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สารจากประธานคณะกรรมการ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้    

 ในปี 2564 ยงัคงเป็นปีท่ีท้าทายอย่างมากส าหรับบริษัทฯ ในการก ากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID - 19) ท่ีสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทัว่โลกอย่าง

ฉบัพลนั และส่งกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชนในหลากหลายดา้น เร่ิมจากความปลอดภยัในชีวติท่ีท าใหก้ระทบเป็นลูกโซ่

ต่อการด ารงชีวติประจ าวนั การศึกษาในโรงเรียน การสาธารณสุขระดบัประเทศ และการด าเนินธุรกิจของบริษทัต่างๆ อยา่งฉับพลนั

ทนัใด จนเกิดเป็นค าท่ีติดปากวา่ “New Normal” และเป็นประเด็นทางสงัคมท่ีกล่าวถึงกนัอยา่งแพร่หลาย ส่ิงท่ีบริษทัให้ความส าคญั

เสมอมา คือความปลอดภยัของพนกังานและการรักษาสภาพการจา้งงาน โดยไดน้ ามาตรการดา้นสุขอนามยัต่างๆ มาใช ้รวมถึงปรับ

วถีิการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กบัการบริหารตน้ทุนท่ีเหมาะสม  

 ดา้นการบริหารจดัการ บริษทัฯ ไดพ้ยายามน ากรอบการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึง ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 

(Environment, Social, and Governance : ESG) มาปรับใชก้บัองคก์รใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ส่ิงแวดลอ้มและสงัคมรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีหลากหลาย (Multi-Stakeholder) มีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีกวา้งไกลไปกวา่ “ธุรกิจ-ลูกคา้” แต่

ยงัมีส่วนไดเ้สียกบั พนกังาน ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานก ากบั ตลอดจนตวัแทนนายหนา้ต่างๆ ดงันั้นบริษทัฯ มองวา่หากเรา

มีความสามารถในการจดัการกบัผลกระทบเพ่ือสร้างสมดุลในการอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคมได ้ก็จะเป็นผลดีกบับริษทัฯ ท่ีจะ

อยูร่อดและมีความสามารถในการสร้างผลก าไรในระยะยาวได ้เพราะ ESG ถือไดว้า่เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนกัลงทุนจากสถาบนั

การเงินใชป้ระเมินบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา และมีแนวโนม้วา่จะไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ 

 ส าหรับทิศทางในปี 2565 บริษทัคาดการณ์วา่จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 15 และยงัคงแสวงหาพนัธมิตรใหม่

ทางการตลาดท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและเป็นการสร้างฐานลูกคา้ท่ีมากยิ่งข้ึน ในการเพ่ิมเบ้ีย

ประกันภยัรับตรงบริษทัฯ ก าลงัพฒันาท่ีจะขายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงจาก

เทคโนโลย ี(Digital Disruption) โดยจะมีการพฒันาระบบ IT และบุคลากรควบคู่ไปกบัการบริหารทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 ทา้ยท่ีสุดน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ธุรกิจ และผูมี้อุปาการคุณทุกท่าน                  

ท่ีให้ความไวว้างใจและสนับสนุนธุรกิจของบริษทัดว้ยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบ้ริหาร และพนักงานทุกท่าน ท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

อยา่งเตม็ความสามารถ ร่วมมือร่วมใจผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ ขอให้ทุกท่านเช่ือมัน่วา่ คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติั

หนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือให้องคก์รเติบโตอยา่งมัน่คง

และยัง่ยนืต่อไป  

 

   

 

   (นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา) 

    ประธานกรรมการบริษทั 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2563 และ 2562   

 

(หน่วย : พนับาท) 

 2564 2563 2562 

ฐานะทางการเงนิ    
สินทรัพยร์วม 886,658 787,240 900,350 
หน้ีสินรวม 370,622 229,979 371,788 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 516,036 557,261 528,562 

ผลการด าเนินงาน    
เบ้ียประกนัภยัรับรวม 316,632 198,556 414,856 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 256,880 164,090 355,427 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 39,612 107,678 122,264 
รายไดจ้ากการลงทุน 19,192 17,521 20,103 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 39,921 39,103 46,227 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 16,449 23,090 - 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (28,314) 51,225 (31,051) 

เทยีบต่อหุ้น (บาท)    

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (2.36) 4.27 (2.59) 
เงินปันผล - 2.60 0.50 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 43.00 46.44 44.05 

อตัราส่วนทางการเงนิ (%)    
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  (3.38) 6.07 (3.65) 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.80 2.53 2.87 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (5.28) 9.44 (5.62) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ - 60.89 119.31 
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ผงัโครงสร้างองค์กร  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของส านักตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและการลงทุน 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาด ผู้จดัการฝ่ายประกนัอคัคภีัย 

ผู้จดัการฝ่ายประกนัภัยทางทะเล 

และลอจสิตกิส์ 

ผู้จดัการฝ่ายประกนัภัยเบ็ดเตลด็ 

ผู้จดัการฝ่ายประกนัภัยยานยนต์ 

แผนกกฎหมาย  ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

คณะกรรมการผลติภณัฑ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายการตลาด  

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ด้านบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการ  
 

นายโสภณ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา                                                                                                                     อายุ 69 ปี 

ต าแหน่ง 
 ประธานกรรมการ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

 17 มกราคม 2551 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท Texas Christian University, U.S.A 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Director Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ประธานกรรมการบริษทั 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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นายสมพล  ไชยเชาวน์                                   อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง  

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 17 มกราคม 2551  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

 Texas ADI University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 Texas ADI University, U.S.A. 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ 

 บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

 

นางผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์                           อายุ 72 ปี 

ต าแหน่ง  

 กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 22 กนัยายน 2549  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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นายวรยุทธ  เจริญเลศิ                                    อายุ 72 ปี 

ต าแหน่ง  

 กรรมการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 13 มิถุนายน 2545  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  

Pittsburg State University, U.S.A. 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

University of Delhi, India 

ประวัติการฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

นายสุกจิ  จรัญวาศน์                                      อายุ 75 ปี 

ต าแหน่ง  

 กรรมการ                          ⚫  กรรมการผูจ้ดัการ 

 ประธานกรรมการลงทุน          ⚫  ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 เลขานุการคณะกรรมการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

 1 มกราคม 2517  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท วศิวโครงสร้าง                   

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

 ปริญญาตรี วศิวโครงสร้าง                  

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

ประวัติการฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 18.23% 

 คู่สมรส : 3.89% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

 บิดาของ: 

นายกิตติ  จรัญวาศน์  

และ นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์  

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ ประธานกรรมการลงทุน 

ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร -

ความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 
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นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกูร                             อายุ 71 ปี 

ต าแหน่ง  

 กรรมการ                  ⚫   ประธานกรรมการผลิตภณัฑ ์  

 กรรมการบริหาร      ⚫    กรรมการลงทุน         

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 1 กรกฎาคม 2528  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

วทิยาลยัพานิชยการพระนคร  

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 Insurance Management Development Program 

(IMDP) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 1.25% 

 คู่สมรส : 0.07% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 กรรมการ ประธานกรรมการผลิตภณัฑ ์ 

กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร

ความเส่ียง และผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

นายกติติพงศ์  จรัญวาศน์                              อายุ 47 ปี 

ต าแหน่ง  

 กรรมการ                    ⚫   กรรมการบริหาร  

 กรรมการลงทุน           ⚫   กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผลิตภณัฑ ์  ⚫   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 1 กมุภาพนัธ์ 2548  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต  

สาขาการจดัการทัว่ไป 

City University of Seattle, U.S.A  

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program 

(IMDP) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 6.16% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

 บุตรชายของ: นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน 

กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการผลิตภณัฑ ์ 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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ผู้บริหาร 
นายกติติ  จรัญวาศน์                                     อายุ 50 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 กรรมการผลิตภณัฑ ์             

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 19 มีนาคม 2557  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต  

สาขาการจดัการธุรกิจ 

Whitworth University U.S.A  

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program 

(IMDP) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 5.77% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

 บุตรชายของ: นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  

และกรรมการผลิตภณัฑ ์

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

 

 
 

 

 

นายโฆษิต  องัคสุวรรณ                                 อายุ 50 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหารความเส่ียง    ⚫  กรรมการผลิตภณัฑ ์

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 1 เมษายน 2561  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต  

สาขาเทคโนโยลีสารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต  

สาขาคณิตศาสตร์ประยกุต ์

มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program 

(IMDP) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผลิตภณัฑ ์

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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นางสาวสุดารัตน์  ววิรรธนะเดช                    อายุ 67 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 กรรมการลงทุน 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 1 ธนัวาคม 2524  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program 

(IMDP) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และกรรมการลงทุน 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

 

 

    

  

 

นางสาวกญัญวรรณ  ไตรศักดิ์สุริยนัต์           อายุ 65 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน 

 กรรมการลงทุน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 1 กรกฎาคม 2528  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program 

(IMDP) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 0.01% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน กรรมการลงทุน 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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นายวสิิทธ์ิ  ลิม้เจริญสุข                                 อายุ 75 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

 กรรมการผลิตภณัฑ ์

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 3 ธนัวาคม 2550 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

วทิยาลยัเทคนิคกรุงเทพ 

ประวตักิารฝึกอบรม 

ไม่มี 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : 0.03% 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

และกรรมการผลิตภณัฑ ์

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

นายปัทมา  ตระการเอีย่ม                               อายุ 55 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

 กรรมการผลิตภณัฑ ์

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 15 มกราคม 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ประวตักิารฝึกอบรม 

ไม่มี 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

และกรรมการผลิตภณัฑ ์

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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นางสาวปุณรดา  อายุเจริญกุล                        อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

 กรรมการผลิตภณัฑ ์

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 15 มีนาคม 2547 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

วทิยาลยัพานิชยการราชด าเนิน 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 Insurance Management Development Program 

(IMDP) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

และกรรมการผลิตภณัฑ ์

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

 

 

 

 

นายนพดล  สุวรรณการีย์กุล                          อายุ 50 ปี 

ต าแหน่ง  

 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

 1 มีนาคม 2537 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ประวตักิารฝึกอบรม 

ไม่มี 

การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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นางพรมพร  ล าดับพงัค์                                                                                                                               อายุ 50 ปี 

ต าแหน่ง 
 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

 4 มกราคม 2555 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต วทิยาการจดัการ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  

ประวตักิารฝึกอบรม 

ไม่มี  
การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 ตนเอง : ไม่มี 

 คู่สมรส : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ / ผู้บริหาร 

ไม่มี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 

 บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอ่ืน : ไม่มี 

ประวตักิารท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 
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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มุ่งด าเนินงานเพ่ือการให้บริการท่ีดีส าหรับลูกคา้ และสร้างรากฐานทางการเงินให้

มัน่คงแข็งแกร่ง พฒันาการก ากบัดูแลกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร และผูถื้อหุ้นอยา่งย ัง่ยืน

และมัน่คงในระยะยาว  ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีสูงข้ึนตลอดไป ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทั 

ท าหนา้ท่ีในการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในปี 2564 คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมาย รวมถึงก าหนด

ทิศทางการด าเนินงานและการลงทุน ให้สอดคลอ้งและทนัต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกัของบริษทัฯ ตามเดิม ดงัตอ่ไปน้ี  

วสัิยทศัน์ 
มุ่งเนน้ในการใหบ้ริการดา้นการประกนัภยั โดยใหบ้ริการอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมตามค าท่ีวา่           

“จรัญสญัญา ชาวประชาอุ่นใจ”  

พนัธกจิ 

  ด าเนินธุรกิจและใหบ้ริการท่ีซ่ือตรงเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คง พร้อมทั้งด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

  คิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของสงัคมและสอดรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  

  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นระบบการท างานให้มากท่ีสุด และพฒันาระบบการบริหารงานในทุกๆ ดา้น

ของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  มีการบริหารจดัการท่ีดี สร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

  มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื โดยยดึหลกัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  สร้างการตระหนกัรู้และกระตือรืนร้นในการพฒันาตนเองของพนกังาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เท่าทนักบัสถานการณ์

ปัจจุบนัและในอนาคต 

กลยุทธ์ในการด าเนนิธุรกจิ 

  บริหารทรัพยสิ์นเดิมใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ  

  แสวงหาพนัธมิตรเพ่ือขยายกิจการใหมี้การเติบโต 

  เสริมสร้างขีดความสามารถในการพฒันาองคก์ร  

เป้าหมายในการด าเนินงาน 

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลาย สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้ในทุกระดบั รวมไปถึงการจดัหาขอ้มูล 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของการรับประกนัภยั เพ่ือใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัอยา่ง
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สูงสุด และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ี บริษทัไดพ้ฒันาแผนงานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกบั

การเพ่ิมพนูความรู้ท่ีจ าเป็นต่อองคก์รเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด ภายในปี 2565 บริษทัคาดการณ์

วา่จะมีเบ้ียประกนัภยัรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 โดยบริษทัก าหนดใหมี้อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 200  

และมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- ด้านการตลาด  บริษทัจะท าการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Smart Phone เพ่ือให้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถ

เลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ือให้สามารถขยายฐานกลุ่ม

ลูกคา้เดิมสู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมต่อธุรกิจประกนัภยัของบริษทั    

- ด้านการปฏิบัตกิาร  บริษทัจดัให้มีการพฒันาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนัไป เพ่ือเป็นการพฒันาการให้บริการให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

- ด้านการลงทุน  บริษทัจะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการลงทุนท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยมีผลตอบแทนและความเส่ียง

ท่ีสามารถยอมรับได ้ซ่ึงสามารถลงทุนไดต้ามประกาศเร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของส างานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหผ้ลประกอบการของบริษทัมีทิศทางท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

นอกเหนือไปจากการรับประกนัภยั 

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

- ยกเลิกส านักงานสาขา 2 แห่ง ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ และสาขากระบ่ี โดยโอนงานของสาขาดังกล่าวมาอยู่ในความ

รับผิดชอบของส านกังานใหญ่ ตามนโยบายการจดัการของบริษทั  

- ปรับเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ เป็นอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของก าไร

สุทธิ เน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.)ได้ออกประกาศเร่ือง 

ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการด ารงเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นตน้มา เพื่อเป็นการบริหารจดัการเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตาม

กฎหมายเพ่ือให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และรองรับความเส่ียงท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงาน คปภ. ไดข้อให้บริษทัประกนัวินาศภยัค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าวขา้งตน้ และการจ่ายเงินปันผลต่อกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงของบริษทัประกนัวินาศภยั 

(RBC) ท่ีค่าความเส่ียง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 95 ในปัจจุบนั และท่ีค่าความเส่ียง ณ ระดบัความเช่ือมัน่

เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 99.5 ในอนาคต บริษทัจึงเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามอตัราดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ

จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

1.1.3 การใช้เงนิระดมทุนตามวตัถุประสงค์ทีแ่จ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี ้

- ไม่มี - 

1.1.4 ข้อผูกพนัทีบ่ริษัทให้ค ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ / หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ

ส านักงาน (ถ้าม)ี และ / หรือเงือ่นไขการรับหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ถ้าม)ี  

- ไม่มี - 
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1.1.5  ข้อมูลบริษัท  

ช่ือบริษัท  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ  CHARAN 

ทะเบียนเลขที ่  0107537000807  

ประเภทเภทธุรกจิ  รับประกนัวนิาศภยั 

สถานทีต่ั้งส านักงานใหญ่  อาคารจรัญประกันภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์  0-2276-1024 

โทรสาร 0-2275-4919 

เวบ็ไซต์บริษัท  www.charaninsurance.co.th  

อเีมล์  charanins@charaninsurance.co.th 

ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท 

ทุนช าระแล้ว  120,000,000 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามญั  12,000,000 หุน้  

มูลค่าหุ้นละ  10 บาท  

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

1.2.1 โครงสร้างรายได้  

โครงสร้างรายไดห้ลกัของบริษทัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการรับประกนัภยั และรายไดจ้ากการลงทุน โดยมี

รายละเอียดงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2563 และ 2562 ดงัน้ี      

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภท 
ปี  2564 ปี  2563 ปี 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  เบ้ียประกนัภยัรับ – สุทธิ       

      1.1  เบ้ียประกนัอคัคีภยั – สุทธิ 30.25 10.67 27.10 14.43 29.07 7.10 

      1.2  เบ้ียประกนัภยัทางทะเล – สุทธิ 5.32 1.88 4.13 2.20 5.41 1.32 

      1.3  เบ้ียประกนัภยัยานยนต ์– สุทธิ 202.81 71.53 116.77 62.18 303.53 74.14 

      1.4  เบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตลด็ – สุทธิ 18.50 6.52 16.09 8.56 17.42 4.26 

เบีย้ประกนัภัยรับทั้งส้ิน 256.88 90.60 164.09 87.37 355.43 86.82 

2.  รายไดจ้ากการลงทุน 19.19 6.77 17.52 9.33 20.10 4.91 

3.  รายไดอ่ื้น ๆ 7.47 2.63 6.19 3.30 33.86 8.27 

รวม 283.54 100.00 187.80 100.00 409.39 100.00 

   

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

1. ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ด้านการรับประกนัภัย 

ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท โดยแบ่งเป็น     

- การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยั ผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคลธรรมดา นายหนา้นิติบุคคล สถาบนั

การเงิน และลูกคา้โดยตรง          

- การรับประกนัภยัต่อจากบริษทัประกนัวินาศภยัอ่ืนๆ เพ่ือกระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยั บริษทัด าเนิน

ธุรกิจรับประกนัวนิาศภยัตามประเภทการรับประกนัภยัหลกั 4 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การประกนัอคัคภีัย          

เป็นการรับประกันภยัส่ิงปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ท่ีอยู่อาศัย อาคาร บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพาณิชย ์

โรงงาน และ/หรือ ทรัพยสิ์นภายในส่ิงปลูกสร้าง สต๊อกสินคา้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ 

โดยสามารถแบ่งการรับประกนัภยัไดเ้ป็น ดงัน้ี   

- การประกนัอคัคภีัยส าหรับที่อยู่อาศัย  เป็นการให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า (รวมถึง

ความเสียหายต่อเคร่ืองไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการลดัวงจรจากฟ้าผ่า) ภยัระเบิด ภยัจากยวดยาน

พาหนะ ภยัจากอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้ า อนัเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุจากการปล่อย การร่ัวไหล หรือการลน้ออกมา

ของน ้ า หรือไอน ้ า  (และคุม้ครองภยัธรรมชาติ 4 ภยั ไดแ้ก่ ภยัจากลมพายุ ภยัจากน ้ าท่วม ภยัจากแผ่นดินไหว 

หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืนใตน้ ้ า หรือ สึนามิ และภยัจากลูกเห็บ บริษทัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทุกภยัรวมกนัแลว้ไม่เกิน 20,000 บาท / ปี) และยงัมีการขยายความคุม้ครองค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยั

ชัว่คราว (ตามเง่ือนไขการประกนัอคัคีภยัส าหรับท่ีอยูอ่าศยั)    

- การประกันอัคคีภัย  เป็นการให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สท่ีใช้

ส าหรับท าแสงสว่าง หรือประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศยัเท่านั้น ส่วนความเสียหายเน่ืองจากภยัเพ่ิมพิเศษ เช่น ภยั

ระเบิด ภยัเน่ืองจากน ้ า (ไม่รวมน ้ าท่วม) ภยัลมพายุ ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตอ้งระบุไวใ้ห้ชดัเจนในกรมธรรม์

ประกนัภยัจึงจะไดรั้บความคุม้ครอง 

1.2 การประกนัภัยทางทะเลและลอจสิตกิส์   

เป็นการรับประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก 

โดยรถยนต ์รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน ซ่ึงจะให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนกบัสินคา้ท่ีเอาประกนัภยัในระหวา่งการขนส่งท่ีน าเขา้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศท่ีเกิดความเสียหาย

จากภยัทางทะเล ความเสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า และยงัให้ความคุม้ครอง

พิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่นการจลาจล การนดัหยดุงาน เป็นตน้ โดยสามารถแยกกรมธรรมเ์ป็นประเภทได ้ดงัน้ี 

1.  กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ)  

2. กรมธรรมป์ระกนัภยัสินคา้ท่ีขนส่งภายในประเทศ 
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-  กรมธรรมแ์บบคุม้ครองความเส่ียงภยัทุกชนิด 

- กรมธรรมแ์บบระบุภยั 

3. กรมธรรมป์ระกนัภยัความรับผิดของผูข้นส่ง 

1.3 การประกนัภัยเบ็ดเตลด็  

เป็นการประกนัภยัประเภทหน่ึงของการประกนัวนิาศภยั ซ่ึงให้ความคุม้ครองต่อความสูญเสีย และความเสียหายอนั

เน่ืองมาจากภยัอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากความคุม้ครองของการประกันอคัคีภยั การประกันภัยรถยนต์ และการ

ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกนัภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

-   ประกนัภยัความเสียงภยัทรัพยสิ์น -   ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (เน่ืองจากภยักรมธรรมค์วามเส่ียงภยัฯ) 

-   ประกนัภยัอุปัทวเหตุ คุม้ครองสิทธิการเช่า -   ประกนัภยัสรรพภยัธุรกิจขนาดยอ่ม  

-   ประกนัการก่อสร้างทุกชนิด -   ประกนัภยัเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องผูรั้บเหมา 

-   ประกนัภยัเคร่ืองจกัรหยดุชะงกั -   ประกนัภยัหมอ้ก าเนิดไอน ้ าและถงัอดัความดนั 

-   ประกนัภยัเคร่ืองอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ -   ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม 

-   ประกนัภยั PA 200 ส าหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) -   ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง 

-   ประกนัภยัการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม -   ประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์

-   ประกนัภยัโรคมะเร็ง -   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

-   ประกนัภยัส าหรับเงิน -   ประกนัภยัโจรกรรม 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

    จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 

-   ประกนัภยัส าหรับกระจก 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบ 

    กิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม 

    น ้ ามนัเช้ือเพลิงส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการควบคุม 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก  -   ประกนัภยัคุม้ครองผูพ้กัในหอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 

-   ประกนัภยัซ่ือสตัย ์ -   ประกนัภยัขา้วนาปี ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 

-   ประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด  -   ประกนัภยัร้านทอง 

-   ประกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย -   ประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 

-   ประกนัภยัอิสรภาพก่อนกระท าความผิด -   ประกนัภยัอิสรภาพหลงักระท าความผิด  

-   ประกนัภยัป้ายโฆษณา -   ประกนัภยัส าหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง 

-   ประกนัภยัเงินทดแทนแรงงาน -   ประกนัภยัคุม้ครองการวา่งงาน 

-   ประกนัภยัเพ่ือการใชเ้รือกลเดินทะเลเฉพาะเขตท่ีใชใ้นกิจการ 

     พิเศษประเภทเจ็ตสกีเพ่ือเช่า 

-   ประกนัภยักรรมการและเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารและการใชคื้น    

    ใหแ้ก่บริษทั 

-   ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายท่ีเกิดจากความบกพร่องใน 

    การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการตรวจสอบ  

    ตามกฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร 

-   ประกนัภยัอุบติัเหตุประเภทผูข้บัข่ีหรือผูโ้ดยสารไม่ระบุช่ือ 

-   ประกนัภยัการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอาย ุ

-   ประกนัภยัสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล / แบบกลุ่ม 
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1.4 การประกนัภัยรถยนต์  

 เป็นการรับประกนัความเส่ียงภยัของการใชร้ถยนต์ โดยให้ความคุม้ครอง การสูญหาย และความเสียหายของตวัรถ 

อุปกรณ์ประจ ารถถูกลกัขโมย ความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุม้ครองพิเศษอ่ืนๆ เช่น การประกนัตวัผูข้บัข่ีในคดีอาญา เป็นตน้ โดย

สามารถแบ่งการรับประกนัภยัไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

- การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั หมายถึง การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตอ้งจดัให้มีประกนัภยัตาม

ความคุม้ครองท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัย

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรือเรียกสั้น ๆ วา่ “การประกนัภยั พ.ร.บ.” เป็นการประกนัภยัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้เจ้าของรถซ่ึงใช้รถหรือมีรถไวเ้พ่ือใช้ต้องจัดให้มีการ

ประกันภยั พ.ร.บ. (เวน้แต่ รถท่ี พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเวน้ไว ้เช่น รถของส านักพระราชวงั รถส าหรับเฉพาะองค์

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

- การรับประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ หมายถึง การรับประกนัภยัท่ีเจา้ของรถแต่ละคนัตดัสินใจท าประกนัภยั

รถยนตข์องตนดว้ยความสมคัรใจ เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตวัรถ และ/หรือความรับผิดตาม

กฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัท่ีมีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ครองออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

ประเภท ที ่1:  ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวติร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการ

คุม้ครองความเสียหายต่อตวัรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั จากอุบติัเหตุต่างๆ ตลอดจนการสูญหายหรือ

