปี 2563 ปี 2562 

% เข้า
ประชุม 

เบีย้
ประชุม 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

% เข้า
ประชุม 

เบีย้
ประชุม 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

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

กรรมการอิสระ 

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

3. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ 

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

4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

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

5. นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และเลขานุการคณะกรรมการ 

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

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

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

  - ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

  บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร แต่มีกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส และ

ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน โดยกาํหนดค่าตอบแทนไวอ้ย่างเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ                

โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูร่้วมกนัพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

ควบคู่ไปกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั  

  ในปี 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหาร 10 คน ในรูปแบบของเงินเดือนโบนสั และเงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพท่ีบริษทัสมทบให ้ประมาณ 5 ลา้นบาท 

  - ค่าตอบแทนของ CEO 

  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้ งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบติังานของ CEO               

โดยไดมี้การจดัการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูป้ระเมิน และร่วมกนั

พิจารณาอนุมติั ทั้ งน้ี ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ดัการ ถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบั ไม่สามารถเปิดเผยได ้โดยมีเกณฑ์การ

ประเมินกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  ระยะส้ัน  

  ส่วนที ่1 ประเมินจากผลการดาํเนินงานในองคก์ร  

  ส่วนที่ 2 ประเมินผลดา้นความเป็นผูน้าํ  (ความเป็นผูน้าํ, การกาํหนดกลยทุธ์, การปฏิบติัตามกลยทุธ์, การวางแผน

และผลการปฏิบติังานทางการเงิน, ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ, ความสมัพนัธ์กบัภายนอก, การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบั
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บุคลากร, การสืบทอดตาํแหน่ง และคุณลกัษณะส่วนตวั) ทั้งน้ีผลการประเมินจะถูกนาํไปพิจารณากาํหนดอตัราการข้ึนเงินเดือน ของ

กรรมการผูจ้ดัการ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

  ระยะยาว 

  จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

 (2) ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

-   ไม่มี  - 

 8.5 บุคลากร (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)  

 ในปี 2563 บริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ และไม่มีขอ้พิพาทด้านแรงงานใดๆ                  

เกิดข้ึนตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั  

  จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั 51 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 

ฝ่าย 
จ านวน (คน) 

หญิง ชาย รวม 

บริหาร 3 2 4 
รับประกนั 8 3 12 
การตลาด 4 - 4 
สินไหมทดแทน 6 4 10 
เทคโนโลยสีารสนเทศ - 1 1 
การเงิน 6 - 6 
บญัชี 6 2 8 
ธุรการ 2 2 4 
หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) 1 1 2 

รวม 36 15 51 

 ค่าตอบแทนพนักงาน      

 ในปี 2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานเป็นเงินเดือน จาํนวนทั้งส้ิน 31.20 ลา้นบาท โดยค่าตอบแทนของ

พนกังานท่ีจะไดรั้บจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การเติบโตของผลประกอบการ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน

ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมในระยะยาว ทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดแรงจูงใจและใชศ้กัยภาพ

ของตนให้มากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัยงัคาํนึงถึงความเพียงพอต่อการดาํรงชีพ ให้เหมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพและสถานการณ์

เศรษฐกิจในปัจจุบนั  

 บริษทัพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม โดยพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานเท่ากนัจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม

กนั และพนกังานท่ีทาํผลงานท่ียากกวา่จะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ ทั้งน้ีบริษทัมีการวิเคราะห์และประเมินอยา่งโปร่งใสสามารถ

เปรียบเทียบกนัไดร้ะหวา่งงานของทุกฝ่ายในองคก์ร เพียงแต่งานแต่ละอยา่งจะแตกต่างกนัไปดว้ยลกัษณะหนา้ท่ีเท่านั้น  

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายสวสัดิการเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของพนกังาน โดยสวสัดิการต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี   
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  - บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนเล้ียงชีพพนักงาน โดยท่ีพนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ                            

โดยพนกังานจะส่งเงินสะสมจาํนวนหน่ึง และบริษทัจ่ายเงินสมทบอีกจาํนวนหน่ึงของเงินเดือนเช่นกนั สาํหรับเงินกองทุนท่ีจดทะเบียน

น้ี บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2542  

   - สวสัดิการเงินกูย้มืทัว่ไป / ท่ีอยูอ่าศยั  

   - การใหสิ้ทธิพิเศษกบัพนกังานในการซ้ือสินคา้ท่ีมีส่วนลด  

   - การเบิกค่ารักษาพยาบาล  

   - การเบิกค่าทนัตกรรม 

   - การตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 

   - การเป็นเจา้ภาพงานฌาปนกิจใหก้บัพนกังานและครอบครัวพนกังาน 

   - เงินช่วยงานมงคลสมรส  

   - เงินช่วยพนกังานคลอดบุตร 

   - การเท่ียวหรือเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี 

  นโยบายการพฒันาผู้บริหารและพนักงาน 

 บริษทัคาํนึงถึงอตัรากาํลงัคนใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหมี้คุณสมบติัท่ีตรง

กบัความตอ้งการขององคก์ร มีทศันคติท่ีดี และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร โดยบริษทัมีการวางแผนกาํลงัคน

ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน มีการปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน เพ่ิมช่องทางการรับสมคัรให้

มากข้ึน มีระบบคัดสรรท่ีสามารถเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความตอ้งการขององค์กร มีทัศนคติท่ีดี และพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร      

 ในการพฒันาและเพ่ิมพนูความรู้ของบุคลลากร บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัมาอยา่งต่อเน่ือง โดยการพฒันาบุคลากรจะ

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาธุรกิจ เพ่ือเป็นคุณสมบัติหลกัในการสรรหาบุคลากรให้เป็นในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้ง และเอ้ือต่อ

ความสาํเร็จของเป้าหมายองค์กรท่ีตั้งไว ้โดยปี 2563 บริษทัมีการสนบัสนุนให้ผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้รับการอบรม / สัมมนา 

ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทการอบรม 
จ านวน 

หลกัสูตร พนักงานทีเ่ข้าอบรม ช่ัวโมงการอบรม 

อบรมภายนอกบริษัท 

เช่น หลกัสูตรดา้น Company Secretaries ประกนัภยั กฎหมาย 

การเงิน การบญัชี สินไหมทดแทน และ IT 

 

52 

 

 

33 

 

277 

อบรมภายในบริษัท - - - 

รวมทั้งส้ิน  52 33 277 

จ านวนช่ัวโมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมพนักงานต่อปี   8.39 

หมายเหตุ  :  พนกังาน 1 คน อาจเขา้รับการอบรมมากกว่า 1 หลกัสูตร  
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

   คณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

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

จากโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) อยูใ่นระดบัท่ี “ดีมาก” และไดรั้บการประเมินในระดบั “ดีเยี่ยม” ภายใตโ้ครงการการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั             

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ทั้งน้ี ผลการประเมินดงักล่าวจะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายวา่บริษทัมีการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเป็นพ้ืนฐานใหบ้ริษทัพฒันาไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดพิ้จารณาทบทวนนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และประเมินการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละขอ้แลว้ โดยเห็นว่า บริษทัไดน้าํหลกั               

CG Code มาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัการดาํเนินงานของธุรกิจบริษทัเป็นส่วนใหญ่แลว้ แมว้า่จะมีบางขอ้ท่ีบริษทัยงัไม่สามารถนาํไปปรับ

ใช ้เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นวา่หลกัการขอ้นั้นๆ ยงัไม่สอดคลอ้งกบับริบทและการดาํเนินงานของบริษทัใน

ปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหค้รอบคลุมและ

ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต และภายหลงัจากท่ีผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมแลว้ บริษทัไดเ้ผยแพร่ให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทาํความเขา้ใจและยึดถือปฏิบติัดว้ยความรับผิดชอบ เพ่ือความโปร่งใส และมี

จริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องคก์ร ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงนโยบายดงักล่าวจะปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยบริษทัได้

ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ก่อนวนัประชุม 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยส่งเสริมและคุม้ครองผูถื้อหุน้ใหใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการอาํนวย

ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นควรไดรั้บอยา่งเท่าเทียม เช่น การไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ การเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้รวมถึงการส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม การใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญั

ต่างๆ เป็นตน้ โดยบริษทัจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้  

 ในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีมีการแพร่ระบาด

อยา่งรวดเร็วในประเทศไทย และมีจาํนวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกวา้งมากข้ึน ประกอบกบั

ภาครัฐไดข้อความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากออกไปก่อน เพ่ือลดการแพร่

ระบาดไปสู่บุคคลจาํนวนมาก และอาจส่งผลระทบต่อการบริหารจดัการได ้และยงัเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

จากเหตุและความจาํเป็นดังกล่าวขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563              

ไดมี้มติให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการคาํนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็น

หลกับริษทัจึงไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ

เงินปันผลซ่ึงเป็นวนัเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้  
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นข้ึน 

โดยจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. และไดม้อบหมายให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่ง (ประเทศไทย) จาํกัด               

ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั เป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 21 วนั ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็น

ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุม 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุ้นไดมี้

เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอยา่งเพียงพอ นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม 

คาํถาม รวมไปถึงการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี 

ในหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดท่ีชดัเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ เก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม กฎเกณฑว์ิธีการ

ในการเขา้ร่วมการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหนา้อยา่ง

เพียงพอ และทนัเวลา ในแต่ละวาระจะระบุชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าวโดยไม่มีการกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาขอ้มูลสารสนเทศ หรือการเขา้ร่วมประชุมฯ ของผูถื้อ

หุ้น นอกจากน้ี ในหนงัสือเชิญประชุม มีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมาให้ครบถว้นในวนัประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือ

รักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี บริษทัไดป้ระกาศการนดัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพล่์วงหนา้ 3 วนั ก่อนการประชุม 

วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้เป็นอยา่งมาก โดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั จึงเลือกสถานท่ีการจดัการ

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

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสะดวกต่อการเดินทาง เน่ืองจากอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น สถานีห้วยขวาง และไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น

ท่ีเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม อาทิ จดัเตรียมจุดคดักรอง และเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ จดัเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในจาํนวนท่ีเหมาะสม มีการนาํ

ระบบ Barcode เขา้มาใชอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และการนบัคะแนนเสียง พร้อมทั้งจดัพิมพเ์อกสารประกอบการประชุม 

หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด รวมไปถึงบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ได ้1 ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายใหก้รรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง

ของบริษทั เลขานุการบริษทัรวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทั เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยในปี 2563 ไดมี้อาสา

พิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เป็นผูส้ังเกตการณ์การจดัการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ก่อนเร่ิมการประชุมประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจง

จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยการใชบ้ตัรลงคะแนน

ในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ภายหลงั 

 ในระหวา่งการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไว ้และไดจ้ดัสรรเวลาในการ

พิจารณาแต่ละวาระอยา่งเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง รวมทั้งนาํเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั เพ่ือแสดงให้

เห็นถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถใชสิ้ทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 

ดว้ยการอภิปราย ซกัถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยประธานและผูบ้ริหารจะตอบทุกขอ้ซกัถาม

อย่างชดัเจนและตรงประเด็น บริษทัได้มีการจดบนัทึกการประชุมพร้อมทั้งคาํถาม-คาํตอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงผลการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกสียง และบตัรเสีย  
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หลงัวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดบ้นัทึกขอ้มูลการประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ขอ้

ซกัถาม และคาํช้ีแจง้ท่ีเป็นสาระสาํคญั มติท่ีประชุมในแต่ละวาระอยา่งละเอียด ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน

เสียงภายในวนัถดัจาดวนัประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดจ้ดัส่งให้แก่หน่วยงานต่าง  ๆ

ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัท่ีมีการประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

หมวดการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทัมีนโยบายสนับสนุน และให้ความสําคญัในการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม                       

เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยท่ีถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสไดรั้บการชดเชย 

ดงันั้น บริษทัจึงมีมติดาํเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การจดัการประชุมผูถื้อหุ้น จะดาํเนินการตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิม

ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุม          

แต่ละวาระอยา่งเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

 2. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยทัว่กนั

บนเว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้ งไดแ้จ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและ

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนักลัน่กรอง เร่ืองท่ี

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม สําหรับวาระท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัต่อไป 

 3. บริษทัไดส้นบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ โดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามประกาศของ

กระทรวงพาณิชย ์และรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะประสงคม์อบ

ฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนได้เลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการตรวจสอบ พร้อมข้อมูลเก่ียวกับ

กรรมการตรวจสอบท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สาํหรับหนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม

แทน และไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์ บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ร่วมประชุม  

 4. ก่อนเร่ิมการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะช้ีแจงวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจนใน

หอ้งประชุม โดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัในการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตน

ถืออยูโ่ดยถือวา่หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง และการลงคะแนนเสียงใหท้าํโดยเปิดเผย โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุก

วาระ โดยเฉพาะวาระเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

และไดด้าํเนินการประชุมไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืน 

ระหวา่งการประชุมประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดส้อบถาม และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนัก่อนการออกเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละวาระขอการประชุม 

 5. การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยบริษทัทาํการแจกบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถื้อ

หุน้ทุกท่าน โดยจดัทาํบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระท่ีสาํคญั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีสมควร ซ่ึงจะมีการเก็บ

บตัรลงคะแนนเสียงเหล่าน้ีไวเ้พ่ือใหส้ามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั และนาํผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้

ในหนงัสือมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติใหท่ี้ประชุมรับทราบ  
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 6. บริษทัไดมี้การบนัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ใน

แต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุม และมีการบนัทึกคาํถาม คาํช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไวอ้ยา่ง

ครบถว้น หลงัจากการประชุม 14 วนั บริษทัจะเปิดเผยรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และจดัเก็บเป็นรายงาน

การประชุมไวท่ี้สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือใหทุ้กฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้

 7. บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในบริษทั ห้ามผูบ้ริหาร และพนกังาน

ในทุกระดบัชั้น นาํขอ้มูลภายในบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งนาํส่งรายงาน

การมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี รายละเอียด

ของมาตรการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน”  

หมวดบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจัดการในองค์กรอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้นและ        

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกรายวา่ สิทธิขั้นพ้ืนฐานเหล่าน้ีไดรั้บการคุม้ครองและดูแลเป็นอยา่งดีตามขอ้กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี บริษทัได้

กาํหนดกรอบความประพฤติดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้เป็นกรอบความเขา้ใจวา่บริษทั 

จะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสามารถจาํแนกแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 - ผู้ถือหุ้น  :  บริษทัมีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินงาน               

โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผูถื้อหุน้ดว้ยผลตอบแทนท่ีดี และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นท่ีน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบได ้

 - พนักงาน  :  บริษทัคาํนึงถึงพนักงานเป็นสําคญั เพราะถือวา่เป็นหัวใจหลกัของการดาํกิจการให้มีประสิทธิภาพ จึงมี

การปฏิบติักบัพนักงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังานเป็นสําคญั จึง

ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยให้ผลตอบแทนสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม โดยกาํหนดผลตอบแทนให้

สอดคลอ้งกบัระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกาํหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานเปิดโอกาส

ให้พนักงานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงาน เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปด้วยความสําเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ 

ตลอดจนยงัให้ความสาํคญักบัการจดัการสุขอนามยัในท่ีทาํงาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยั และ

ถูกสุขลกัษณะอนามยัต่อพนกังานเป็นสาํคญั โดยในปี 2563 บริษทัไม่มีพนกังานประสบอุบติัเหตุจากการทาํงานจนถึงขั้นหยดุงาน     

 - คู่ค้า  :  บริษทัไดก้าํหนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเหมาะสม และ

เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัท่ีสุตจริตโปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็น

ธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขไดต้อ้งแจง้ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ข และ

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี บริษทัได้มีการกาํหนดระเบียบในการจัดหาและ

ดาํเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ และไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือละมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินผู ้คู่ค ้า                        

เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื  
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   - เจ้าหนี้  : บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการกระทาํใดๆท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีตกลง    

หรือปิดบงัขอ้มูล ขอ้เท็จจริงอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้หน้ี ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่เจา้หน้ีมาโดยตลอด ทั้งน้ี                 

หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีเหตุจาํเป็นให้ผิดนดัชาํระหน้ี บริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ทนัที 

เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดย

ครบถว้น และไม่มีเหตุการณ์ผิดนดัชาํระใดๆ 

   - ลูกค้า  : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ และบริการใหไ้ดม้าตรฐาน ให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมเพียงพอต่อวามตอ้งการของลูกคา้ ยดึหลกัความยติุธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อลูกคา้ในเร่ือง

ของการให้ขอ้มูลข่าวสารและขอ้มูลอย่าถูกตอ้ง และมีหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนให้ขอ้เสนอแนะจากลูกคา้โดยเฉพาะ ทั้ งน้ี 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นเร่ือง “รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” ภายใตห้วัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค”  

   - คู่แข่งทางการค้า  :  บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่ง

ไม่เป็นธรรม มุ่งเน้นการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ไม่ละเมิด

ความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล และยึดถือนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ท่ีระบุไวใ้นคู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัมองวา่ คู่แข่งเปรียบเสมือนมิตรภาพทางการคา้ และในปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีขอ้

พิพาทใดๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

   - ชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม  : บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมชุมชน และส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด 

โดยฝังอยูใ่นการทาํงานหลกัของกิจการ โดยมีการส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า ไม่สร้างหรือก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ํ้ า การใชท้รัพยากรหมุนเวียน และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นเร่ือง “รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม” ภายใตห้ัวขอ้ 

“การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม”  

   - ภาครัฐ  :  บริษทัมุ่งดาํเนินธุรกิจให้อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

ให้ความร่วมมือและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทั โดยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้นเพียงพอ ตามท่ีไดรั้บการร้องขอเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

   ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

   บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่สนบัสนุนใหพ้นกังานละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยส่งเสริมใหพ้นกังานริเร่ิม

สร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้ งด้านการพัฒนาคู่มือการทํางาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                       

เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจและเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอีกทางหน่ึง อยา่งไรก็ตาม ผลงานใดๆ ท่ีพนกังานสร้างข้ึนใน

ระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู ้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัท หรือเป็นงานท่ีเรียนรู้จากบริษัท                    

งานดงักล่าวให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว และห้ามเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมถึงขอ้มูลความลบัทางธุรกิจและ

ขอ้มูลอ่ืนๆ ของบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต นอกจากน้ี บริษทัยงักาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการกระทาํผิด

กฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ส่ือสารใหท้ราบทัว่ทั้งบริษทั โดยมีกระบวนการ

ควบคุมการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ 
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   มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง 

  บริษทัมีนโยบายคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยการกาํหนดมาตรการในการแจง้เบาะแส และให้ความสาํคญักบั

การเก็บขอ้มูล ตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนให้เป็นความลบั และจะเปิดขอ้มูลส่วนท่ีจาํเป็นให้แก่         

ผูไ้ดรั้บมอบหมายเท่านั้น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูใ้ห้ขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการสร้าง

ความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียน โดยเลขานุการจะเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน และรวบรวมเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี 

สามารถแจง้เบาะแส หรือยืน่เร่ืองไดโ้ดยตรง ผา่นทางช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

 ท่ีอยู ่ : บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

    เลขท่ี 408/1 อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก  

    แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

 เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

 โทรศพัท ์ :  0-2276-1024  ต่อ 207 

 โทรสาร : 0-2275-4919   

 สําหรับพนักงาน กรณีท่ีพบเห็นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิด หรือฝ่าฝืนต่อการปฏิบัติตามจริยธรรม ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อพนักงาน ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน เวน้แต่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ผูบ้งัคบับญัชาใหแ้จง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวต่อเลขานุการบริษทัโดยตรง ทั้งน้ี บริษทัมีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังาน

ร้องเรียน มาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีเป็นผูร้้องทุกข ์การสืบสวนหาขอ้เท็จจริงเพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยพิจารณาวา่เร่ืองท่ี

พนกังานร้องเรียนเขา้ข่ายการกระทาํผิดหรือไม่ อยูใ่นระดบัความผิดใด เพ่ือกาํหนดบทลงโทษสาํหรับการกระทาํความผิดนั้นๆ โดย

มีกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเร่ืองดงักล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไป  

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 1.   บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว และโปร่งใส 

บริษทัจึงได้เผยแพร่ขอ้มูลท่ีสําคญัของบริษทัทั้ งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทาง website ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

www.sec.or.th ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้นอกจากน้ีขอ้มูลสารสนเทศ

ต่ างๆ ท่ี  บ ริษัทได้ เผยแพร่ต่อสาธา รณชนและผู ้มี ส่วน ได้เ สียแล้ว  จะนํามา เผยแพร่รวม ไว้ใน  website ของบริษัท 

www.charaninsurance.co.th ด้วย โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถรับขอ้มูลข่าวสารได้ทันต่อ

เหตุการณ์ เขา้ถึงไดส้ะดวก และไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

  2. งบการเงินท่ีนํามาเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนได้เสียตอ้งตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัก่อน   

 3.   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี  

 4.  บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไวใ้น

รายงานประจาํปี และ website ของบริษทั  

http://www.charaninsurance.co.th/
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 5.  บริษทัไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และจาํนวนคร้ังท่ี

กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวภ้ายใตห้วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” และ “คณะกรรมการชุดย่อย”  
 ทั้งน้ี บริษทัยงัใหค้วามสนใจในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนทัว่ไป บริษทัจึงกาํหนดให้การเผยแพร่ขอ้มูล

ของบริษทัแก่นักลงทุน โดยจดัให้มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นตวัแทนในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน โดยสามารถ

ติดต่อส่วนงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดท่ี้  

 ⚫ คุณสมพร   รษบุตร 

  ท่ีอยู ่ : บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)   