ไฟไหม ้ไม่วา่จะเป็นการเสียหายทั้งคนัหรือบางส่วน   

ประเภท ที ่2:  ให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย 

หรืออนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการ

คุม้ครองต่อตวัรถยนตท่ี์เอาประกนัภยัจากการสูญหายหรือไฟไหม ้

ประเภทที ่3:  ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวติร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

ประเภทที ่4:  ใหค้วามคุม้ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกเท่านั้น 

ประเภทที ่5:  ใหค้วามคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวติร่างกายหรือ

อนามยัของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนตท่ี์

เอาประกนัภยั อุปกรณ์เคร่ืองตกแต่ง หรือส่ิงท่ีติดประจ าอยูก่บัตวัรถยนตต์ามท่ีระบุไวใ้นตาราง 

อนัมีสาเหตุมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบกและตอ้งมีคู่กรณีเท่านั้น 

1.5 การประกนัภัยต่อ   

 การด าเนินธุรกิจดา้นการรับประกนัภยัของบริษทั นั้น นอกจากการรับประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัโดยตรงแลว้ 

บริษทัยงัมีการรับประกนัภยัต่อและเอาประกนัภยัต่อทั้งจากบริษทัประกนัภยัในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็น

การรองรับการขยายตวัของธุรกิจประกันภยัแต่ละประเภท ทางบริษทัจึงได้มีการจัดท ากลยุทธ์การบริหารการ
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ประกนัภยัต่อ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการบริหารการประกนัภยัต่อและการจดัการกบัความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม โดยกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและผ่านการพิจารณา

รับรองจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี เพื่อติดตามและควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ซ่ึงการบริหารการประกนัภยั

ต่อจะประกอบดว้ยกระบวนการคดัเลือก (Selection) การน าไปปฏิบติัใช ้(Implementation) การตรวจสอบและ

ติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อของ

บริษทั (Documentation) โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั ตน้ทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบ

สถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะท่ีมีต่อแนวโนม้ของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณ

การรับประกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อจ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์

ทางธุรกิจ กรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง และการบริหารเงินกองทุน ซ่ึงจะต้อง

เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความซบัซอ้นของธุรกิจประกนัภยัของบริษทั  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัมีหนา้ท่ี

สนับสนุนและสร้างความเช่ือมัน่ว่ากลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษทัไดมี้การน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งก าหนดกระบวนการ

ปฏิบติังานส าหรับการน ากลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อไปปฏิบติัใชอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งก าหนดแนวทางการ

รับประกนัภยั ก าหนดหลกัเกณฑ์ และขีดจ ากดัของจ านวนและประเภทการประกนัภยัท่ีจะท าประกนัภยัต่อแต่ละ

ประเภทของสญัญา เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการท าประกนัภยัต่อมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจท่ี

รับประกนัภยั รวมถึงหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากการประกนัภยัต่อ นอกจากนั้น บริษทัยงัได้

ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานผล เพ่ือติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์การบริหารการ

ประกนัภยัต่อ รวมถึงไดจ้ัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และสามารถตอบสนองต่อ

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการบริษทัไดทุ้กประการ   

การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน   

บริษทับนัทึกค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเม่ือไดรั้บการแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงจะบนัทึกตามมูลค่าประมาณ

การค่าสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทัแลว้แต่กรณี โดยสุทธิจากส่วนท่ีสามารถเรียกคืนจาก

การเอาประกนัภยัต่อ มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทั

ยงัไดต้ั้งส ารองเพ่ิมเติมส าหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานให้บริษทัทราบ (IBNR) เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศของส านกังาน คปภ. วา่ดว้ยเร่ืองการจดัสรรเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศ

ภยั ซ่ึงการค านวณส ารองดงักล่าว ให้จดัสรรไวต้ามประสบการณ์จริงดว้ยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัรับรองการค านวณดงักล่าว ส่วนผลต่างระหวา่งมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกบัค่าสินไหมทดแทนท่ีจ่ายจริงจะ

บนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนของปีท่ีจ่าย 

นโยบายการตั้งราคา 

การก าหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละประเภทแบ่งได ้ดงัน้ี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                     หน้า  21 

-  ก าหนดตามพิกดัอตัราเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงก าหนดโดยเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัเบ็ดเตลด็บางประเภท       

- พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือประกอบการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั เช่น ลกัษณะ ประเภทประวติัต่างๆ ของทรัพยสิ์นท่ีเอา

ประกนัภยั ประวติัของผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงเง่ือนไขความคุม้ครองของกรมธรรมแ์ต่ละประเภท ไดแ้ก่ การประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็บางประเภท  

สิทธิและข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัภายใตพ้ระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535โดยมีเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงจะมี

อ านาจในการควบคุมบริษทัทั้งในดา้นการรับประกนัภยั การก าหนดอตัราค่าเบ้ียประกนัภยั การลงทุน และการท่ีบริษทัประกนัภยั

ตอ้งด ารงเงินกองทุนตามหลกั Risk Based Capital ตามขอ้บงัคบัของส านกังาน คปภ. ท าให้บริษทัประกนัภยัตอ้งระมดัระวงัเร่ือง

ความเส่ียงในการรับประกนัภยัและการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเ้งินกองทุนเพียงพอกบัระดบัความเส่ียง 

(2) ด้านการลงทุน  

  บริษทัประกนัวินาศภยัสามารถน าเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพ่ือเป็นรายไดส้ าคญัอีกทาง

หน่ึงใหแ้ก่บริษทั โดยการเลือกลงทุนตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้และมีสภาพ

คล่องในการเปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดส าหรับส่วนท่ีบริษทัตอ้งใชใ้นอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งตอ้ง

ปฏิบติัตามประเภท สัดส่วน และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด ภายใตข้อ้ก าหนดว่าดว้ยการลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทั

ประกนัวนิาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 การใหกู้ย้มืเงิน การลงทุนในหลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุ้นสามญั หุ้น

กู ้รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร  

2. การตลาดและการแข่งขัน 

1) นโยบายและลกัษณะตลาด  

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือ COVID – 19 ท าให้ภายในปี 2564 ธุรกิจประกนัภยัไม่ไดมี้การ

ขยายตวัมากนกั บริษทัประกนัภยัจึงพยายามคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ข้ึนมาเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย

และรองรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ือง คือ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปี

ท่ีผ่านมา พฤติกรรมการบริโภคและการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่เร่ิมมีบทบาทกบัธุรกิจประกนัภยัในอตัราท่ีสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง มีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลให้มีความตอ้งการในการเลือกสรรผลิตภณัฑท่ี์ต่างออกไป

จากเดิม ซ่ึงบริษทัประกนัภยัตอ้งพยายามปรับรูปแบบผลิตภณัฑ ์และบริการต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ

กลุ่มผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุดในสภาวการณ์ท่ีสงัคมกา้วเขา้สู่ยคุของการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเตม็รูปแบบ  

เพ่ือเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในตลาดประกนัภยั                   

ในปี 2564 บริษทัไดมี้การปรับผลิตภณัฑใ์หต้รงกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งประเภท Motor และ Non-Motor โดยมีการ

เสนอขายผา่นตวัแทนนายหนา้ต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งดี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คู่คา้ 

รวมถึงบุคคลท่ีสนใจไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเป็นการด าเนินงานต่อเน่ืองจากปี 2563 โดยเนน้การเสนอขายผลิตภณัฑท่ี์บุคคล
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ทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้ราคาย่อมเยา และมีการบริการหลงัการขายท่ีตอบสนองกับความตอ้งการของลูกคา้อย่าง

ทนัท่วงที และในอนาคตบริษทัจะพฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบดิจิทลั เพ่ือให้สอดรับกบัตลาดคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ดี 

บริษทัยงัคงรักษาบริการในรูปแบบเดิมไวร้ะยะหน่ึง ส าหรับกลุ่มลูกคา้หรือคู่คา้ท่ีพอใจกบัการบริการดงักล่าว 

ลกัษณะลูกค้า            
ลูกค้ารายบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ปัจเจกบุคคลทัว่ไปท่ีส่วนใหญ่จะใชบ้ริการการประกนัอคัคีภยัส าหรับท่ีอยูอ่าศยั ประกนัภยัรถยนตส่์วน

บุคคล ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

ลูกค้าองค์กร   ประกอบดว้ยธุรกิจตั้งแต่ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยบริษทัสามารถให้บริการดา้นการประกนั

วนิาศภยัไดทุ้กประเภท เช่น การประกนัอคัคีภยั หรือการประกนัการเส่ียงภยัทุกชนิดส าหรับกลุ่มส านกังาน ท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม 

ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการประกันภัยรถยนต์การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ

ภายในประเทศ และการรับประกนัภยัการก่อสร้าง ส าหรับลูกคา้ท่ีมีการด าเนินงานเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

กลุ่มลูกค้าและเป้าหมาย 

ในปี 2565 บริษทัไดข้ยายฐานกลุ่มลูกคา้จากเดิมให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2564 โดยการเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่าย

เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทั้งน้ี บริษทัยงัตระหนกัถึงคุณภาพในการบริการเป็นส าคญั โดย

ใหค้วามส าคญักบับริการหลงัการขายรวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในการแจง้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความพึง

พอใจอยา่งสูงสุดต่อลูกคา้และกลุ่มเป้าหมาย 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ในปี 2565 บริษทัยงัคงขยายงานในช่องทางการจ าหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้งด าเนินการปรับ

ระบบงาน / วธีิการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารช่องทางการจ าหน่าย ตามวตัถุประสงค ์ของบริษทั โดยช่องทางการ

จ าหน่ายของบริษทั แบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง ไดแ้ก่   

1.   การขายผ่านตวัแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา บริษทัมีตวัแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าดา้น

ประกนัวนิาศภยัต่อผูเ้อาประกนัภยั ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ในการคดัเลือกตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา 

โดยก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้มคัรท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั จะตอ้ง

เป็นผูมี้ใบอนุญาตตวัแทนประกนัวนิาศภยั และมีคุณสมบติัตรงตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น    

2.   การขายผ่านนายหน้านิติบุคคล บริษทัมีนายหน้านิติบุคคล ซ่ึงท าหน้าท่ีให้บริการโดยตรงแก่ผูเ้อาประกนัภยั ตั้ งแต่การ

แนะน าประเภทการประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั    

3.   การขายผา่นสถาบนัการเงิน บริษทัมีช่องทางการขายผา่นสถาบนัการเงินต่าง ๆ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นลูกคา้สินเช่ือของสถาบนั

การเงิน                

4.   ลูกคา้โดยตรง ประกอบดว้ยลูกคา้ท่ีติดต่อกบับริษทัโดยตรง และลูกคา้ท่ีฝ่ายการตลาดของบริษทัให้บริการและดูแลโดยตรง
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   การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด 

ประเภทการรับประกนัภัย 

เบีย้ประประกนัภัยรับตรง (บาท) ส่วนแบ่งทางการตลาด 
% 

( 3 ) = ( 1 ) / ( 2 ) 
บมจ.จรัญประกนัภัย 

( 1 ) 
ธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

( 2 ) 

อคัคีภยั     32,895,837.47         7,935,118,307.26  0.415 
ทางทะเลและขนส่งสินคา้     14,254,131.00         4,777,795,005.63  0.298 
พ.ร.บ.     98,293,303.93       13,864,455,691.17  0.709 
รถยนตภ์าคสมคัรใจ     14,053,928.00       92,552,400,105.08  0.015 
ทรัพยสิ์น     24,147,536.35       19,039,525,710.28  0.127 
ความรับผิดตามกฎหมาย          358,929.00         2,352,376,141.34  0.015 
อุบติัเหต ุ          828,822.00       24,535,204,608.90  0.003 
เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ       2,208,735.00       12,017,041,027.11  0.018 
การประกนัภยัสุขภาพ                        -      14,984,349,892.95  - 
การประกนัภยัการเดินทาง                        -           603,761,264.80  - 
การประกนัภยัอิสรภาพ                        -           108,857,701.81  - 

รวมทั้งส้ิน   187,041,222.75     192,770,885,456.33  0.097 
หมายเหตุ:  สถิติเบ้ียประกนัภยัรับตรงของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) และธุรกิจประกนัวินาศภยั   
 ที่มา:  https://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/39/2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ประเภทการรับประกนัภัย 

จ านวนกรมธรรม์ประกนัภัย เบีย้ประกนัภัยรับตรง (บาท) 
 ประมาณการ
ส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

% 

2563 2564 
เพิม่ (ลด)  