    เลขท่ี 408/1 อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก  

    แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

  เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

  โทรศพัท ์ :  0-2276-1024  ต่อ 207 

  โทรสาร : 0-2275-4919   

หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 7 ท่าน เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีวา่ดว้ย ใหบ้ริษทัมี

คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ิน

ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาท

หนา้ท่ีอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินกิจการนั้น กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

 โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ โดย 

 ก. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.8 และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

1 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 ข. คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าท่ี

เช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค. มีการมอบอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน  

 องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหมี้ความหลากหลาย (Board Diversity) โดย

พิจารณาจากทกัษะจาํเป็นและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ียงัขาดอยู ่ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ

ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายดา้น ความรู้และความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

และการบญัชี โดยมีความหลากหลายของวชิาชีพและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษทัและเป็นการ

ถ่วงดุลของกรรมการท่ีเหมาะสม  

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


 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 36 

 2.   การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 (1) บริษทักาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น เพ่ือพิจารณางบการเงิน 

การวางนโยบาย และติดตามผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

 (2) มีการกาํหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้าํหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี 

นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

 ในปี 2563 ไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมกรรมการประจาํปี 2564 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุมอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได)้ ดงัต่อไปน้ี 

คร้ังที ่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 
2 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 วนัท่ี  7  มีนาคม 2564 
3 วนัท่ี 13  สิงหาคม 2564 วนัท่ี  6  สิงหาคม 2564 
4 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 วนัท่ี  5  พฤศจิกายน 2564 

 (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทกาํหนดนโยบายเก่ียวกับจาํนวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

  (4) คณะกรรมการบริษทั สามารเขา้ถึงสารสนเทศ แลขอ้มูลท่ีสําคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย         

  (5) คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ 

เพ่ือให้สารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการทาํความรู้จักกับผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

  (6) ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการนาํเสนอวาระการประชุม และจดัสรรเวลา

ในการอภิปรายซกัถาม และสรุปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดง

ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุปการประชุม 

 3.   ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 

 บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการ

บริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของฝ่ายจดัการ ขณะท่ีฝ่ายจดัการทาํหนา้ท่ีบริหารงานในดา้นต่างๆ 

ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด และการทาํรายการต่างๆ ท่ีไม่ใช่การดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จะผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีกรรมการท่ีเป็นอิสระร่วมอยูด่ว้ย 

 4.   การพฒันากรรมการ 

  (1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  คณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ใหม่จะไดรั้บคู่มือกรรมการ ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย คู่มือกรรมการบริษทั

จดทะเบียน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนและสําหรับบริษทัประกนัวินาศภยั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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กรรมการบริษทั รวมทั้งขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการดาํเนินกิจการ และกาํหนดให้มีการ

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และการดาํเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายท่ีจะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กบักรรมการทุก

ท่านทั้งในแง่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของ

กรรมการใหส้ามารถเขา้รับตาํแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษทั  เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  

    - เร่ืองท่ีควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ  

    - ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ : แนวทางการดาํเนินงาน และเยีย่มชมการทาํงานของแต่ละฝ่าย 

    - การพบปะหารือ : กบัประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั 

  ในปี 2563 บริษทัไม่มีการเขา้รับตาํแหน่งของกรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น

ปัจจุบนั จึงไดป้รับปรุงคู่มือกรรมการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคบั และนโยบายท่ีสําคญั             

เช่น นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลกัเกณฑต์่างใหก้รรมการทุกท่านไดท้ราบโดยทัว่กนั   

  (2) การพฒันาความรู้ 

  บริษทัให้ความสาํคญัต่อการพฒันากรรมการ โดยไดส่้งกรรมการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษทั เช่น สมาคมประกันวินาศภัย สํานักงาน คปภ. อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2563 นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ ัดการและ               

นายโฆษิต องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการดา้นบริหารความเส่ียง ไดเ้ขา้อบรม เร่ือง การตรวจสอบการควบคุมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษทัประกนัภยั โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 

 5.   การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการ 

 บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เป็น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และ

อุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา และเพ่ิมประสิทธิภาพของกรรมการตามหลกัสูตรตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหาร โดยมีกระบวนการ และหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

 กระบวนการในการประเมนิผลงานคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคล 

  (1) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด  

  (2) เลขานุการบริษทั เป็นผูร้วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุป และวิเคราะห์ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา  และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
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  (3) เลขานุการบริษทั เป็นผูน้าํผลวิเคราะห์ และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษทั ไปจดัทาํแผนเพ่ือ

ดาํเนินการปรับปรุง 

หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการรายบุคคล ครอบคลุมเนือ้หา ดงันี ้

หัวข้อการประเมนิ คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การประชุมของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ✓ ✕ ✕ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ✓ ✕ ✕ 

การพฒันาตนเอง  และผูบ้ริหาร ✓ ✕ ✕ 

 ผลการประเมนิการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 มดีงัต่อไปนี ้

   (1) ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจ าปี 2563 

    คะแนนเฉล่ีย  3.39 อยูใ่นระดบั มาก 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.17 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.23 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.52 

    - การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.49 

    - ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ค่าเฉล่ีย  3.74 

    - การพฒันาตนเอง และผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย  3.19 

   (2) ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประจ าปี 2563  

    คะแนนเฉล่ีย  3.06  อยูใ่นระดบั มาก 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.36 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.29 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  2.54 

   (3) ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563  

    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    คะแนนเฉล่ีย  3.62  อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.81 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.44 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.62 
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    3.2 คณะกรรมการบริหาร 

    คะแนนเฉล่ีย  3.46  อยูใ่นระดบั มาก 

    หัวข้อการประเมนิ 

    - โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.33 

    - บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.61 

    - การประชุมของคณะกรรมการ ค่าเฉล่ีย  3.44 

 6. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหก้รรมการสารมารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั และ

กาํหนดให้ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั และตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักนักบับริษทั 

เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

   คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 

3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กาํหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นท่ียอมรับ และ                  

นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ เป็นผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาทางดา้นบญัชี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน มีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 ปี 2562 

1.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานคณะกรรกมาตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

5/5 6/6 

2.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

5/5 5/6 

3.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

5/5 6/6 

 อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   1. มีอาํนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนเพ่ิมข้ึน ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี 

 2. มีอาํนาจในการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
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  2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)           

ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 

  3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

  4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบั

ใชก้บับริษทัและ / หรือธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าว มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี

ของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

  (2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือธุรกิจของบริษทั 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือสงัเกตโดยรวมท่ี คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(8) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้องเขตอาํนาจ หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแก้ไขขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 8. หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะ ทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้

คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

  (1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีผลใชบ้งัคบักบับริษทั และ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 41 

 หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 9. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการ

ควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ  

 10. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัเป็นประจาํ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขนโยบายดงักล่าว และ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไวใ้น

นโยบายฉบบัอ่ืนของบริษทั 

 (2) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการและผูบ้ริหารท่ีได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ มีรายช่ือและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุม

ในปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานกรรมการบริหาร 1/1 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 1/1 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 1/1 

 อ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

 อาํนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง

อาํนาจ หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์

ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั หรือรายการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษทั ซ่ึงการ

อนุมติัรายการดงักล่าวตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ / หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือพิจารณา และอนุมติั 

ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 1.  รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัให้ดาํเนินไปตามนโยบายและแผนงาน

หลกัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 2. รับผิดชอบในการจดัทาํนโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั              

 3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. 

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

 4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการจดัทาํงบการเงินท่ีแสดง

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีเป็นจริงอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล 
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 5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและกาํหนดมาตรการท่ี

เหมาะสมเพ่ือบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

  6. รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 (3) คณะกรรมการลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือและจาํนวน

การเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 ปี 2562 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานกรรมการลงทุน - 4/4 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการลงทุน - 4/4 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการลงทุน - 4/4 

4.  นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช กรรมการลงทุน - 4/4 

5.  นางสาวกญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ กรรมการลงทุน - 4/4 

 หมายเหตุ : ในปี 2563 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการลงทุน 

 อ านาจหน้าทีแ่ละบทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการลงทุน 

 1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมติัคณะกรรมการบริษทั 

 2. พิจารณาแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการและนโยบายบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังาน คปภ. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. พิจารณาแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

 4. พิจารณาจดัทาํระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

 5. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบั

การลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 6. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 7.  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 8.   พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืทัว่ไป 

 9.   พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์
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 (4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบไปดว้ย กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร มีรายช่ือ

และจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 ปี 2562 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 5/5 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 4/5 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 5/5 

4.  นางสาวกญัวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 5/5 

5.  นายโฆษิต   องัคสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 5/5 

 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมบริหารความเส่ียง 

 1. พิจารณาจดัท ากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

ใหค้วามเห็นและอนุมติั โดยตอ้งครอบคลุมประเภทความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

1.2 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) 

1.3 ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 

1.4 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

1.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

1.6 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) 

1.7 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) 

1.8 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

1.9 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 

1.10 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 

1.11 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถา้มี) 

 ขอบเขตการบริหารความเส่ียง ต้องครอบคลุมถึงกจิกรรมหลกัของบริษัท ดงัต่อไปนี ้
(1) การพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และการก าหนดเบ้ียประกนัภยั 
(2) การเสนอขาย และการเก็บเบ้ียประกนัภยั 
(3) การพิจารณารับประกนัภยั 
(4) การประเมินส ารองประกนัภยั 
(5) การบริหารจดัการค่าสินไหมทดแทน 
(6) การประกนัภยัต่อ 
(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 
(8) การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

(9) การใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (ถา้มี) 
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 2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 3. จดัการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ังเพ่ือติดตามสถานะความเส่ียง และการเปล่ียนแปลงความ

เส่ียงของบริษทั รวมถึงติดตามความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียงและใหข้อ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

 4. ก ากบัดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง 

 5. ท าใหม้ัน่ใจวา่บริษทัด าเนินกิจกรรมภายใตน้โยบายการบริหารความเส่ียง 

 6. จดัเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียงเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงกรณีฉุกเฉิน 

 9.3 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร    

 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารนั้ น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา                

อยา่งไรก็ตาม การสรรหาคณะกรรมการและผูบ้ริหารนั้น คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองบุคคลท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับ มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีวฒิุภาวะ

และความมัน่คง มีคุณสมบติัเหมาะสมตามขอ้บงัคบับริษทั และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง

ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นหรือทกัษะท่ีจาํเป็น เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ ให้ไดก้รรมการมืออาชีพ

และมีความหลากหาย โดยไดพิ้จารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการควบคู่กนัไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิด

โอกาสใหก้รรมการและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกท่ีกาํหนด  

 (1) การสรรหากรรมการอสิระ 

 บริษทัไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบติัของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน และรักษามาตรฐานของการบริหารจดัการท่ีดี  

 กรรมการอิสระของบริษทั มีจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑข์อง

สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยกรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ีจดัการ

ของบริษทั เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุม และเป็นผูท่ี้ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัใน

ลกัษณะท่ีจะทาํให้มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงสามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ี ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีการสรรหากรรมการอิสระ แต่ไดก้าํหนดคุณสมบติัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการอสิระ มดีงัต่อไปนี ้

1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ 

ควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2.   ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

3.  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  
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4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีเป็นการ

ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและ

ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ี

มีนยั (ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย)         

ผูท่ี้มีอาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั สงักดัอยูท่ั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน           

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อน

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น          

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ี

มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจาํหรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึง ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

9.   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 (2) การสรรหากรรมการ  

 บริษทัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือทาํหนา้ท่ีคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยั และขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอย่างโปร่งใสชดัเจน เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษทัจะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบ ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี

 หลกัเกณฑ์และวธีิการคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ให้มีคณะกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ย

กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. บริษัทจะคดัเลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท พิจารณาจากคุณสมบัติท่ียงัขาดอยู่ โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามรถ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนอายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้าง

กรรมการและมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน   

3. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(3.1)   หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง 

(3.2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (3.1) ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งโดย

วธีิการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได ้
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(3.3)   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3           

5. กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้   

 (3)   การสรรหาผู้บริหาร 

 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และ           

มีประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวนิาศภยั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัจะไดผู้บ้ริหารท่ีสามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารงานของบริษทั 

ให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้โดยจะดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล               

และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

   บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

  บริษทัให้ความสําคญัต่อการใช้ขอ้มูลภายในตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้มูล

ภายใน โดยกาํหนดบทบาทของผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีโดยตรง และกาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัในระบบ

คอมพิวเตอร์จะมีการกาํหนดชั้นของผูมี้สิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลตามความจาํเป็นในการใช้งาน โดยมีการใช้รหัสผ่าน รวมถึงมี

นโยบายในการส่ือสารภายในองค์กรเพ่ือเป็นการยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินงานของบริษทั หรือนําไปใช ้ 

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทาํการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) ก่อนท่ีงบการเงินประจาํรายไตรมาสและประจาํปี หรือขอ้มูล

ภายในจะเปิดเผยต่อสารธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชน และไดมี้การแจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทัจะกาํหนดเป็นคร้ังคราว การไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าวถือเป็นการกระทาํผิดวินัยของบริษทั หากกรณีท่ีพบว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน มีการฝ่าฝืนขอ้ห้าม

ดงักล่าว บริษทัจะพิจารณาตามความหนกัเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว ้

   - การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 

   บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์กาํหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหาร

ของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํและนาํส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตาม

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

ในกรณีท่ีบริษทัแจง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารแลว้ และตอ้งส่งสําเนารายงานต่อ

เลขานุการบริษัท เพ่ือความโปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยสามารถสรุปข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของ

คณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัได ้ดงัต่อไปน้ี  
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การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผู้บริหาร  (หุ้นสามญั ) 

รายช่ือ 

วนัที ่19 มถุินายน 2563 ณ วนัที ่20 มนีาคม 2562 
เพิม่ (ลด)  

ระหว่างรอบบัญชี 

ของตนเอง 
คู่สมรส / บุตร 
ทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิาวะ 

ของตนเอง 
คู่สมรส / บุตร 
ทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิาวะ 

ของตนเอง 
คู่สมรส / บุตร 
ทีย่งัไม่บรรลุ
นิตภิาวะ 

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

2. นายสมพล  ไชยเชาวน์ - - - - - - 

3. นายวรยทุธ  เจริญเลิศ                  200 - 200 - - - 

4. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์ - - - - - - 

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

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

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

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

9. นายโฆษิต   องัคสุวรรณ                - - - - - - 

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

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

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

13. นางปัทมา   ตระการเอ่ียม - - - - - - 

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

15. นายนพดล   สุวรรณการียก์ลุ - - - - - - 

16. นางพรมพร  ลาํดบัพงัค ์ - - - - - - 

   - การรายงานการมส่ีวนได้เสีย  

   บริษทัไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑแ์ละการจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สีย กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงการมี

ส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง กรณีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั โดย

จะตอ้งนาํส่งรายงานคร้ังแรกภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป นบัจากวนัท่ีเกิดรายการมีส่วนไดเ้สีย และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย ใหร้ายงานโดยมิชกัชา้ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล โดยระบุแจง้การ

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ีเท่าใดไวด้ว้ย และจดัส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้เลขานุการบริษทัทนัที 

หรือภายในเวลาท่ีกาํหนด และเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่งสําเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  
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 9.6   ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ปี 2563 และ 2562 บริษทัไดจ่้าย

ค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ดงัน้ี 

ประเภทงานบริการ ช่ือผู้สอบบญัชี 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ในปี 2563 ในปี 2562 

สอบบญัชี    

1.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส นางสาวสุวมิล กฤตยาเกียรณ์           และ/หรือ 570,000 540,000 

2.  ค่าสอบบญัชีประจาํปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ์   และ/หรือ 780,000 760,000 

3.  ค่าสอบทานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบั
ความเส่ียงงวด 6 เดือน และปลายงวด 

นายจุมพฏ ไพรรัตนากร                   และ/หรือ                                 
นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

200,000 200,000 

ค่าบริการอืน่ๆ  - - 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน - 1,550,000 1,500,000 

  ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และไดห้มุนเวยีนไม่ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีติดต่อกนัเกิน 5 ปี ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

 9.7   การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

   คณะกรรมการมีการทบทวนความเหมาะสมของการนําหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน                   

ปี 2563 ไปปรับใชก้บัธุรกิจของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 ผลการปฏิบัต ิ

  ในปี 2563 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ยกเวน้บางเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

   (1)  ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เน่ืองจากบริษัทยงัต้องอาศัยผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ท่ียาวนาน และภาวะผูน้าํ เพ่ือนาํพาบริษทัใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่

บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้ งน้ี องค์ประกอบของคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอาํนาจอย่างเหมาะสม การดาํเนินการต่างๆ                

อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   (2) คณะกรรมการอิสระของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี เน่ืองจากบริษทัเลง็เห็นวา่คณะกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่ง

เกิน 9 ปีนั้น เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจประกนัภยั และมีผลการปฏิบติังานท่ีดีมาโดย

ตลอด อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามขอ้บงัคบัของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จึงเห็นควรใหมี้การดาํรงตาํแหน่งต่อ เพ่ือเป็นการพาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

   (3) คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอิสระร้อยละ 42.85 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ อยา่งไร

ก็ตาม คณะกรรมการมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ทาํให้มีการบริหารท่ี

โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกคน  

   (4) บริษทัยงัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากการกาํหนด

ค่าตอบแทนและการสรรหา คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาและกลัน่กรองร่วมกนั ซ่ึงจะพิจารณาอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้ 
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10.  รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 
 10.1 นโยบายและภาพรวม 

    บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการนาํหลกัปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ” 

มาประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบติั กล่าวคือ มีการวางกรอบโครงสร้างการดาํเนินงานท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็น

ธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ตลอดจนคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรในกระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจอยา่งประหยดัและเกิด

คุณค่ามากท่ีสุด นอกจากน้ี บริษทัยงัเล็งเห็นถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยการ

สร้างจิตสาํนึกให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานบริษทัทุกคนเป็นคนมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํมาซ่ึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ สงัคม และเศรษฐกิจ  

    นอกจากน้ี บริษทัยงัมุ่งเน้นกาํดาํเนินกิจการให้อยู่ภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปลูกฝังให้พนักงานและผู ้บริหารทุกคนเข้าใจในเร่ืองการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองโดยคาํนึงถึงผลกรทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เช่น การรักษาส่ิงแวดลอ้ม การคาํนึงถึงความปลอดภยั

ของพนกังาน  การบริการท่ีไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือไดต้ามความเหมาะสม 

การส่งเสริมการต่อตา้นยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมการประหยดัพลงังานควบคู่ไปกบัการพฒันาธุรกิจใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 10.2  การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

   บริษทัได้จัดทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) จาํนวน 8 ขอ้ ดงัน้ี 

  (1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงานและการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสรี ยติุธรรม พร้อมทั้งหลีกเล่ียงวิธีการและพฤติกรรมท่ี

ไม่สุจริตท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น พฤติกรรมการข่มขู่หรือการบีบบงัคบั พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก การ

กาํหนดราคาสินคา้ให้ตํ่ากวา่ปกติเพ่ือขจดัคู่แข่ง การวางขอ้กาํหนดเพ่ือบีบบงัคบัคู่แข่งอยา่งไม่เป็นธรรม เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัจะไม่

เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยทางบริษทัมีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต

ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน รวมถึงมีบทลงโทษสาํหรับพนักงานท่ี

ละเมิดกฎและไม่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงการดาํเนินงานในทุกขั้นตอนจะอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายทั้งส้ิน 

  (2)   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

  บริษทัมุ่งใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษทัตระหนกัวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่

เป็นอุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระทาํท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสียต่อ

ช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ทางบริษทัจึงไดมี้การกาํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยดึถือและนาํไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

  บริษทัมีการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ โดยคณะทาํงานบริหารความเส่ียงเป็นผู ้

ประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมและรวบรวม

หลกัฐานให้อยู่ในความเส่ียงท่ียอมรับได้ และรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษทั อีกทั้ งยงัมีสํานักตรวจสอบภายในทาํหน้าท่ี                     

สอบทานประเมินและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี นอกเหนือจากการประเมินความเส่ียงระดบัองคก์ร 
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  แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน มดีงัต่อไปนี ้ 

 1. จดัทาํคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

เพ่ือใหเ้กิดเป็นมาตรการป้องกนั โดยมีการจดัผงัองคก์รเพ่ือควบคุมการบริหารให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ใชห้ลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ี มีการ

ถ่วงดุลการใช้อาํนาจ และการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสมโดยมีการเน้นย ํ้าเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม จดัให้มีการส่ือสารอย่างทั่วถึงผ่าน

ช่องทางต่างๆ ทั้งกล่องรับความคิดเห็น เวบ็ไซตบ์ริษทั รวมถึงวางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม

 2. หวัหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายกาํกบัดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบติังานภายในแผนกเพ่ือลดความเส่ียง

จากการทุจริตคอร์รัปชัน่ และจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ืออุดช่องโหวท่ี่อาจเป็นเหตุให้เกิดการกระทาํความผิด

ข้ึน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันาระบบให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน

หน่วยงานของตนเพ่ือควบคุมขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

 3. บริษทัให้ความร่วมมือกบัผูต้รวจสอบภายใน ในการดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบขั้นตอนของ

ระบบงาน การปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสญัญาณเตือนภยัต่างๆ ประเมิน

ความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้องกนั ติดตาม และตรวจพบความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีการทาํรายงาน

เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

  4. บริษทัจดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการกระทาํทุจริตและคอรัปชัน่ และจดัให้มีมาตรการ

คุม้ครองและบรรเทาความเสียหายกบัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานดงักล่าว รายละเอียดไดแ้สดงอยูใ่น

หวัขอ้ “มาตรการในการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้”  

 5. กรณีพบเหตุการณ์กระทาํผิด และมีหลกัฐานชดัเจนวา่มีการกระทาํการทุจริตจริง จะจดัตั้งคณะบุคคลสอบสวน

พิเศษชัว่คราวข้ึน เพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัผูท่ี้ถูกกล่าวหา และใหค้วามคุม้ครองอยา่งเหมาะสมแก่ผูใ้หเ้บาะแส 

 6. นาํกรณีท่ีพบเหตุการณ์กระทาํผิดมาเป็นกรณีศึกษา เพ่ือหาแนวทางเชิงป้องกนั และหาวิธีตรวจสอบแห่งการ

กระทาํดงักล่าวเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ทุจริตซํ้ าข้ึนอีก  

 การตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 1. กาํหนดใหส้าํนกังานตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชั่น ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลในเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ มี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และใหเ้ป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัและนโยบายบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

 3. บริษทัมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

 นโยบายการป้องกนัการฟอกเงนิและการก่อการร้าย 

 บริษทัเป็นสถาบนัการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอนุภาพทาํลายลา้งสูงของบริษทั พ.ศ. 2559  แมว้า่บริษทัจะมีความ

เส่ียงตํ่าต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดแต่บริษทัก็มีโอกาสท่ีจะเป็นแหล่งฟอกเงิน หรือสนบัสนุนทางการเงิน



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 51 

แก่การก่อการร้ายได้ เช่นกรณีลูกคา้เป็นผูก้ระทาํตามผิดมูลฐานตามท่ี ปปง. กาํหนด นําเงินท่ีได้จากการกระทาํความผิดมาชาํระค่าเบ้ีย

ประกันภยั หรือนําทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระทาํความผิดมาทาํประกนัภยั เป็นตน้ ดังนั้นบริษทัจึงตอ้งจัดให้ลูกคา้แสดงตนและ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงของลูกคา้ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง รวมไปถึงการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ดงัน้ี 

 1. กาํหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกาํหนดหนา้และจรรยาบรรณในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 2. กาํหนดนโยบายการประเมินและการบริหารความเส่ียงตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 3. กาํหนดนโยบายการรับลูกคา้ หรือทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ ตวัแทน นายหนา้ คู่คา้ และผูด้าํเนินการแทนทั้งในและ

ต่างประเทศ ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั โดยไดรั้บขอ้มูลของลูกคา้เพ่ือสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวัตนของลูกคา้ได ้

โดยตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบับญัชีรายช่ือท่ีมีความเส่ียงตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งน้ีป้องกนัมิให้ลูกคา้ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือ

ตวักลางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 4. กาํหนดให้มีนโยบายการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้กบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมท่ีมี

เหตุอนัควรสงสยัและรายงานต่อสาํนกังาน ปปง. ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการฟอกเงินและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือบุคคลเส่ียงและบุคคลท่ีถูกกาํหนดตามรายช่ือท่ีสาํนกังาน 

ปปง. แจง้มา ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการตระหนกัให้เห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองน้ี บริษทัจึงมีการ

จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงแก่พนกังานและผูบ้ริหาร 

 3. บริษทัมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจของบริษทั 

  (3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด ยดึถือหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยคาํนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งศกัด์ิศรี 

และสิทธิ ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สญัชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา และให้ความเท่าเทียมกนั ไม่ให้

มีการกดข่ี ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งบริษทัยงัไม่จาํกดัสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่ตอ้งไม่กระทบ หรือ

นาํความเสียหายมาสู่องคก์ร ทั้งน้ีมีการกาํหนดขั้นตอนการร้องทุกขใ์นคู่มือพนกังาน เพ่ือให้พนกังานท่ีประสบปัญหาในเร่ืองต่างๆ 

ไดใ้ชสิ้ทธิในการร้องเรียน ทั้งน้ีรวมถึงช่องทางร้องเรียนสาํหรับบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

  (4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความสาํเร็จของบริษทั จึงใหก้ารดูแลการปฏิบติั

อยา่งเป็นธรรมในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  - การเคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

  - การกําหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน                 

โดยคาํนึงถึงหลกัการจูงใจพนกังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบติังานโดยหวัหนา้งาน 
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  - การจัดให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม การจัดให้มีนโยบายความปลอดภยั และสุขอนามยัท่ีดีของ

พนกังาน และการส่งแสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี  

  - การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

พนกังานทุกระดบัชั้น 

  การพฒันาบุคลากร  

  บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานมาตลอด โดยมีการส่งพนกังานเขา้รับ

การอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าท่ีของพนักงานและสามารถรองรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเติบโตข้ึน                

โดยกาํหนดแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

  1. จดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมประจาํปีในหลกัสูตรดา้นสมรรถนะตามสายอาชีพ และสมรรถนะดา้นการบริหาร

แก่พนกังานในแต่ละระดบั 

  2. จดัเก็บขอ้มูลความรู้ดา้นต่างๆ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  3. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปล่ียนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทาํงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา 

เพ่ือใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามยัในทีท่ างาน 

 1. ดูแลรักษา ปรับปรุง พฒันาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ ทรัพยสิ์นและสุขภาพของพนกังาน  

 2. ปกป้องคุม้ครองพนกังานไม่ใหท้าํงานในสภาพท่ีเส่ียงอนัตรายอนัเป็นเหตุใหเ้จ็บป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุ  

 3. ดูแลสถานท่ีและอุปกรณ์ ระบบต่างๆ ให้พร้อมใชอ้ยูเ่สมอ และไม่เส่ือมโทรม เพ่ือให้พนกังานมีความปลอดภยั

ในขณะปฏิบติังาน 

 4. จดัใหมี้การแลกบตัร เขา้ – ออก สาํหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อภายในอาคารทุกคร้ัง  

 5. จดัหรือปรับปรุงสภาพงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงานและผูป้ฏิบติังาน 

  (5)  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจ โดยมุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหมี้ความเป็นสากลไดคุ้ณภาพมาตรฐานตรงตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และการให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้อย่างถูกตอ้งครบถว้น ไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีทาํให้เกิด

ความคลุมเครือ หรือบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ หรือละไวไ้ม่กล่าวถึงขอ้มูลสําคญัซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจผิด 

รวมถึงยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัการรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ีบริษทัมีการให้คาํแนะนาํความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายในราคาท่ียุติธรรม ซ่ึงทางบริษทัจะช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเก็บขอ้มูล

ส่วนตวัใหลู้กคา้ทราบก่อนจะดาํเนินการทุกคร้ัง และจะไม่นาํขอ้มูลความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมก่อน และบริษทัยงัใหสิ้ทธิแก่ลูกคา้ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ

การใชข้อ้มูลของตนภายใตก้รอบของกฎหมาย อีกทั้งบริษทัมีกระบวนการท่ีให้ลูกคา้สามารถแนะนําหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการ

บริการ และเม่ือพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรมในการใหบ้ริการ ทางบริษทัจะดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยทนัที  

 ในปี 2563 ไม่มีขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นสาระสาํคญัอนัเกิดจากการใชบ้ริการของบริษทั อีกทั้งบริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และทนัต่อเหตุการณ์กบัผูบ้ริโภค  
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  (6)   การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

  ในการประกอบธุรกิจของบริษทันั้น เป็นธุรกิจประเภทการให้บริการ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยตรง                    

แต่บริษทัไดต้ระหนักถึงการประหยดัพลงังานในองคก์รเป็นส่ิงสาํคญั คือพนกังานทุกคนในองคก์รตอ้งร่วมมือกนั ตอ้งมีทศันคติ

และจิตสาํนึกในการมีส่วนร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดร้ณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังาน อยา่งมีวนิยั และสนบัสนุน

การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการดูแลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

  1. ดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม 

  2. ปฏิบติัตามกฎหมาย และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

  3. ใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

  4. ปลูกจิตสาํนึกให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีการปฏิบติัตามนโยบายประหยดั

พลงังานและการลดภาวะโลกร้อนของบริษทั เช่น 

   - ใชก้ระดาษรีไซเคิล 

   - พิมพเ์อกสารเฉพาะหนา้ท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

   - ส่งขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางอีเมล แทนการใชก้ระดาษ 

   - ดบัไฟฟ้าทุกคร้ังทนัท่ีท่ีออกจากหอ้งทาํงานหรือหอ้งประชุม และดบัไฟฟ้าในเวลาพกักลางวนั 

   - ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังท่ีไม่ใชง้าน 

   - ข้ึนบนัได ้1-2 ชั้น แทนการใชลิ้ฟต ์

  (7) การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัตระหนกัดีวา่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งทาํควบคู่ไป

กบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตไปดว้ยกนัอย่างย ัง่ยืน บริษทัจึงไดมี้การสํารวจสภาพ

ชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของบริษทัว่าไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินงานของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนาํมา

พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบและสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

นอกจากน้ี บริษทัยงัสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม รวมถึง

ปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัและถือเป็นหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ  

 (8) การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัมีการส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกให้พนกังานทุกคนเป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันา

ไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ อนัจะเป็นการพฒันานวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบจากภายในสู่ภายนอกองคก์ร พร้อมกบั

การให้ความสําคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการพฒันารูปแบบ

ผลิตภณัฑใ์หม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ โดยเนน้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมและเช่ือถือได ้ 

 10.3 การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

   บริษทัไม่มีการดาํเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process) 

   เน่ืองจากในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส (COVID - 19) บริษทัจึงไม่สามารถออกไปจัด

กิจกรรม CHR ภายนอกได ้แต่บริษทัยงัคงไวซ่ึ้งการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและยงัยดึถือปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ อยา่งครบถว้น 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึงมีการทบทวนและติดตามอยู่ตลอดเวลา             

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจากการดาํเนินธุรกิจในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอก ดงันั้นการจดัการระบบควบคุมภายในจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีคณะกรรมการตอ้งให้ความสนใจอยูเ่สมอ โดยมีการ

กาํหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษทัให้ความร่วมมือ และคาํนึงถึงความสําคญัของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกดา้น อาทิ 

ดา้นการบริหารและการจดัสรรทรัพยากรของบริษทั  ดา้นบัญชี-การเงิน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง           

ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นกฎหมาย เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง และขอ้พิพาทจากการละเมิดท่ีอาจนาํไปสู่

การฟ้องร้องทั้งทางแพง่และอาญา บริษทัไดด้าํเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) บริษทัไดมี้การจดัแผนองค์กร ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน พร้อมทั้ งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีไวอ้ย่าง

ชดัเจน เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบัติงาน เช่น การจดัตั้งให้มีคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้าํกับดูแลด้านนโยบายและ

รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั คณะผูบ้ริหาร ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแล และกาํกบัในส่วนงานต่างๆ ให้ธุรกิจดาํเนินไป

ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายต่างๆ ซ่ึงมีจาํนวนท่ีเหมาะสม

และเพียงพอต่อการดาํเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการจดัการท่ีดี เก่ียวกบัการควบคุมดูแลการถ่วงดุลอาํนาจกนัเองระหวา่งผูป้ฏิบติังาน

ของแต่ละคณะ หรือแต่ละฝ่ายก็ตาม รวมถึงเป็นการดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