% 
2563 2564 

 เพิม่ (ลด) 
% 

อคัคีภยั 7,560 8,718 15.32 35,506,674.99 45,176,683.13 27.23 0.415 
ทางทะเลและขนส่งสินคา้ 2,748 3,044 10.77 7,239.290.00  16,879,746.00 133.17 0.298 
พ.ร.บ. 147,951 276,481 86.87 104,131,480.21 195,693,321.31 87.93 0.709 
รถยนตภ์าคสมคัรใจ 2,805 2,678 (4.53) 18,999,608.00  18,059,369.00 (4.95) 0.015 
ทรัพยสิ์น 510 569 11.57 26,581,567.00 32,972,866.35 24.04 0.127 
ความรับผิดตามกฎหมาย 95 138 45.26 440,888.45  893,825.45 102.73 0.015 
อุบติัเหต ุ 486 445 (8.44) 1,091,041.00 996,636.00 (8.65) 0.03 
เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ 195 202 3.59 850,033.63  2,667,586.00 213.82 0.018 
รวมทั้งส้ิน 162,350 292,275 80.03 194,840,583.28 313,340,033.24 60.82 0.097 

หมายเหตุ:  ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบัธุรกิจประกนัวินาศภยัประจ าปี 2564 

  

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

ในปี 2564 เป็นปีท่ีวงการประกนัภยัพฒันาอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้ทนัต่อวิถีชีวิตของคนไทย เน่ืองจากยงัเป็นปีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงท าให้เห็น

บริษทัประกนัภยัพลิกโฉมการใหบ้ริการใหเ้ป็นดิจิทลัยิง่กวา่เดิม เห็นไดจ้ากในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID -19 

เม่ือตน้ปี 2563 หลายคนรู้จกักบัการซ้ือประกนัผ่านช่องทางออนไลน์เป็นคร้ังแรก ซ่ึงสามารถซ้ือผ่านคอมพิวเตอร์

หรือมือถือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถช าระเงินออนไลน์แบบไร้สมัผสั และรับกรมธรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเร่ิมตน้

ความคุม้ครองทนัที ท าใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงการประกนัภยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีเทคโนโลยีดิจิทลั

ยงัมีศกัยภาพอีกมากท่ีจะช่วยยกระดบัของการประกนัภยัในช่วงหลงัการขายดว้ย เช่น กรณีของประกนัภยัรถยนต ์

หากเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนก็สามารถเรียกเคลมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถรู้ล่วงหน้าว่าพนกังานเคลม 

(Surveyor) จะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเม่ือใด อีกทั้งยงัสามารถดึงขอ้มูลกรมธรรม์และเปิด เคลมโดยไม่ตอ้งแนบ

เอกสาร (Paperless) และยงัสามารถเลือกอู่ ติดตามสถานการณ์ซ่อมผา่นช่องทางออนไลน์ไดต้ลอดเวลา  

 นวตักรรมประกนัภยัใหม่ๆ ยงัไม่หมดแค่น้ี เครือข่าย 5G และอุปกรณ์ไอที (Internet of Things : IoT) จะเช่ือมต่อทุก

ส่ิงเขา้ดว้ยกนัเพ่ือประมวลผลและรายงานขอ้มูลไดท้นัที (Real-time) ไม่วา่จะเป็นเปอร์เซนตต์่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร อุปกรณ์อจัฉริยะในบา้น เซ็นเซอร์ Telematics ในรถยนตท่ี์เก็บขอ้มูลการเดินทางและการขบัข่ี หรือ

แมแ้ต่สมารท์วอตช์ท่ีรู้จกักนัดี โดยตลาดไอทีในไทยจะเติบโตอีกมาก จากมูลค่า 3,600 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น

เกือบ 66,000 ลา้นบาทภายในปี 2573 หรือเติบโตเฉล่ียทบตน้ร้อยละ 27 ต่อปี ซ่ึงขอ้มูลสุขภาพ พฤติกรรมการใชชี้วิต

หรือการขบัข่ีจ านวนมหาศาลเหล่าน้ีจะช่วยให้เขา้ใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยทุ์กคน

เพ่ือชีวติท่ีดียิง่ข้ึน  

 คนไทยและภาคธุรกิจยงัตอ้งพ่ึงพาการประกนัอีกมาก เห็นไดช้ดัจากการประกนัภยั COVID – 19 ท่ีไดรั้บความนิยม

สูงกวา่ 9 ลา้นกรมธรรมภ์ายในเวลาไม่นาน เน่ืองจากคนไทยสนใจการบริหารความเส่ียงในชีวิตมากข้ึน และเม่ือยิ่ง

คุน้เคยกบัธุรกรรมออนไลน์ ไดส้ัมผสักบัตวัเองวา่การท าประกนัเป็นเร่ืองสะดวกรวดเร็ว ราคาไม่แพงและเล็งเห็น

ความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดป้้องกนั จะช่วยให้ตดัสินใจท าประกนัภยัอ่ืนๆ ไดง่้ายข้ึน เช่น ประกนัโรคไขเ้ลือดออก 

ประกนัอุบติัเหตุท่ีครอบคลุมการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์หรือประกนัภยัท่ีออกแบบมาใหเ้หมาะสมกบัช่วง

อายแุละเพศ เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีความตอ้งการใหม่ๆ จากภาคธุรกิจ เช่น ประกนัความปลอดภยัไซเบอร์ ประกนัพืชผล

ทางการเกษตรหรือประมง โดยเฉพาะในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ท่ีจะ

สร้างอุปทานใหม่มหาศาล ทั้งทรัพยสิ์นภาครัฐและภาคเอกชนท่ียงัไม่ไดท้ าประกนั โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการ

ขนาดใหญ่ การขนส่งโดยสาร อาคารสาธารณะ สถานประกอบการความเส่ียงสูง นอกจากน้ี เมกะเทรนด์ต่างๆ ของ

โลก ทั้งสงัคมผูสู้งอาย ุหรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท าให้คนหันมาสนใจท าประกนัเพ่ือลดความเส่ียงท่ี

เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกนั ยงัมีกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีวงการประกนัภยัให้ความสนใจอยา่งมาก นัน่ก็คือ กลุ่ม Generation C 

หรือ Generation Connection ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมการใชชี้วิตหรือไลฟ์สไตล์เช่ือมต่อกบัโลกออนไลน์

ตลอดเวลา ในอนาคตบริษทัประกนัภยัต่างๆ จะพฒันาแพลตฟอร์มข้ึนมาเพ่ือใหต้อบสนองกบัความตอ้งการคนกลุ่ม

น้ีมากข้ึน และเม่ือมีอุปทานของการท าประกนัภยัสูงข้ึน ก็จะก่อให้เกิด Economy of Scale หรือจุดคุม้ทุนท่ีท าให้
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ธุรกิจประกนัภยัไทยสามารถน าเสนอความคุม้ครองท่ีหลากหลายและครอบคลุมแก่คนจ านวนมากข้ึนในราคาท่ีถูก

ลง โดยเฉพาะเม่ือทุกอยา่งเป็นดิจิทลัและไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนการด าเนินงานเพ่ิมแมจ้ะมีผูท้  าประกนัจ านวนมาก  

 อ้างอิงจาก:  https://www.thaipost.net/main/detail/100765 

ในปี 2564 ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีจ านวนบริษทัประกนัภยัทั้งส้ิน 54 บริษทั (ท่ีมา: สมาคมฯ และไม่นบัรวม บริษทั 

ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็) 

ตารางเปรียบเทยีบเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

(หน่วย: พนับาท) 

ประเภทการรับประกนัภัย 
เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง 

2564 2563 เพิม่ (ลด) % 

อคัคีภยั 7,935,118 7,789,794 1.87% 

ภยัทางทะเลและขนส่ง                                                           4,777,795 3,899,244 22.53% 

          ตวัเรือ 353,052 357,191 (1.16%) 

          สินคา้ 4,424,743 3,542,053 24.92% 

ภยัรถยนต ์ 106,416,856 105,421,054 0.94% 

          ภาคสมคัรใจ 92,552,400 91,216,332 1.46% 

          ภาคบงัคบั 13,864,456 14,204,722 (2.40%) 

ภยัเบ็ดเตลด็                                                                                           73,641,117 67,257,559 9.49% 

          ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 19,039,526 17,583,557 8.28% 

          ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                             2,352,376 2,081,195 13.03% 

          อุบติัเหตุส่วนบุคคล                                      24,535,205 22,833,897 7.45% 

          สุขภาพ 14,984,350 12,794,280 17.12% 

          อ่ืน ๆ 12,729,660 11,964,630 6.39% 

รวม 192,770,886 184,367,651 4.56% 

อ้างอิงจาก:   ขอ้มูลเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยัปี 2564 และ 2563 ประจ าไตรมาส 3 เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564   
    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. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

   บริษทัมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจจ าแนกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ทรัพยสิ์นประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 42.33 42.53 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - - 

รวม  42.33 42.53 

   (1) ทรัพย์สินประเภททีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

   รายละเอียดสินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ท่ีดิน 41.55 41.55 

อาคาร 0.24 0.33 

ยานพาหนะ - - 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 0.54 0.65 

รวม  42.33 42.53 

     อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี  

  อาคาร 20   ปี 

  ยานพาหนะ   5  ปี 

  เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5  ปี  

    (2) สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทั มีดงัน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - - 

รวม  - - 

  4. งานทีย่งัไม่ส่งมอบ  (Work Pending Deliver) 

   - ไม่มี -  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้น  

1.3.1 ผู้ถือหุ้น 

1. รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(ก.)   รายช่ือผู ้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) พร้อมทั้ งจ านวนหุ้นท่ีถือ                       

และสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด วนัท่ี 17 มีนาคม 2565  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกลุ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. นายสุกิจ  จรัญวาศน์ 2,187,644 18.23 
2. นายวเิชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 1,089,700 9.08 
3. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 739,800 6.16 
4 นายกิตติ  จรัญวาศน์ 692,000 5.77 
5. บริษทั อเลก็ซานเดอร์ โฮเตล็ จ ากดั  595,000 4.96 
6. บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 578,000 4.82 
7. นางเอลิซาเบธ ์ จรัญวาศน์ 467,200 3.89 
8. นายนิพนธ์  จรัญวาศน์ 412,800 3.44 
9. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  235,500 1.96 
10. นางปีโยรส  เก้ือเกียรติงาม   230,000 1.92 

(ข.) บริษทัไม่มีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงาน

ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั เช่น การส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ  

2. การประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ (Holding Company) 

 - บริษทัไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน - 

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

 - บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ -  

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

1.4.1 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้นบาท) เรียกช าระแลว้เตม็

จ านวน เป็นหุน้สามญัทั้งหมดจ านวน 12,000,000 หุน้ (สิบสองลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สิบบาท)  

1.4.2 หุน้ประเภทอ่ืน   

 - ไม่มี - 

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือ                

ผูล้งทุนซ่ึงเป็นต่างดา้ว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (NVDR)  

- ไม่มี -   

1.5 การออกหลกัทรัพย์อืน่  

 - ไม่มี - 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเปล่ียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ เป็นอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอแลว้นั้น ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2564 เน่ืองจากในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2564 บริษทัมีการรับประกนัภยั พ.ร.บ. เพ่ิมข้ึน ท าให้บริษทัตอ้งตั้งส ารอง

เบ้ียประกนัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนเป็นผลท าใหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 

(หน่วย : บาท) 

ปี 2564 2563 2562 2561 2560 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (2.36) 4.27 (2.59) 0.52 1.11 

เงินปันผลต่อหุน้  - 2.60 0.50 0.50 1.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) - 60.89 119.31 96.15 90.09 

หมายเหตุ:  การพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

ในการด าเนินกิจการบริษทัได้น ากรอบการบริหารความเส่ียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการน ามาตรฐาน ERM 

(Enterprise Risk Management) เขา้มาใชใ้นการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบจากความเส่ียง

ต่างๆ ท่ีอาจท าใหอ้งคก์รไม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่ บริษทั

จะสามารถด าเนินธุรกิจภายใตก้ารเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วในปัจจุบนั โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ทุกระดบัในองคก์รมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐาน ควบคู่ไปกบักระบวนการวาง

กลยุทธ์ พนัธกิจเป้าหมายขององค์กร และนโยบายการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนไปกบัส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแล

องคก์ร (Environmental, Social and Governance) โดยมีคณะท างานและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก ากบัดูแลอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกนั โดยแบ่งตามประเภทความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี  

1)  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

2) ความเส่ียงดา้นประกนัภยั 

3) ความเส่ียงดา้นตลาด 

4) ความเส่ียงดา้นเครดิต 

5) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

6) ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

7) ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 

8) ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 

9) ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั 

10) ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ 

11) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งยิ่ง เพ่ือรักษาผลประโยชน์

ของผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บผลประโยชน์ และผูมี้สิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีมัน่คงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้

ในระยะยาว เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบัการรับความเส่ียงภยัและการบริหารความเส่ียงโดยตรง บริษทั

ฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการ

ความเส่ียง ติดตามและก ากบัดูแลความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั

ฯ โดยอาศยักรอบการบริหารความเส่ียง และนโยบายการบริหารความเส่ียง ภายใตพ้ื้นฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการ

พฒันาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพอยา่งเหมาะสมและเพียงพออยา่งสม ่าเสมอ 

ซ่ึงช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีกระบวนการติดตาม

และทบทวนการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง

ท่ีส าคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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จะเป็นผูดู้แลและติดตามความเส่ียงในแต่ละดา้น และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทัทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งน้ี ในปี 

2564 บริษทัฯ ไดก้ าหนดปัจจยัความเส่ียงไว ้11 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเส่ียงจากการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและการน าไป

ปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม เทคโนโลยี และความคาดหวงัของสาธารณชน  อนัอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิน 

เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษทัฯ 

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และวางแผนด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับ

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ อีกทั้งยงัท าการติดตามและควบคุมการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์   พร้อมทั้งก าหนดสัญญาณ

เตือนในกรณีท่ีผลการด าเนินงานมีแนวโนม้ไม่เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนแผนกล

ยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งทนัท่วงที เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

การแข่งขนั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในบริษทั เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือน

กลยทุธ์ของบริษทัฯ ใหป้ระสบผลส าเร็จ   

 ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจประกนัภยัรุนแรงมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้รายไดจ้ากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ อาจ

ลดลงหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้บริษทัฯ มีแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงน้ี โดยเน้นท่ีการน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการเจริญเติบโต สามารถท าก าไรได้ รวมถึงการขยายงานทางด้านออนไลน์ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยิง่ข้ึน   

2) ความเส่ียงด้านประกนัภัย (Insurance Risk)       

 ความเส่ียงด้านประกันภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการก าหนดเบ้ียประกนัภยั การค านวณส ารองประกนัภยั และการพิจารณารับ

ประกนัภยั  

 ความเส่ียงดา้นประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่า

สินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายส าคญัท่ีส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  รวมถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของ

สดัส่วนของผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั  

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นประกนัภยั โดยก าหนดใหมี้นโยบายการรับประกนัภยัและกลยทุธ์การบริหาร

การประกนัภยัภยัต่อท่ีมีการทบทวนเป็นประจ าทุกๆ ปี มีขั้นตอนการรับประกนัภยัท่ีเป็นระบบ เลือกรับประกนัภยัท่ีมี

ความเส่ียงต ่า และมีการพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึง

พิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ี

ได้รวบรวมไว ้แล้วจึงค านวณอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงนั้ น และสามารถปรับเปล่ียนได้ตาม

สถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้ งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ งทบทวนหลักเกณฑ์การรับประกันภัยให้
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เหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการบริหารจดัการความเส่ียงส าหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง 

โดยจดัใหมี้การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น 

การประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการ

ประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง 

รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนและการตั้งส ารองประกนัภยัของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ 

รัดกมุ และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

3)  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)        

 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ราคาของสินทรัพยท่ี์ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์  

 ความเส่ียงดา้นตลาดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์

ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เพราะนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยัแลว้ รายไดห้ลกัของ

บริษทัฯ อีกส่วนหน่ึงมาจากการลงทุน จึงท าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทาง

การเงินอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของ

บริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ โดยก าหนดนโยบายการลงทุนท่ีระบุสัดส่วนการลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหน้ี ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีไดก้ าหนดชนิด

ของหลักทรัพย์ท่ีอนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว ้ด้วย ซ่ึงทางบริษัทฯ มี

คณะกรรมการลงทุนเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน รวมถึงมีการวางแผนส าหรับรองรับความ

เส่ียงจากการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษทัฯ เน้นลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่า มีความมัน่คงสูง และให้

ผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม แน่นอน ตลอดจนหลีกเล่ียงการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูงประเภท

หลกัทรัพยเ์ก็งก าไร โดยบริษทัฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่นรูปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้หุ้น

สามญั เพราะนอกจากจะไดรั้บก าไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลกัทรัพยแ์ลว้ยงัไดรั้บผลตอบแทนในรูปของ

ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลเพ่ิมเติม และบริษทัฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารดา้นตลาดเงินและตลาดทุนอยา่ง

ใกลชิ้ด เพื่อใชใ้นการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุน รวมถึงด าเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

4)  ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)        

 ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทัฯ รวมถึง

โอกาสท่ีคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ   
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 ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูรั้บประกนัภยัต่อไม่สามารถช าระค่า

สินไหมทดแทนใหก้บับริษทัฯ ได ้เม่ือมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพนัในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีมีกบั

บริษทัฯ เน่ืองจากในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูง บริษทัฯ มีนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการ

จดัท าการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถ

ปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงกนัไวไ้ด้ รวมทั้งยงัมีโอกาสท่ีคู่สัญญาอาจถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเครดิต โดยการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับ

ประกนัภยัต่อต่างประเทศ โดยบริษทัฯ จะเลือกพิจารณาท าสญัญาประกนัภยัต่อจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมี

ระดบัความน่าเช่ือถือในระดบั A- ข้ึนไปเท่านั้น และยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้มีความทนัสมยัอยา่ง

สม ่าเสมอ ส่วนบริษทัรับประกนัภยัต่อในประเทศ บริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมี

ระดบัอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการด ารงกองทุนประจ าไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน ท่ีระดบั

ขั้นต ่าตั้งแต่ 150% ข้ึนไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดมี้การจดัการความเส่ียงในส่วนน้ี โดยการจดัสรรเงินส ารองความ

เสียหายทั้งก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการประกนัภยัต่อไวใ้ห้เพียงพอกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่ไดเ้กิดข้ึน

ดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้ าการซ้ือความคุม้ครองแบบ Excess of Loss หรือความคุม้ครองเสียหายส่วนเกินกว่าจ านวนท่ี

ก าหนดไวอี้กชั้นหน่ึง รวมถึงมีการใชบ้ริการของตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัภยัต่อในการจดัหาบริษทัประกนัภยัต่อทั้ง

ในและต่างประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตามเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ตอ้งการอีกทางหน่ึงดว้ย และบริษทัฯ มีการติดตาม เครดิต

จากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศ และอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทั

ประกนัภยัต่อต่างประเทศ เป็นประจ าทุกไตรมาส 

5)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถช าระหน้ีสิน หรือภาระผูกพนัเม่ือถึง

ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจดัหา

เงินมาช าระไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเกิดความเสียหายขนาดใหญ่โดย

ท่ีไม่ไดค้าดคิดจากมหนัตภยัท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถช าระหน้ีสินหรือภาระผกูพนัเม่ือถึงก าหนดได ้

  บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร 

ตัว๋แลกเงินและพนัธบัตรระยะสั้น ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน การจ่ายเงินตามภาระ

ผกูพนัต่างๆ  ท่ีมีอยู ่ และอีกส่วนหน่ึงบริษทัฯ จดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีตอ้งการของตลาด สภาพคล่องสูง 

และสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้สะดวกท่ีมูลค่าใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้นบริษทัฯ มีการปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนดข้ึน โดยบริษทัฯ 

ด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital : RBC) ท่ียอมรับได ้คือ ตั้งแต่ระดบั 180% ข้ึนไป ซ่ึงสูงกวา่

เกณฑ์มาตรฐานท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ 120% เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าเงินกองทุนท่ีบริษทัฯ จะตอ้งด ารงไวมี้
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ความเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงในทุกดา้นและเหมาะสมกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

ปฏิบติัตามหลกัสากลท่ีจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของธุรกิจประกนัภยัใหสู้งข้ึน  

6)  ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)      

 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือขาดการควบคุมท่ีดีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร 

ระบบงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอก   

 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ 

ขอ้ก าหนด หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบั ท่ีมีเป็นจ านวนมากในระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานหรือผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ไดรั้บรู้ หรือไม่ไดป้ฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยบริษทัฯ ให้ความส าคญัและก าหนดให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี จดัสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลกัษณะงาน รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการท างานแต่ละดา้น 

เพื่อใหร้ะบบงานมีประสิทธิภาพ พนกังานสามารถท างานแทนกนัได ้ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมี

การเขา้รับการฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีตอ้งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพฒันาปรับปรุงระบบงาน

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีคอยก ากบัดูแล และ

ติดตาม ส่ือสารกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ให้กบัพนักงานทุกท่านทราบ เพ่ือถือ

ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีการก าหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการความเส่ียงดา้น

ปฏิบติัการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเขา้ใจ ทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียงในทุกๆ 

ดา้นให้แก่พนักงาน ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูล หรือเหตุการณ์ภายนอกนั้น 

บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศข้ึน รวมถึงมีการจดัท า

แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถลดผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดข้ึน โดยบริษทัฯ ยงัสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้แมเ้กิดภาวะฉุกเฉินก็ตาม 

7)  ความเส่ียงด้านช่ือเสียง (Reputation Risk)  

 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายต่อบริษทัอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมเสียช่ือเสียง

เน่ืองจากลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงานก ากบั ท่ีมีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ   

 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การช าระค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลใหลู้กคา้ คู่คา้มีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทั

ในแง่ลบได ้  

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเสียง โดยบริษทัฯ ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมุ่งเนน้ท่ีจะ

รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หน่วยงานก ากบั ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพ่ือ

ไม่ใหถู้กลงโทษหรือถูกปรับเป็นตวัเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง ฐานะการเงิน และช่ือเสียงของบริษทัฯ  
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8)  ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (Information Technology Risk)  

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 

 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ภยัคุกคามทางไซเบอร์จากการใชง้าน

อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 

 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นสารสนเทศ โดยบริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด พร้อมกบัมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall)                 

ท่ีช่วยตรวจสอบและป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลหรือการตรวจจับผูบุ้กรุกในระบบเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอก

องค์กรไดอ้ย่างสะดวก และปลอดภยัจากภยัคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนั

ไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยูภ่ายในบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัการโจมตี หรือท าลายขอ้มูลอนัเป็น

หวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

9)  ความเส่ียงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเหตุการณ์หน่ึง หรือเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงก่อให้เกิดการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีไดมี้การคาดการณ์ไวอ้ยา่งมาก 

 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เช่น  บริษทัมีสญัญาประกนัภยัต่อท่ีมารองรับ

ความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากมหันตภยั แต่ไม่เพียงพอกบัเหตุการณ์ความเส่ียงภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจริงในอนาคต  และการรับ

ประกนัภยัเกินกวา่ขีดจ ากดัท่ีสามารถรับเส่ียงภยัไดใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านมหันตภัย โดยบริษทัฯ มีการจัดท าสัญญาประกันภยัต่อท่ีคัดสรรผูรั้บ

ประกนัภยัต่อท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) อยูใ่นระดบัตั้งแต่ A- ข้ึนไป เพ่ือรองรับความเส่ียงภยัท่ีเกิดจาก 

มหนัตภยัไวล่้วงหนา้ พร้อมกบัมีนโยบายการรับประกนัภยัท่ีเนน้พ้ืนท่ีรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต่อมหันตภยัในระดบั

ต ่า อีกทั้งยงัมีการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการก ากบัดูแล และควบคุมการรับประกนัภยัไม่ใหเ้กินขีดจ ากดัความ

เส่ียงภยัท่ีสามารถรับไดใ้นแต่ละเขตพ้ืนท่ีความเส่ียงภยั 

10)  ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกจิ (Group Risk) 

 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งท่ีเป็นทางการเงิน

และท่ีมิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจากน้ียงัรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางการเงินของ

กลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือบริษทัภายในกลุ่มธุรกิจซ่ึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเป็นทั้ ง

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มธุรกิจเองหรือเหตุการณ์ภายนอกท่ีกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ 

 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมใดๆ นัน่คือ

บริษทัไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนั 
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11) ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีอาจไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเส่ียงท่ียากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด 

เน่ืองจากความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลย ี

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 

บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบในการด าเนินธุรกิจจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ทั้งท่ีเป็นแบบไม่เคยปรากฏข้ึนหรือไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน ซ่ึงยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได ้

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดยบริษทัฯ มีการจดัตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะท างานบริหารความเส่ียงท่ีพร้อมรับมือกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ด้วยการก าหนดให้มีการรายงานการแจ้ง

เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์ผิดปกติและแกไ้ขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลบัสู่

ภาวะปกติอยา่งทนัท่วงที พร้อมทั้งยงัสามารถบนัทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้องกนั แกไ้ข เพ่ือให้ทุก

หน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล ปรับปรุงการปฏิบติังานใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งปกติ 
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3. การขับเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความยัง่ยนื 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยนื 

นโยบายการจดัการด้านความยัง่ยนืระดบัองค์กร  

บริษทัมีการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีความมุ่งหวงัสูงสุด คือ ความยัง่ยืนขององคก์ร เพ่ือให้เกิดคุณค่า

โดยรวมในทุกมิติ ทั้ งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และด้านส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือยกระดับการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และสามารถรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งทนัท่วงที มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดทุ้กกลุ่ม ในปี 2564 บริษทัได้

ก าหนดนโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยนืระดบัองคก์รและแนวปฏิบติัเพ่ือถือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงัต่อไปน้ี   

มติ ิ ประเดน็ความยัง่ยนื แนวปฏิบัต ิ

มติ
เิศ
รษ

ฐก
จิ 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  ยึดถือหลักธรรมภิบาลในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้ งปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั วิธีการและมาตรฐานท่ีหน่วยงานดูแล

ก าหนดไว ้เพ่ือไม่ให้เกิดการกระท าท่ีไม่เหมาะสมรวมถึงการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ 

การบริหารความเส่ียง 

และความต่อเนื่องทางธุรกจิ  

 บริหารจดัการความเส่ียงองคก์รดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเกิดข้ึนใหม่อยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนัซ่ึงคาดเดาไดย้ากและอาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงมีการป้องกนัการเกิดเหตุ

และการระงบัเหตุฉุกเฉินเพ่ือใหธุ้รกิจด าเนินไปไดอ้ยา่งไม่หยดุชะงกั  

การบริหารจดัการภาวะวกิฤต 

จากสถานการณ์ COVID - 19 

 บริหารจดัการการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 อยา่งมืออาชีพโดยไม่

ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีมาตรการให้บุคลากรทุกระดบั

สวมหน้ากากอนามนัตลอดขณะปฏิบัติงาน มีจุดคัดกรองตรวจวดั

อุณหภูมิก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน และมีจุดนั่งรอท่ีเวน้ระยะห่างตาม

มาตรการของกรมควบคุมโรคส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อ

ภายในอาคาร 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและผูมี้ส่วนได้เสียในแต่ละ

กิจกรรมด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การบริหารจดัการประเด็นส าคญัและ

ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์และบริการ  มีความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยมีการพฒันาและปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ืองเพ่ือให้เท่าทันต่อยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม ทั้งน้ีบริษทัยงัค านึงถึงบริการ

หลงัการขายเพื่ออ านวยความสะดวกกบัลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง บริษทัจึง

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้รองรับการให้บริการท่ี

รวดเร็วมากยิง่ข้ึน รวมถึงใหท้นัต่อการแข่งขนัท่ีมากข้ึน 
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มติ ิ ประเดน็ความยัง่ยนื แนวปฏิบัต ิ
มติ

สิัง
คม

 

การดูแลพนักงานและบุคลากร  พฒันาความรู้และทกัษะใหม่ๆ แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ทนั

ต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกทั้ งยงัค  านึงถึงการ

เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานเพ่ือให้มีขวญัและก าลงัใจและมี

ประสิทธิภาพในการท างาน 

การดูแลสังคมและชุมชน   สนั บ ส นุ น ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ ข อ ง บ ริ ษัท อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และตระหนักถึงการลดใช้

พลงังานท่ีไม่จ าเป็น เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานของบริษทัส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณ

ใกลเ้คียง   

ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั และเคร่ืองมืออุปกรณ์ให้ทนัสมยั

ในการท างานรวมถึงค านึงถึงสุขภาพของพนกังานใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์น่า

พึงพอใจ เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษทั  

มติ
สิิ่ง
แว
ดล้

อม
 

การท างานทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม  เลือกใชก้ระดาษภายในส านักงานท่ีมีความทึบแสงมาก เพ่ือช่วยลด

ปัญหาของการมองทะลุหลงั จึงท าให้สามารถใชง้านกระดาษไดท้ั้ ง            

2 หน้า อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้ งยงัผลิตภายใต ้Green Process 

โดยใชเ้ยื่อท่ีไดจ้ากไมป้ลูก 100% ท าให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัมีส่วนร่วม

ในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและไม่ท าลายธรรมชาติ 

การบริหารจดัการน า้  รณรงคก์ารใชน้ ้ าอยา่งประหยดั ปิดน ้ าทุกคร้ังหลงัการใช ้ไม่ปล่อยน ้ า

ไหลตลอดเวลาขณะ ล้างหน้า แปรงฟัน หรือล้างท าความสะอาด

ส่ิงของ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน ้ าในอนาคต 

การจดัการของเสียและวสัดุเหลอืใช้  บริหารจดัการของเสียและวสัดุเหลือใช ้เช่น เอกสารภายใน เอกสาร

ภายนอก ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือแผ่นพบั ท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้ห้

น าไปใส่ไวใ้นกล่องท่ีจดัเตรียม คือ “กล่องใส่กระดาษเสีย (Non -

Recycle Paper for Sale)” เพ่ือรวบรวมขายใหก้บัผูรั้บก าจดัต่อไป  
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เป้าหมายด้านความยัง่ยนื 

ในปี 2564 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดเป้าหมายความยัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้

ผูล้งทุนสามารถเปรียบเทียบและติดตามผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

พนัธกจิของจรัญประกนัภัย เป้าหมาย 

 ด าเนินธุรกิจและให้บริการท่ีซ่ือตรงเป็นหลกัประกนัท่ี

มัน่คงพร้อมทั้งด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

 บุคลากรทุกระดบัด าเนินงานภายใตคู้่มือจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ 

 อตัราการก่อทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็น 0 

 คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคมและสอดรับกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 มีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม 

 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการท างาน

ให้มากท่ีสุด และพฒันาระบบการบริหารงานในทุกๆ 

ดา้นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 พฒันาช่องทางการให้บริการให้เขา้ถึงง่ายเพ่ืออ านวยความ

สะดวกใหก้บัลูกคา้ 

 มีการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างคุณค่าและผลตอบแทน

แก่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 อัตราความพึงพอใจของการบริหารจัดการสูงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง 

 มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินธุรกิจอย่างเป็น

ธรรมและยัง่ยนื โดยยดึหลกัตามกฎระเบียบและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 อัตราการร้องเรียนจากชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินงานของบริษทัเป็น 0 

 สร้างการตระหนักรู้และกระตือรือร้นในการพัฒนา

ตนเองของพนกังาน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เท่าทนักบั

สถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต  

 การสร้างความผกูพนักบัพนกังาน  

 การสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังาน 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (Value Chain) 

บริษทัไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกิจกรรมด าเนินงาน ซ่ึงจะน าไปสู่การวิเคราะห์การ

บริหารจัดการประเด็นส าคญัด้านความยัง่ยืนท่ีมีส่วนส าคญัในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภณัฑ์และบริการ และสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัแก่บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 4 กิจกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า

ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

พนักงาน  /  ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน  /   ลูกค้า   /   คู่ค้า  /   เจ้าหนี ้  /   คู่แข่งทางการค้า  /   ชุมชน/สังคม / ส่ิงแวดล้อม 

การตลาดและ
การหาลูกค้า 

กระบวนการ
พจิารณา 

การจดัส่ง
ผลติภัณฑ์ 

 

การบริการ 
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บริษทัจ าแนกกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ และชุมชนสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั   

ผู้มส่ีวนได้เสีย ความต้องการ / ความคาดหวงั การตอบสนองความคาดหวงั ผลลพัธ์ 

พนักงาน  จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ี

เหมาะสม 

 ความมั่นคงและความก้าวหน้าใน

อาชีพ 

 การพฒันาความรู้และความสามารถ 

 การแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม 

 สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 

 มีมาตรการ Work from Home  

 ดูแลและสนบัสนุนการป้องกนัการ

แพร่ระบาดจากสถานการณ์ COVID 

-19 อยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 จ านวนพนกังานติดเช้ือ COVID – 19 

เท่ากบั 0 คน  

 อบรมใหค้วามรู้แก่พนกังาน 

 ตรวจสุขภาพประจ าปี  

 รับฟังขอ้ร้องเรียนและขอ้คิดเห็นผา่น

ช่องทางต่างๆ 

 จัดสถ าน ท่ีแล ะ ส่ิ ง แวดล้อม ให้

เหมาะสมและมีบรรยากาศท่ีดีในการ

ท างาน  

 จดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดจาก

สถานการณ์ COVID – 19 

 มีมาตรการ Work from Home 

ส าหรับพนักงานเกิน 50% ของ

จ านวนพนกังานทั้งหมด 

 จดัเตรียม Antigen Test Kit (ATK) 

ส าหรับพนักงานท่ีเขา้มาปฏิบัติงาน

ภายในส านักงาน โดยจะมีการตรวจ

ซ ้ าทุก 14 วนั 

 สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน

เป็น 0 

 จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมลดลง

จากปี 2563 ร้อยละ 30.58 

 จ านวนข้อร้องเรียนจากพนักงาน

ตลอดทั้งปี 2564 เป็น 0 

 จ านวนพนักงานติดเช้ือ COVID – 

19 เท่ากบั 2 คน  

ผู้ถือหุ้น / 

นักลงทุน 

 ผลประกอบการของบริษทัดีข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 ความเติบโตทางธุรกิจอยา่งมัน่คง 

 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 ไดรั้บขอ้มูลครบถว้นทนัต่อเหตุการณ์  

 บ ริหารจัดการความ เ ส่ี ย งอย่ า ง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 ดูแลและสนบัสนุนการป้องกนัการ

แพร่ระบาดจากสถานการณ์ COVID 

– 19 อยา่งเหมาะสมและมี

 ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ มส า มัญ ผู ้ ถื อ หุ้ น

ประจ าปี 

 การรายงานผลการด าเนินงานราย

ไตรมาส 

 การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารขององคก์ร 

 การปฏิบัติต่อนักลงทุนทั้ งรายใหญ่

และรายยอ่ยอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ส่ือสารข้อมูลและจัดการประชุม

สามัญผู ้ถื อ หุ้น ให้ เหมาะสมกับ

สถานการณ์ COVID – 19  

 การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

ลดลง จากปี 2563  

 ผลการด าเนินงานของบริษทัลดลง 

จากปี 2563  

 ผลการประเ มินการก ากับ ดูแล

กิจการท่ีดี CGR Checklist อยู่ใน

ระดบั 3 ดาว “ดี” 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ความต้องการ / ความคาดหวงั การตอบสนองความคาดหวงั ผลลพัธ์ 

ประสิทธิภาพ 

ลูกค้า   มีผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีหลากหลาย

มีคุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม 

 ความสะดวกในการรับบริการ 

 การให้บริการอย่างรับผิดชอบและ

เป็นธรรม และการปฏิบติัตามสัญญา

หรือขอ้ตกลง 

 ได้รับข้อมูลด้านสินค้าและบริการ

อยา่งถูกตอ้ง 

 ดูแลและสนบัสนุนการป้องกนัการ

แพร่ระบาดจากสถานการณ์ COVID 

– 19 อยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 จดัให้มีผูดู้แลความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

เ พ่ืออ านวยความสะดวกต่อความ

ตอ้งการ 

 ประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง 

ครบถว้น ชดัเจน และโปร่งใส 

 การจดัช่องทางใหลู้กคา้แสดงความ

คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้

ร้องเรียน 

 จดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดจาก

สถานการณ์ COVID - 19 

 จ านวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ตลอด

ทั้งปี 2564 เป็น 0 

 จ านวนลูกคา้ท่ีติดเช้ือ COVID – 19 

จากการเขา้มาใชบ้ริการ เป็น 0 

คู่ค้า  ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้  

 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งเป็นธรรม 

 มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ

พฒันาปรับปรุงกระบวนการท างาน

ร่วมกนั 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ  

 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคู่คา้

เป็นหลกั 

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ 

 แจง้ข่าวสารผลิตภณัฑใ์หม่เสมอ 

 สรุปรายงานต่ออายุกรมธรรม์ และ

รายงานผลทุกเดือน 

 ประสานงานและแก้ปัญหาอย่าง

รวดเร็ว 

 จ านวนขอ้ร้องเรียนจากคู่คา้ตลอด

ทั้งปี 2564 เป็น 0 

เจ้าหนี ้  จ่ายดอกเบ้ียและช าระเงินคืนตาม

ก าหนด 

 การส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ต่อเน่ือง  

 ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ี

ก าหนดไวใ้นสญัญาอยา่งเคร่งครัด 

 การจัดให้มีช่องทางในการรับฟัง

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน  

 ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ี

ก าหนดไวใ้นสัญญาระหวา่งกนัอยา่ง

เคร่งครัด 

 จ านวนการผิดนดัช าระหน้ี เป็น 0 

 จ านวนข้อ ร้องเ รียนจากเจ้าห น้ี

ตลอดทั้งปี 2564 เป็น 0 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ความต้องการ / ความคาดหวงั การตอบสนองความคาดหวงั ผลลพัธ์ 