  (2) คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทาํหนา้ท่ีติดตามและพิจารณาความ

เหมาะสมอยา่งเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากในสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และรายงานผลการ

ติดตามต่อคณะกรรมการบริษทั  

  ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการเข้าร่วมประชุมกับผู ้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ                     

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และผูต้รวจสอบภายใน คือ บริษทั สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั อยู่เป็น

ประจาํอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงในรอบปีท่ีผา่นมาไดรั้บคาํ

ช้ีแจงวา่ยงัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีเพียงบางรายการเท่านั้นท่ีควรไดรั้บการ

แกไ้ขใหส้มบูรณ์ครบถว้นซ่ึงหน่วยงานผูรั้บผิดชอบไดด้าํเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะ

ปรากฏในรายงานประจาํปี 

  ในระดบัหน่วยงานหรือฝ่าย บริษทัไดมี้ระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงาน

ต่างๆ ซ่ึงทําเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน และพฒันาระบบงานต่างๆ เพ่ือให้การควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน และส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  (3) เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัองค์กร และเป็นการวางรากฐานท่ีดีในระยะยาว บริษทัมีการสร้างวฒันธรรม

องคก์รดว้ยการใชบุ้คลากรเป็นแม่แบบในการเช่ือมโยง ไดแ้ก่ การเขา้รับการฝึกอบรม การสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั  

   คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบพฒันาระบบการปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ และมีจรรยาบรรณท่ีดี                

ซ่ึงบริษทัได้มอบหมายให้ บริษทั สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต จํากัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้                       

นายศิลป์ชยั รักษาพล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั สาํนกังาน สามสิบส่ี ออดิต จาํกดั และนายศิลป์ชยั รักษาพล แลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอ
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กบัการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ

ประกนัภยั และอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัมาเป็น ระยะเวลา 43 ปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย ์สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั สถาบนัวชิาชีพ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั จะตอ้งผ่านการอนุมติั หรือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 บริษทัไดม้อบหมายให ้นายศรชยั  แกว้รากมุข ดาํรงตาํแหน่งเป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมีคุณสมบติั

ของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 3  

12.   รายการระหว่างกนั 
   สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการทาํธุรกรรมกับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยจะตอ้งมีราคาและ

เง่ือนไขเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ 

length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา

อนุมติั ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะทาํหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของ

รายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑ์และประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดก้าํหนดไวเ้ก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
รายงานการสอบบัญชี 

สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต งบการเงินส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม  2562 ผูส้อบบญัชีของ

บริษทั   คือ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 นางสาวสม

จินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผูส้อบ 5599   นายจุมพฏ ไพรรัตนากร เลขทะเบียนผูส้อบ 7645   นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร เลข

ทะเบียนผูส้อบ 8125 ซ่ึงผูส้อบบญัชีบริษทัน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ 2 ปี ดงักล่าว ไดใ้ห้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบในปี 2562  

และ 2563ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษทัฯ  

 สาํหรับปี 2563  มีรายการเพ่ิมเติมดงัน้ี 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

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

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ 

บริษทัฯ มีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับจาํนวน 198.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 84.41 ของรายไดร้วมก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่าย

จากการเอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงเป็นการรับประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัรายยอ่ย และมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก โดย
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อาศยัระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัการ

ตรวจสอบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

 ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริงของรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงัน้ี 

 ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การ

บนัทึกขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ขายเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณค่าเบ้ียประกนัภยัรับ และการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มตวัอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัว่าสอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัภยั และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบญัชี และสุ่มตรวจสอบรายการบนัทึก

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

 สอบทานขอ้มูลกรมธรรม์และรายการสลกัหลงักรมธรรม์ท่ีบริษทัฯ ออกในระหว่างปีและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 92.10 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 40.05 ของหน้ีสินรวม สาํรองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสาํรองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ และ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวคาํนวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั และขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ

กาํหนดขอ้สมมติ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

 ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

  ทาํความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การรับเร่ืองค่าสินไหมทดแทน การ

ตั้งประมาณการ และการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

  สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน 

  สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ 

  พิจารณาคุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทั 

  อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบกบัท่ี

บนัทึกไวใ้นบญัชี 

  ประเมินขอ้สมมติ และการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช ้

  สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่ 

  ใชผู้เ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทน ประเมินขอ้สมมติ รวมถึงวิธีท่ีใชใ้นการคาํนวณ และ

เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 
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ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ เพื่อใหมี้การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี

จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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  ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

  ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน

งวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

    (นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์) 

    เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  2982 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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สรุปงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 

 2563 2562 2561 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

      สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,417 3.99 53,022 5.89 11,875 1.49 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 13,243 1.68 30,326 3.37 28,985 3.63 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,764 0.35 2,893 0.32 3,297 0.41 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 20,255 2.57 36,760 4.08 25,021 3.13 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 15,793 2.01 26,400 2.93 8,903 1.11 

สินทรัพยล์งทุน       

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 620,285 78.79 668,653 74.27 649,707 81.26 

เงินใหกู้ย้มื 4,701 0.60 7,282 0.81 8,548 1.07 

ทรัพยสิ์นรอการขาย   - - - - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 42,527 5.40 42,873 4.76 43,454 5.44 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ - - 12 0.01 56 0.01 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22,598 2.87 18,670 2.07 11,953 1.50 

สินทรัพยอ่ื์น 13,657 1.74 13,459 1.49 7,707 0.95 

รวมสินทรัพย ์ 787,240 100.00 900,350 100.00 799,506 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 

     2563 2562 2561 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       

หนีสิ้น       

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 160,718 20.42 275,358 30.58 154,119 19.28 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 20,674 2.63 20,985 2.33 19,878 2.49 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,632 0.33 - - 1,071 0.13 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,286 1.56 13,295 1.48 8,766 1.10 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,120 1.16 9,294 1.03 11,935 1.49 

หน้ีสินอ่ืน   - - - - 

ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้                                                                   
อ่ืนๆ 

6,581 
17,968 

0.84 
2.28 

12,625 
40,231 

1.40 
4.47 

11,084 
16,146 

1.39 
2.02 

รวมหนีสิ้น 229,979 29.22 371,788 41.29   222,999 27.90 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 120,000 - 120,000 - 120,000 - 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 120,000 15.24 120,000 13.33 120,000 15.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 258,000 32.77 258,000 28.66 258,000 32.27 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 12,000 1.52 12,000 1.33 12,000 1.50 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 147,264 18.71 101,384 11.26 138,769 17.36 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 19,997 2.54 37,178 4.13 47,738 5.97 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 557,261 70.78 528,562 58.71 576,507 72.10 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 787,240 100.00 900,350 100.00 799,506 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 46.44 - 44.05 - 48.04 - 

มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) ต่อหุน้ 10.00 - 10.00 - 10.00 - 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที3่1 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 

 2563 2562 2561 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยั 198,556 100.00 414,856 100.00 188,683 100.00 

หกั  เบ้ียประกนัภยัต่อ 34,466 17.36 59,429 14.33 32,829 17.40 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 164,090 82.64 355,427 85.67 155,854 82.60 

เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลง
จากปีก่อน 111,212 56.01 

(82,691) 19.93 927 0.49 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 275,302 138.65 272,736 65.74 156,781 83.09 

รายไดค้่าจา้งและบาํเหน็จ 12,959 6.53 16,968 4.09 11,646 6.17 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 17,521 8.82 20,103 4.85 20,194 10.70 

กาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์ - - 17,205 4.15 -  

รายไดอ่ื้น 6,193 3.12 16,656 4.01 7,510 3.98 

รวมรายได ้ 311,975 157.12 343,668 82.84 196,131 103.94 

ค่าใชจ่้าย       

ค่าสินไหมทดแทน - ดาํเนินงานปกติ   124,204 62.55 168,448 40.60 73,976 39.21 

หกัค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยั (16,526) (8.32) (46,184) (11.13) (10,143) (5.38) 

รวม 107,678 54.23 122,264 29.47 63,833 33.83 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 30,582 15.40 54,185 13.06 29,767 15.78 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 51,639 26.01 158.677 38.25 53,544 28.38 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 39,103 19.69 46,227 11.14 43,297 22.95 

   ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 23,090 11.63 - - - - 

รวมค่าใชจ่้าย 252,092 126.96 381,353 91.92 190,441 100.94 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 59,883 30.16 (37,685) (9.08) 5,690 3.00 

รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (8,658) (4.36) 6,634 1.60 510 0.27 

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี 51,225 25.80 (31,051) (7.48) 6,200 3.27 

กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน       

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 655 0.32 (334) (0.08) 561 0.30 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย (29,674) (14.94) (10,560) (2.55) (20,305) (10.76) 

กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 22,206 11.18 (41,945) (10.11) (13,544) (7.19) 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 4.27 - (2.59) - 0.52 - 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : พนับาท) 

 

ทุนเรือนหุ้น 
ทีอ่อกและ 
ช าระแล้ว 

ส่วนเกนิ 
มูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอืน่ 

ของส่วนของเจ้าของ 
รวม 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

ยงัไม่ได้ 
จดัสรร 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 120,000 258,000 12,000 138,769 47,738 576,507 

ขาดทุนสาํหรับปี - - - (31,051) - (31,051) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - - (334) (10,560) (0.33) 

เงินปันผลจ่าย  - - - (6,000) - (6,000) 

 
      

       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 120,000 258,000 12,000 101,384 37,178 528,562 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี - - - - 12,493 12,493 

ยอดคงเหลิอ ณ วนัท่ี 1 มกราคม2563-หลงัปรับปรุง  120,000 258,000 12,000 101,384 49,671 541,055 

กาํไรสาํหรับปี - - - 51,225 - 51,225 

เงินปันผลจ่าย - - - (6,000) - (6,000) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - - - 655 (29,674) (29,019) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 120,000 258,000 12,000 147,267 19,997 557,261 
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งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

 2563 2562 2561 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 206,038 411,231 183,254 

เงินสดรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (31,390) (56,793) (25,855) 

ดอกเบ้ียรับ 12,230 13,767 10,791 

เงินปันผลรับ 5,577 6,993 8,824 

รายไดอ่ื้น 6,193 16,656 7,510 

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (84,209) (112,614) (46,263) 

ค่าจา้งและบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (18,718) (37,263) (18,000) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (51,639) (158,677) (53,544) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (61,470) (20,272) (43,712) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5,983) (2,079) (2,115) 

เงินสดรับ-สินทรัพยท์างการเงิน 229,763 (14,941) (38,000) 

เงินสดจ่าย-สินทรัพยท์างการเงิน (221,744) 1,266 1,630 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (15,352) 47,274 (15,480) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 

 

 2562 2562 2561 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน    

กระแสเงินสดไดม้า - -  

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย - - - 

อุปกรณ์ - -  

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน - - - 

กระแสเงินสดใชไ้ป    

อุปกรณ์ (253) (127) (195) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - 

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (253) (127) (195) 

 เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (253) (127) (195) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  - - 

เงินปันผลจ่าย (6,000) (6,000) (12,000) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (6,000) (6,000) (12,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (21,605) 41,147 (27,675) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 53,022 11,875 39,550 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 31,417 53,022 11,875 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด    

ใหเ้งินกูย้มืเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์อการขาย - - - 

รับโอนทรัพยสิ์นเพ่ือชาํระหน้ีเงินใหกู้ย้มื - - - 
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ตราส่วนทางการเงิน 

 

หมายเหตุ 

-  (เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์+ เงินสดและเงินฝากธนาคาร + สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ + เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ–สุทธิ + รายได้

จากการลงทุนคา้งรับ) / หน้ีสินหมุนเวยีน 

- (ค่าจา้งและบาํเหน็จ – รายไดค่้าจา้งและบาํเหน็จ + ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการรับประกนัภยั + ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงาน) /  เบ้ียประกนัท่ี

ถือเป็นรายได ้

- รายไดจ้ากการลงทุน / เงินสดและเงินฝากธนาคาร + เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์+ เงินใหกู้ย้มื + เงินลงทุนอ่ืน (เฉล่ีย) 

- รายไดร้วม = เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ + รายไดจ้ากการลงทุน + รายไดอ่ื้น เงินสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้+ สํารอง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมคา้งจ่าย / ส่วนของผูถื้อหุน้  

 ค าอธิบาย 2562 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) หมายเหตุ 1 3.06 2.20 3.26 

อตัราหมุนเวยีนเบ้ียประกนัคา้งรับ (วนั) 360*เบ้ียประกนัภยั&เบ้ียประกนัต่อคา้งรับ(เฉล่ีย) /                        
เบ้ียประกนัภยัรับ 

41 26 51.00 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

Retention Rate (%) เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ/เบ้ียประกนัภยัรับ 82.64 85.67 82.60 

อตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (%) ค่าสินไหมทดแทน/เบ้ียประกนัท่ีถือเป็นรายได ้ 39.11 44.83 40.71 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) กาํไร(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั/เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 25.82 (16.26) -9.31 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนั (%) หมายเหตุ 2 39.36 88.77 73.33 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) หมายเหตุ 3 2.53 2.87 2.98 

อตัราเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (เท่า) เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุน้(เฉล่ีย) 0.30 0.64 0.26 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/รายไดร้วม 27.28 (7.58) 3.38 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุน้(เฉล่ีย) 9.44 (5.62) 1.05 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) 6.07 (3.65) 0.77 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) รายไดร้วม/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) 0.22 0.48 0.24 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้  0.41 0.70 0.39 

Policy liability to capital fund (เท่า) หมายเหตุ 5 0.29 0.52 0.27 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้ส่วนของผูถื้อหุน้         0.12 0.36 0.17 

อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์(%) เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได/้สินทรัพยร์วม      8.72 21.13 12.29 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) เงินปันผล/กาํไรสุทธิ 60.89 119.31 96.15 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ        

 14.1 ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563                               

   สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทั จรัญประกันภยั จาํกัด (มหาชน) มีกาํไรสุทธิรวมทั้ งส้ิน 51.22                

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

โดยรายไดห้ลกัของทางบริษทั แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

 1.  รายไดจ้ากการรับประกนัภยั ในปี 2563 บริษทั มียอดเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภทจาํนวน 198.56 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 216.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52.14 โดยส่วนใหญ่รับประกนัภยัในส่วนของเบ้ียประกนัภยัประเภท

รถยนต ์ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากน้ีบริษทัไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัต่อรวมจาํนวน 34.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.36 

ของเบ้ียประกนัภยัรวม ส่วนความเส่ียงภยัท่ีบริษทัรับไวเ้องมีจาํนวน 164.09 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์116.77 

ลา้นบาท เบ้ียประกนัอคัคีภยัจาํนวน 27.10 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัทางทะเล และลอจิสติกส์จาํนวน 4.13 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยั

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 0.70 ลา้นบาทและเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็จาํนวน 15.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

 2.  รายไดจ้ากการลงทุน ในปี 2563 ประกอบดว้ยดอกเบ้ียและเงินปันผลจาํนวน 17.52 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 2.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.84 ส่วนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2563 มีอตัรา

ร้อยละ 2.53 ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 11.85 ในขณะท่ีปี 2562 มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.87 ซ่ึงเน่ืองมาจาก

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ในส่วนรายจ่ายบริษัทมรีายจ่ายหลกัอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

 - ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัจาํนวน 252.09 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 129.26 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 33.90  ซ่ึงในปี 2563 บริษทัมีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีจากการดาํเนินงานปกติ เป็นจาํนวน 

107.68 ลา้นบาท โดยมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 39.11 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้โดยลดลงจาก                 

ปี 2562 ซ่ึงมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 44.83        

 - ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน ในปี 2563 มีจาํนวน 39.10 ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้จาํนวน  

7.13  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.42 โดยค่าใช้จ่ายท่ีมีสัดส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงานอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 14.2  ฐานะการเงนิ 

 สินทรัพย์ 

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

หรือคิดเป็นร้อยละ 12.56 โดยบริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญัหุ้นกู.้.สลากออมสิน เงินฝากสถาบัน

การเงินและพนัธบตัรจาํนวน 620.28 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 48.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.23 ซ่ึงบนัทึกเป็น

มูลค่ายติุธรรม และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้จาํนวน 20.00 ลา้นบาท 

ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ไม่รวมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ไป)               

ในปี 2563 มีจาํนวน 465.24 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 52.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.16 ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจาก              

ในปี 2563 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาํนวน 19.41 ลา้นบาท     

 สาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อในปี 2563 จาํนวน 36.05  ลา้นบาทลดลง

จากปี 2562 จาํนวน 27.11  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.92 

 สาํหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อในปี 2562 จาํนวน 63.16 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน

จากปี 2561 จาํนวน 29.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.20 
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 ลูกหนี ้

 ในปี 2563 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม 14.05 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน 17.24 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.10 โดยสามารถแยกอายลูุกหน้ีได ้ดงัน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ระยะเวลาค้างรับ 
ปี 2563 ปี 2562 

จากผู้เอาประกนัภัย จากตวัแทนและนายหน้าประกนัภัย รวม จากผู้เอาประกนัภัย จากตวัแทนและนายหน้าประกนัภัย รวม 

1. ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 0.76 10.77 11.53 1.74 23.71 25.45 

2. คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 0.03 0.35 0.38 0.01 3.30 3.31 

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

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

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

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 0.79 13.26 14.05 1.75 29.54 31.29 

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

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 0.79 12.45 13.24 1.75 28.57 30.32 

 ซ่ึงปี 2563 บริษทัมีอตัราการหมุนเวยีนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูท่ี่ 41 วนั โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายในการเร่งรัดติดตามเบ้ียประกนัภยัอยา่งเคร่งครัดและรัดกุม เพ่ือเป็นการดูแลให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบติังานและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีทางบริษทัไดว้างไว ้ในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญบริษทัไดต้ั้งไวจ้าํนวน 0.81 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการประมาณจาํนวนหน้ี

สงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปี โดยการประมาณดงักล่าวอาศยัจากประสบการณ์ของบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ซ่ึงคาดวา่เพียงพอ 
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เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

ปี 2563 ปี 2562 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงนิลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

ราคาทุน 
ก าไรที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จริง 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ร้อยละของเงนิลงทุน
ในหลกัทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           

     หุน้ทุน 8.70 14.69 (0.08) 23.31 2.96 8.57 13.76 (0.01) 22.32 2.48 

หลกัทรัพยเ์อกชน           

     หุน้ทุน 157.12 70.39 (67.94) 159.57 20.27 155.74 106.11 (73.39) 188.46 20.93 

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

0.34 7.94 - 8.28 1.05 - - - - - 

รวม 166.16 93.02 (68.02) 191.16 24.28 164.31 119.87 (73.40) 210.78 23.41 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

เงนิลงทุนที่ถือจนครบก าหนด 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ร้อยละของเงนิลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ร้อยละของเงนิลงทุนใน 
หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ     

     สลากออมทรัพย ์ 1.60 0.20 1.60 0.18 

     พนัธบตัรต่างประเทศ 5.00 0.64 15.00 1.67 

     หุน้กู ้– หุน้กูแ้ปลงสภาพ - - 55.00 6.11 

หลกัทรัพยเ์อกชน     

     หุน้กู ้– หุน้กูแ้ปลงสภาพ    288.04 36.59 251.00 27.87 

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 134.48 17.08 134.93 14.98 

     เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - 0.34 0.04 

รวม 429.12 54.51 457.87 50.85 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ท่ี 71 

 ในปี 2563 บริษทัฯ ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ยเงินลงทุนเผื่อขาย จาํนวน 191.16 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

19.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.31  และลงทุนในเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด จาํนวน 429.12  ลา้นบาท  ลดลงจากปี

ก่อน  28.41  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ  6.21ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากในปี 2563 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต ท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนจาํนวน 19.41 ลา้นบาท   

 สภาพคล่อง           

 ในปี 2563 เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษทัฯ มีจาํนวนลดลงจากปี 2562 จาํนวน 62.62 ลา้นบาท 

ขณะท่ีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2563 มีจาํนวน 0.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จาํนวน 0.12 ลา้นบาท และเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 31.42 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 21.60 ลา้นบาท  

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

ซ่ึงจาํนวนทรัพยสิ์นหมุนเวียนท่ีบริษทัฯ มีอยูส่ามารถนาํไปชาํระหน้ีสินหมุนเวียนไดอ้ยา่งเพียงพอ และเป็นไปตามนโยบายการ

บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีทางบริษทัฯ ไดว้างเอาไว ้

 หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯ มีจาํนวน 229.98 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 141.81 ลา้นบาท จากปี 2562 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 371.79 

ลา้นบาท และในปัจจุบนั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.41 เท่า ลดลงจากปี 2562 ซ่ึงมีอตัราส่วนน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ 0.70 เท่า โดยหน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย เงินสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ เงินคา้ง

จ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี เป็นตน้  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น          

 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ จาํนวนทั้งส้ิน 557.26 ลา้นบาทในขณะท่ีปี 2562 มี 528.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28.70 ลา้น

บาท  เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 17.18 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุการลดลงของส่วนเกินทุน

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลมาจากดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2563  มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีปี  2563 

บริษทัมีกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนจาํนวน  45.88 ลา้นบาท จากปี2562 เนื่องจากมีก าไรสุทธิจ านวน 51.22 ล้านบาทในขณะที่ ปี2562มีผล

ขาดทุนสุทธิจ านวน 31.05 ล้านบาท   

 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ       

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จากกาํไรสุทธิ ในอตัราหุน้ละ 2.60 บาท จาํนวน 12 

ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 31.20 ลา้นบาท 
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แนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2564 

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID -19 นาํไปสู่การปิดเมืองเป็นเหตุใหเ้ศรษฐกิจโลกหดตวั

ลงในระดบั 4% ตกตํ่าท่ีสุดตั้งแต่ยคุ the Great Depression ในช่วง 80 ปีก่อน ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยและการส่งออกติดลบประมาณ 8% 

ตํ่าสุดตั้งแต่วิกฤติตม้ยาํกุง้ และเงินเฟ้อติดลบ ประมาณ 1% (แต่ดอกเบ้ียอยูท่ี่ +0.5%) สาํหรับเศรษฐกิจไทยใน ปี 2564 สํานกังาน