คู่แข่งทางการค้า  การด าเนินธุรกิจและแข่งขันด้วย

ความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบติัตาม

กรอบการแขง่ขนัท่ีดี และสุจริต 

 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ

คู่ แข่ งด้วยวิ ธีการ ท่ีไ ม่ สุจ ริต  ไ ม่

ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของ

กฎหมาย 

 จ านวนข้อร้องเรียนจากคู่แข่งทาง

การคา้ตลอดทั้งปี 2564 เป็น 0 

ชุมชน / สังคม 

ส่ิงแวดล้อม 

 ไม่สร้างผลกระทบแก่ชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 การมีส่วนร่วมแกปั้ญหา 

 ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

 การจัดให้มีช่องทางในการรับฟัง

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน  

 จ านวนข้อร้องเ รียนจากชุมชน / 

สงัคม ตลอดทั้งปี 2564 เป็น 0 

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยนืในมติส่ิิงแวดล้อม  

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม  

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัดีวา่แมก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัจะไม่ไดอ้ยูใ่นภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีตอ้งใชท้รัพยากรทางธรรมชาติใน

สายการผลิตอยา่งกวา้งขวาง แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่บริษทัไดใ้ชพ้ลงังานและทรัพยากรต่างๆ ในการขบัเคล่ือนธุรกิจ บริษทัจึงมี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังาน โดยมุ่งเนน้ใน

การก าหนดมาตรการการใชพ้ลงังานและทรัพยากรต่างๆ ภายในองคก์รให้เกิดการใชอ้ยา่งคุม้ค่า รวมถึงสร้างความตระหนกัรู้

ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันาและยกระดบัการบริหาร

จดัการบริหารองค์กรให้เป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ดูแลส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้ งลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

1. การจดัการพลงังาน 

  บริษทัก าหนดขอ้ปฏิบติัในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าให้หน่วยงานในองคก์รและบุคลากรปฏิบติัตามแนวทางเดียวกนั 

และตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษพ์ลงังานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและใชพ้ลงังานอย่าง

ระมดัระวงั โดยใชอ้ยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เช่น การปิดเคร่ืองปรับอากาศ สวิทซ์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตาม

เวลาท่ีก าหนด อีกทั้งบริษทัยงัเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเปล่ียนมาใชห้ลอกไฟ LED เป็นตน้ 

ซ่ึงตลอดทั้งปี 2564 จากการปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าภายในองคก์รส่งผลใหอ้ตัราค่าไฟฟ้าลดลง

จากปี 2563 ร้อยละ 8.33 
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2. การจดัการน า้ 

  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรน ้ าตลอดจนความเส่ียง และผลกระทบท่ีเก่ียวกบัการน าน ้ ามาใชใ้นกิจกรรม

ภายในบริษทั โดยมีนโยบายและมาตรการการติดตามและบริหารความเส่ียงดา้นการใชน้ ้ าท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

ตลอดทั้งปี 2564 การใชน้ ้ าประปาภายในองคก์รเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 5.16% 

3. การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า   

  เน่ืองจากการประกอบธุรกิจของบริษทัจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรกระดาษจ านวนมาก จึงถือไดว้า่เป็นทรัพยากรส้ินเปลืองท่ี

จ าเป็นในการด าเนินงานขององคก์ร เช่น การออกกรมธรรม์ ใบเตือนต่ออาย ุจดหมายต่างๆ และใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 

ดงันั้นบริษทัจึงเลือกใชก้ระดาษท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีผลิตภายใต ้Green Process โดยใชเ้ยื่อท่ีไดจ้ากไมป้ลูก 100% 

อีกทั้งยงัเลือกใชก้ระดาษภายในส านักงานท่ีมีความทึบแสงมาก เพ่ือช่วยลดปัญหาของการมองทะลุหลงัสามารถใชง้าน

กระดาษไดท้ั้ ง 2 หน้า อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัมีส่วนร่วมในการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและไม่ท าลายธรรมชาติ และในอนาคตท่ีจะถึงน้ีบริษทัก าลงัพฒันาระบบ e-Document Platform ท่ีใชใ้นการเก็บ

เอกสารขอ้มูลสารสนเทศส่วนกลางภายในองคก์รเพ่ือช่วยลดปริมาณการใชก้ระดาษส่งผลใหล้ดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

และปริมาณขยะลดลง  

ข้อมูลเปรียบเทยีบการใช้กระดาษปี 2563 และปี 2564 

 กระดาษ A4 ทัว่ไป  

ปี 2563 จ านวน  918 รีม   

ปี 2564 จ านวน  975 รีม 

3.4  การจดัการความยัง่ยนืในมติสัิงคม  

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม   

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัและมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสังคมโดยก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้ให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสงัคมมาก าหนดเป็นนโยบายการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนไป

กบัส่ิงแวดลอ้ม ในการด าเนินงานบริษทัมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ือการบริหารจดัการดา้นสังคม

อยา่งรอบดา้น ทั้งในดา้นการลดผลกระทบและการช่วยเหลือดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั ไดแ้ก่ การเคารพสิทธิ

มนุษยชน การดูแลและพฒันาพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ การดูแลสังคมและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน การ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมีช่องทางในการ

แสดงความคิดเห็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือน ามาพฒันาและตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยมี

สาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี  

1. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บุคลากรทุกระดบัของบริษทัไดป้ฏิบติัตามแนวปฏิบติัภายใตห้ลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด โดยค านึงถึงความเสมอภาค 

เสรีภาพของบุคคลท่ีเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัทั้งในเร่ืองของเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา ไม่จ ากดัวิถีทางเพศทั้งชาย 

หญิง ผูท่ี้มีอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีหลากหลาย (LGBTQ) มีความเท่าเทียมกนัและไม่กดข่ีตลอดจนล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งไม่

จ ากดัสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีมีการก าหนดขั้นตอนการร้องทุกขใ์นคู่มือพนกังาน และมีช่องทางการ
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ร้องเรียนส าหรับบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิร้องเรียนและเสนอแนะความ

คิดเห็น  

2. ด้านการดูแลและพฒันาพนักงาน 

 บริษทัไดว้างกรอบการดูแลพนกังานและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรมไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีเป้าหมายในการพฒันา

พนกังานทุกระดบัใหร่้วมกนัขบัเคล่ือนองคก์รเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสถานการณ์โลกในดา้นสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทั

ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลส ารวจท่ีไดม้าพฒันาและส่งเสริม

พนกังานในดา้นต่างๆ  

3. ด้านความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

 บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโดยมุ่งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ทุก

กลุ่มภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีท าให้เกิดความคลุมเครือ

หรือบิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการหรือละไวไ้ม่กล่าวถึงขอ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงจะน าไปสู่ความเขา้ใจผิด รวมถึง

ยงัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการรักษาความลบัของลูกคา้เป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ีบริษทัมีบริการท่ีให้ค  าแนะน าความคุม้ครอง

ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายในราคาท่ียติุธรรม ซ่ึงทางบริษทัจะช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลใหลู้กคา้ทราบก่อนการด าเนินงานทุกคร้ัง และจะไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ่ื้นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมิชอบเวน้เสียแต่จะไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้ก่อนตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยขอ้มูลส่วน

บุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ทั้งน้ีบริษทัยงัใหสิ้ทธิแก่ลูกคา้ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ

การใชข้อ้มูลของตนเองภายใตก้รอบของกฎหมาย และมีกระบวนการให้ลูกคา้สามารถแนะน าหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการ

บริการผ่านช่องทางต่างๆ และเม่ือพบความผิดพลาดหรือไม่ชอบธรรมในการให้บริการทางบริษทัจะด าเนินการแกไ้ขให้

ถูกตอ้งทนัที 

4. ด้านการดูแลสังคมและมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชน 

 ในปี 2564 เป็นปีท่ีทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัเช้ือไวรัส COVID – 19 ท่ีมีการระบาดอยา่งรุนแรง ส่งผลกระทบทั้งในดา้นสุขภาพ 

และเศรษฐกิจ บริษทัไดค้  านึงถึงการดูแลพนกังาน ลูกคา้ ชุมชนบริเวณใกลเ้คียง และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ให้ปลอดภยัจาก

ผลกระทบจาก COVID -19 ในคร้ังน้ี โดยบริษทัไดด้ าเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบในช่วง

ก่อนและหลงัการแพร่ระบาดของ COVID – 19 รวมถึงในช่วงฟ้ืนตวัจากสถานการณ์ดงักล่าว 

5. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 บริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษทัตระหนกัดีวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่

เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะ

ส่งผลเสียต่อช่ือเสียงและความมัน่คงของบริษทัซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบให้บริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัจึงได้

ก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้ง

ยึดถือและน าไปปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชั่นได้เปิดเผยอยู่ใน               

“การตดิตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการก ากบัดูแลกจิการ” 
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6. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  

  ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัถือเป็นความรับผิดชอบท่ีส าคญัขององคก์ร บริษทัจึงก าหนดให้บุคลากรทุกระดบัตอ้ง

รับผิดชอบต่อความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และชุมชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้ก าหนด อีกทั้ง

บริษทัยงัดูแลรักษา ปรับปรุง พฒันาสภาพแวดลอ้มภายในอาคารให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต ทรัพยสิ์นและสุขอนามยัของ

บุคลากรภายในบริษทัเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะไม่เกิดอนัตรายหรือเจ็บป่วยขณะปฏิบติังาน 

เป้าหมายและกลยุทธ์การจดัการด้านสังคม  

เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ด้านการดูแลพนักงาน 

 รักษาจ านวนขอ้ร้องเรียนใหเ้ป็น 0 อยา่งต่อเน่ือง 

 

 การบริหารคนเก่ง การเติบโต 

 การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน

ดว้ยการส่ือสาร 

ด้านความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

 รักษาจ านวนขอ้ร้องเรียนใหเ้ป็น 0 อยา่งต่อเน่ือง 

 

 พฒันารูปแบบการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 

 เพ่ิมช่องทางการขายการบริการใหม้ากข้ึน 

ด้านการดูแลสังคมและมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชน 

 รักษาจ านวนขอ้ร้องเรียนใหเ้ป็น 0 อยา่งต่อเน่ือง 

 

 การจัดให้มีช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อ

ร้องเรียน 

 การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  

 อตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคจากการท างาน หรืออุบติัเหตุ

ขณะปฏิบติังาน เป็น 0 

 

 ปรังปรุงสภาพงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน 

 ดูแลอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้พร้อมใชอ้ยูเ่สมอเพ่ือให้

พนกังานมีความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน 

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม  

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน  

ในปี 2564 บริษทัมีการตรวจสอบประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น พบวา่ ประเด็นดา้นความปลอดภยั ดา้นสุขอนามยั 

(จากกรณีการเกิดวิกฤต COVID-19) และการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล แมจ้ะไม่มีการระบุประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิ

มนุษยชนเน่ืองจากไม่เคยเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั แต่บริษทัยงัให้ความส าคญัจึงมีการด าเนินงานเพ่ือ

ป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี  

 ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เร่ิมด าเนินการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแล พร้อม

ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือรองรับการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัมีการ

ก าหนดวิธีการเพ่ือให้แน่ใจว่าไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัอบรมสัมมนาให้ความรู้และสร้าง
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ความตระหนักให้กบับุคลากรทุกระดับเพ่ือเตรียมความพร้อมการปฏิบติัตามพระราชบัญญติั เพื่อวางแนวปฏิบัติและ

ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิผลโดยค านึงถึงจุดควบคุมและมาตรการการควบคุมเพ่ือลดความเส่ียง รวมทั้ง

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้กิดการควบคุมภายในท่ีดียิง่ข้ึน  

 ด้านชีวอนามยั บริษทัมีการบริหารจดัการดา้นสิทธิมนุษยชนครอบคลุมโรคระบาดอุบติัใหม่ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดวกิฤต 