เศรษฐกิจการคลงัคาดการวา่ เศรษฐกิจไทยจะสามารถกลบัมาขยายตวัไดท่ี้ร้อยละ 4.5% ต่อปี โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจากมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าท่ีกลับมาขยายตัวได้ท่ีร้อยละ 6% ต่อปี ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญท่ีมีแนวโน้มการขยายตัว การบริโภค

ภาคเอกชนท่ีขยายตวัท่ีร้อยละ 2.6% ต่อปี ในส่วนของการท่องเท่ียวยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจากมีการระบาดรอบ 2 

ของ COVID – 19 ในหลายประเทศทัว่โลก และแมจ้ะมีการกระตุน้การท่องเท่ียวภายในประเทศ แต่รายไดจ้ากนักท่องเท่ียวใน

ประเทศยงัไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยรายไดท่ี้สูญไปจากนกัทองเท่ียวชาวต่างชาติ โดยรายไดน้กัท่องเท่ียวในประเทศคิดเป็นเพียง 1 ใน 3 

ของรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 

 การแพร่ระบาดของ COVID  – 19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลก การชะงกัของเศรษฐกิจทัว่โลกทาํให ้            

อุปสงคข์องการประกนัลดลงเช่นกนั มีการคาดการณ์วา่รายไดจ้ากเบ้ียประกนัทัว่โลกจะหดตวัลง 3.8% ในปี 2563 โดยการประกนั

ชีวิตจะไดรั้บผลกระทบมากกว่าประกนัภยัทรัพยสิ์น อตัราการเติบโตหดตวั -4.4% และ -2.9% ตามลาํดบั ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า

ผลกระทบของ COVID – 19 รุนแรงยิ่งกวา่วิกฤติการณ์ทางการเงินโลก รายไดจ้ากเบ้ียประกนัทัว่โลกลดลง 1.0% เม่ือเทียบกบัช่วง

ก่อน COVID – 19 จะแพร่ระบาด และยอดรวมของเบ้ียประกนัทัว่โลกจะลดลงประมาณ 3.6 แสนลา้นยโูร (หรือประมาณ 1.26 ลา้น

ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นประกนัชีวิต 2.50 แสนลา้นยโูร (หรือประมาณ 8.75 ลา้นลา้นบาท) และประกนัภยัทรัพยสิ์น 1.10 แสนลา้นยโูร 

(หรือประมาณ 3.85 ลา้นลา้นบาท) 

 อยา่งไรก็ตาม หลงัจากวกิฤตดงักล่าว ตลาดประกนัในประเทศไทยจะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วในปี 2564 ดว้ยอตัราการ

เติบโตประมาณ 8% ในช่วง 10 ปีน้ี หรือจนถึงปี 2573 มีการคาดการณ์วา่ประเทศไทยจะมีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 4.5% ต่อปี 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตลาดประกนัในประเทศไทยเป็นหน่ึงในตลาดท่ีโตมากท่ีสุดในภูมิภาค โดยเบ้ียประกนัภยัต่อหัวอยู่ท่ี 326 ยโูร 

(หรือประมาณ 11,410 บาท) ในปี 2562 (ตวัเลขเฉล่ียของภูมิภาค 255 ยูโร หรือประมาณ 8,925 บาท) และมีอตัราการเขา้ถึง                  

การประกนั (สดัส่วนของเบ้ียประกนัต่อจีดีพี) อยูท่ี่ 4.5%  

 ดงันั้น บริษทัจึงตั้งเป้าหมายการดาํเนินงานให้มีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและ             

มีคุณภาพ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยทางบริษทัจะเนน้ใหค้วามสาํคญัดา้นการตลาดท่ีมุ่งเจาะ

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพสูง การพฒันานวตักรรมทั้งดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้ครอบคลุมตรงตามความตอ้งการของกลุ่ม

ผูบ้ริโภคมากข้ึน การพฒันาช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้ทันสมยัและหลากหลายเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้ ง

รักษาการบริการท่ีดีทั้ งกบัลูกคา้และคู่คา้ของบริษทั เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถดา้นการตลาดให้มีความกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียง            

เพ่ือเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทั 
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15.  ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

-ไม่มี- 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจ้งในสาระสําคญั นอกจากน้ี    

บริษทัขอรับรองวา่   

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง

ของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว   

 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ 

ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย   

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัท ได้รับรองความถูกต้องแล้ว              

บริษทัมอบหมายให้ นางสมพร รษบุตร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ                 

นางสมพร รษบุตร กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ช่ือ / สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

       1.   นายสุกิจ จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ ..............................................    

 2.   นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร ..............................................     

 3.   นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ กรรมการบริหาร .............................................. 

   ช่ือ / สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

ผู้รับมอบอ านาจ   นางสมพร รษบุตร เลขานุการบริษทั .............................................. 
 

 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1     รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1.  นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา 
     - ประธานกรรมการบริษทั 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
17 มกราคม 2551 

69 การศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

Texas Christian University, U.S.A. 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Certification Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- - 2551 - ปัจจุบนั 

 

-   ประธานกรรมการบริษทั 
 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

2.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ 
     - กรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     - กรรมการอิสระ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
17 มกราคม 2551 

74 การศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

Texas ADI University, U.S.A. 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

Texas ADI University, U.S.A. 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Accreditation Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- - 2551 – ปัจจุบนั 

 

 

 

-  กรรมการ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

3.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

 

 

  72 
 

การศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                                   

สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- - 2549 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 

-  กรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นางผดุผ่อง  อาสิงสมานนัท ์(ต่อ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
22 กนัยายน 2549 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Accreditation Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

4.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ 
     - กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 
     - กรรมการอิสระ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
13 มิถุนายน 2545 

  72 การศึกษา 
-   ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

Pittsburgh State University, U.S.A. 
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

University od Delhi, India  

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Accreditation Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- 0.001% 2545 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 
-  กรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

5.  นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 
- กรรมการ 

     - ประธานกรรมการบริหาร  
- ประธานกรรมการลงทุน 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- เลขานุการคณะกรรมการ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 มกราคม 2517 

75 การศึกษา 
-   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง 

California State University at Long Beach, U.S.A 
-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง 

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

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Accreditation Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

คู่สมรสของ : 
นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์ 
(ผูถื้อหุ้นรายใหญ่) 

บิดาของ : 
นายกิตติพงศ ์จรัญวาศน์ 
และนายกิตติ จรัญวาศน์ 
 

21.99% 2517 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริหาร  
-  ประธานกรรมการลงทุน 
-  ประธานกรรมการ  
   บริหารความเส่ียง 
-  กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

6.  นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร       
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการลงทุน 

71 

 

การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 
 

- 0.90% 

 

2528 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 
-  กรรมการบริหาร 
-  กรรมการลงทุน 
-  กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 
 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร (ต่อ)      
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 กรกฎาคม 2528 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Accreditation Program   

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-    Insurance  Management Development Program 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ผูจ้ดัการฝ่าย 
   ประกนัภยัยานยนต ์

 

7.  นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการลงทุน  
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 กุมภาพนัธ์ 2548 

47  การศึกษา 
-   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต                   

สาขาการจดัการทัว่ไป    
City University of Seattle, U.S.A. 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-    Insurance Management Development Program     

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บุตรชายของ : 
นายสุกิจ จรัญวาศน์  

5.98% 

 

2548 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 
-  กรรมการบริหาร 
-  กรรมการลงทุน  
-  กรรมการบริหารความเส่ียง 
-  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

8.  นายกิตติ  จรัญวาศน์ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
19 มีนาคม 2557 

50  การศึกษา 
-   ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต 

สาขาการจดัการธุรกิจ 
     Whitworth University, U.S.A  

ประวตัิการฝึกอบรม 
-    Insurance Management Development Program       

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บุตรชายของ : 
นายสุกิจ จรัญวาศน์  

5.76% 2557 - ปัจจุบนั -  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
   ฝ่ายการตลาด 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

9.  นายโฆษิต  องัคสุวรรณ 
-  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ                          

ดา้นบริหารความเส่ียง 
-  กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 เมษายน 2561 
 

 

50 การศึกษา 
-  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
   สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต ์
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Insurance Management Development Program 
     สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2561 - ปัจจุบนั -  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
   ดา้นบริหารความเส่ียง 
-  กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

10. น.ส.สุดารัตน์  วิวรรธนะเดช 
 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
- กรรมการลงทุน 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 ธนัวาคม 2524 

67 การศึกษา 
-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Insurance Management Development Program 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 0.01% 2524 - ปัจจุบนั  -  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 -  กรรมการลงทุน 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

11. น.ส.กญัญวรรณ  ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์
      - ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 - กรรมการลงทุน 
 - กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 กรกฎาคม 2528 

65 การศึกษา 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Insurance Management Development Program  

 สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกันวินาศภยั
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 0.01% 2528 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
-  กรรมการลงทุน 
-  กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

12. นายวิสิทธ์ิ  ล้ิมเจริญสุข 
      - ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเล 

  และลอจิสติกส์ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
3 ธนัวาคม 2550 

75 การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ  

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- 0.03% 2550 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยั 
   ทางทะเลและลอจิสติกส์ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

13. นางปัทมา   ตระการเอ่ียม 
      - ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั  

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
15 มกราคม 2563 

55 การศึกษา 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- - 2563 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั  

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

14. น.ส.ปุณรดา  อายเุจริญกูล 
      - ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบด็เตล็ด 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
15 มีนาคม 2547 
  

56 การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

วิทยาลยัพาณิชยการราชดาํเนินธนบุรี 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Insurance Management Development Program 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2547 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยั  
   เบด็เตล็ด 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

15. นายนพดล  สุวรรณการียก์ุล 
 -  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี 
   สาระสนเทศ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 มีนาคม 2537 
 

50 การศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต             

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- - 2537 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลย ี
   สาระสนเทศ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

16. นางพรมพร  ลาํดบัพงัค ์
      -  ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
4 มกราคม 2555 

 

50 การศึกษา 
-   ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต วิทยาการจดัการ 

สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- - 2555 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

17. นางสมพร  รษบุตร 68 การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ดุสิตพาณิชยการ 

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- - ปัจจุบนั -   เลขานุการบริษทั บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2     รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

-ไม่มี- 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3     รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 สาํหรับปี 2563 บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ - นามสกลุ สังกดั คุณวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน 

นายศิลป์ชยั  รักษาพล บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) (CPIA) 42 ปี 

นายธนาดล  รักษาพล บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

บช.ด (จุฬาฯ กาํลงัศึกษา) 

บช.ม. (จุฬาฯ) 

บช.บ (จุฬาฯ เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

Diploma in Thai Financial Reporting – Dip TFR 

นกัวชิาการประจาํสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

14 ปี 

นายชชัวาล  เงินนาค บริษทั สาํนกังานสามสิบส่ี ออดิต จาํกดั บช.บ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 26 ปี 

 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

   ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน 

ช่ือ - นามสกลุ สังกดั คุณวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน 

นายศรชยั แกว้รากมุก บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 17 ปี 
 

 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4     รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 



 บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 5     อืน่ ๆ 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