COVID – 19 บริษทัจดัให้มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการป้องกนั ไดแ้ก่ หนา้กากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่บุคลากรทุก

ระดบั ชุมชน และลูกคา้ประชาชน รวมถึง การท างานท่ีบา้น (Work from Home: WFH) เป็นตน้  

 ด้านความปลอดภัย บริษทัมีนโยบายความปลอดภยัในท่ีท างานท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ต่างๆ จดัใหมี้การใหค้วามรู้ตามระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน จดัหาอุปกรณ์ป้องกนั น าเทคโนโลยี

ใหม่ๆเขา้มาใชเ้พ่ือลดความเส่ียง รวมถึงจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีตามปัจจยัเส่ียง 

 ด้านเจรจาต่อรอง บริษทัเปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน ในการเจรจาใชสิ้ทธิประโยชน์ของ

พนักงานกับบริษัท ผ่านช่องทางในการรับเร่ืองมายงัฝ่ายบริหารและท าการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอไปยัง

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพฒันาสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน ท าให้พนกังานไดรั้บสวสัดิการตรงตามความ

ตอ้งการและความคาดหวงัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงในปี 2564 ตวัอยา่งผลท่ีเกิดจากการพฒันาสวสัดิการ ไดแ้ก่ การเพ่ิมค่าครอง

ชีพใหก้บัพนกังานทุกคน เป็นตน้ จากการแลกเปล่ียนอยา่งสม ่าเสมอระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ

พนกังาน บริษทัไม่มีขอ้พิพาทในดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  

 ด้านข้อพิพาทและการร้องเรียน ในปี 2564 จากกการแลกเปล่ียนอย่างสม ่าเสมอระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็น

ผูแ้ทนของพนกังาน บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั ไม่มีขอ้ร้องเรียนดา้นสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่มีประเด็น

ละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัดา้นสังคมอย่างมีนยัส าคญั และไม่มีกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผูส้ร้างผลกระทบดา้นลบต่อ

ประเด็นสงัคมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ด้านการดูแลและพฒันาพนักงาน 

บริษทัมีการวางแผนและติดตามประเด็นดา้นการดูแลและพฒันาพนกังาน เพ่ือรวมรวมความคิดเห็นของพนกังานผ่านการเปิด

โอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนเป็นประจ าทุกปี และคดักรองประเด็นหารือต่างๆ ก่อนน าประเด็น

เหล่านั้นไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอด าเนินการปรับปรุงและพฒันา พร้อมติดตามดูแลบุคลากร          

ทุกระดบัอยา่งใกลชิ้ดและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ประเด็นดา้นการบริหารอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมกบัธุรกิจ การพฒันา

พนกังาน (Learning and Development) การสนบัสนุนการโยกยา้ยเพื่อการพฒันา (Job Rotation for Development) และการ

ส่งเสริมดา้นการเรียนรู้เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งน้ีบริษทัยงัมีการบริหารบุคคลากรใหท้นัสมยัเพ่ือให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง

ในยคุดิจิทลั (Digital Transformation) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหา การสืบทอดต าแหน่งงาน การคดัเลือก

บุคลากรและวางแผนอตัราก าลงัคน โดยเฉพาะต าแหน่งงานหลกั (Key Positions) 

ส าหรับการด าเนินงานตามกระบวนการในการดูแลพนกังาน แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการวางแผนก าลงัคนและสรรหา         

 บริษทัมีการวางแผนก าลงัคนใหส้อดรับกบักลยทุธ์ขององคก์รในระยะ 3 ปี ในปี 2564 มีพนกังานทั้งส้ิน 61 คน อยา่งไรก็
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ตามดว้ยสถานการณ์ COVID – 19 บริษทัเนน้การโยกยา้ยภายในองคก์ร (Job Rotation) ซ่ึงในปี 2564 รับพนกังานใหม่

เพียง 3 คน ในเฉพาะต าแหน่งท่ีจ าเป็นเท่านั้น โดยบริษทัมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ 

2. ด้านการพฒันาพนักงาน  

ในการพฒันาพนักงานและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งต่อเน่ือง โดยการพฒันาบุคลากรจะ

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาธุรกิจ เพ่ือเป็นคุณสมบติัหลกัในการสรรหาบุคลากรใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้ง และ

เอ้ือต่อความส าเร็จของเป้าหมายองคก์รท่ีตั้งไว ้ 

เป้าหมายและผลการด าเนินงานปี 2564  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานปี 2564 

 พัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลย ี                  

ท่ีทนัสมยั เขา้ถึงง่าย ตอบโจทยพ์นกังาน  

 ร้อยละ 100 ของพนักงานสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ                     

e-Learning  

 ชัว่โมงการฝึกอบรมของพนกังานเพ่ิมข้ึนจากปี 2563  จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 30.58 

การดูแลพนักงานในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19  

บริษทัตระหนกัถึงสุขภาพของพนกังานเป็นส าคญัจึงไดอ้อกมาตรการและแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนั โดยจดัให้มีการคดักรอง

เบ้ืองตน้ผ่านการวดัอุณหภูมิก่อนเขา้พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน จัดหาเจลแอลกอฮอล์บริการตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร รณรงค์ให้

พนกังานดูแลตนเองโดยใส่หนา้กากอนามยั ลา้งมือสม ่าเสมอ และออกนโยบาย WFH เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการติดเช้ือ

ใหก้บัพนกังานไดม้ากกวา่ 50% ของจ านวนพนกังานทั้งหมด อีกทั้งจดัเตรียม Antigen Test Kit (ATK) ส าหรับพนกังานท่ีเขา้

มาปฏิบติังานภายในส านกังาน โดยจะมีการตรวจซ ้ าทุก 14 วนั รวมถึงส่ือสารสถานการณ์ปัจจุบนัผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์แก่

พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งทนัเหตุการณ์และตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพ พร้อมส ารวจการ

เดินทางของพนกังานท่ีไปในพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสในอาคารส านกังานอยา่งเคร่งครัด  

3. การรักษาพนักงาน  

เป้าหมายและผลการด าเนินงาน ปี 2564 บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายในการควบคุมอตัราการลาออกของพนกังาน (Turn Over 

Rate)ไม่ใหเ้กินค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม ซ่ึงในปี 2564 บริษทัมีอตัราการลาออกลดลง ร้อยละ100 จากปี 2563 

บริษทัตระหนกัดีวา่การด าเนินงานท่ีส าคญั คือการพิจารณาและบริหารค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง โดยพิจารณาผลการ

ปฏิบติังานควบคู่ไปกบัการเติบโตของผลประกอบการ ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และสร้างความเป็นธรรมในระยะยาว ท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดแรงจูงใจและใชศ้กัยภาพของตนให้มากข้ึน อีกทั้งบริษทัยงัมี

การวางแผนการพฒันาพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัเสน้ทางความกา้วหนา้ตามสายอาชีพอีกดว้ย 

ส าหรับการพิจารณาและบริหารค่าตอบแทนพนกังานอยา่งเหมาะสมในแต่ละระดบัก็ถือเป็นอีกส่วนท่ีส าคญัในการสร้าง

ความผูกพนั และกา้วสู่การเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High - Performance Culture) ในแต่ละปี บริษทัไดมี้การ

พิจารณาค่าตอบแทนของพนกังานเทียบเคียงกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงสภาวะแวดลอ้มภายนอก เพ่ือน ามาทบทวน

และปรับปรุงเกณฑค์่าตอบแทนใหเ้หมาะสม อีกทั้งยงัคงมีการทบทวนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหส้ามารถบริหารค่าตอบแทนได้
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สอดคลอ้งกับแนวโน้มความตอ้งการของพนักงานรุ่นใหม่ ทั้ งน้ี ไม่มีความแตกต่างทางเพศในการพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนและการเล่ือนต าแหน่งของพนกังาน  

ด้านความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม รวมไปถึงการจดัหาขอ้มูลและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการรับประกนัภยัเพ่ือให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัอยา่งสูงสุด 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ี บริษทัไดพ้ฒันาแผนงานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกบัการเพ่ิมพูน

ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อองคก์รเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจสูงสุด ภายในปี 2565 บริษทัคาดการณ์วา่จะมีเบ้ีย

ประกนัภยัรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 เน่ืองจากมีการขยายช่องทางการขายประกนัภยัรถยนตท์ั้งภาคสมคัรใจและภาคบงัคบัเพื่อให้

กลุ่มลูกคา้เขา้ถึงไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัมุ่งเนน้การขยายตลาดดา้นการประกนัภยัทรัพยสิ์นและเบ็ดเตล็ดให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือเป็นการ

รองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัเปิดช่องทางการร้องเรียนเพ่ือให้ลูกคา้ ไดเ้สนอแนะหรือร้องเรียนเร่ือง

ต่างๆ มายงับริษทั โดยบริษทัจะน าขอ้มูลความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้เขา้มาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์อย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงผลการด าเนินงานในปี 2564 พบวา่ 

 เร่ืองร้องเรียนจากลูกคา้ เป็น 0 

ด้านการดูแลสังคมและมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีส านักงาน โดยก าหนดมาตรการในการด าเนินกิจการไม่ให้กระทบกบัชุมชน

หรือผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ / ความคาดหวงั ซ่ึงความคาดหวงัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การด าเนินกิจการไม่ให้

กระทบกับชุมชน การส่ือสารอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การมีช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลาย เป็นตน้ ซ่ึงผลการ

ด าเนินงานในปี 2564 พบวา่  

 เร่ืองร้องเรียนจากชุมชนและผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบ เป็น 0 

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัมีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยูเ่สมอโดยคณะท างานบริหารความเส่ียงจะเป็นผูป้ระเมินความเส่ียง

เบ้ืองตน้และจะส่งผลการประเมินไปยงัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือท าการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมให้อยูใ่นความ

เส่ียงท่ียอมรับได้ และรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษทัตามล าดับ นอกจากน้ียงัมีส านักตรวจสอบภายในท่ีบริษทัว่าจา้ง 

บริษทั ส านักงานสามสิบส่ี ออดิท จ ากดั ท าหน้าท่ีสอบทานประเมินติดตามความเส่ียงจากการทุจริตในการปฏิบติัหน้าท่ี 

นอกเหนือจากการประเมินความเส่ียงระดบัองคก์ร ซ่ึงผลการด าเนินงานในปี 2564 พบวา่ 

 ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน่  

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

ในปี 2564 บริษทัเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น และแลกเปล่ียนขอ้มูลจากบุคลากรแต่ละสายงานผา่นตวัแทน และแจง้

ข่าวสารพร้อมติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน ผลกัดนัให้เกิดมาตรฐานการป้องกนั COVID -19  เช่น การคดักรอง 

อุปกรณ์ป้องกนั การรักษาระยะห่างในพ้ืนท่ีส่วนรวม ซ่ึงเป็นมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุขก าหนด 
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ส าหรับผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย จากการบริหารงานด้านความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน ส่งผลให้บริษทัมีผลการ

ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีดี เน่ืองจากบริษทัมีการก าหนดมาตรการความปลอดภยัในท่ีท างาน และจดั

ใหมี้การติดตามพร้อมส่ือสารแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควบคู่ไปกบัการด าเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Safety) 

เพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงผลการด าเนินงานในปี 2564 พบวา่ 

 อตัราการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบติัเหตุขณะปฏิบติังาน เป็น 0 

 อตัราการเจ็บป่วยดว้ยโรคจากการท างาน เป็น 0 

 จ านวนพนกังานติดเช้ือ COVID – 19 เท่ากบั 2 คน 
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4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิรวมทั้งส้ิน 28.31 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2563 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิ 51.22 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 79.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 155.27 โดยรายไดห้ลกัของบริษทัแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1) รายได้จากการรับประกนัภัย  

ในปี 2564 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภท จ านวน 316.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ซ่ึงมี จ านวน 198.56              

ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 118.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 59.46 โดยส่วนใหญ่ของการรับประกนัภยัจะเป็นเบ้ียประกนัภยั

รถยนตซ่ึ์งเป็นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายเบ้ียประกนัภยัต่อรวม จ านวน 59.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

18.87 ของเบ้ียประกนัภยัทั้งหมด ในส่วนของความเส่ียงภยัท่ีบริษทัรับไวเ้องมี จ านวน 256.88 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเบ้ีย

ประกนัภยัรถยนต ์จ านวน 202.81 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัอคัคีภยั จ านวน 30.26 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัทางทะเลและ              

ลอจิสติกส์ จ านวน 5.32 ลา้นบาท เบ้ียประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล จ านวน 0.68 ลา้นบาท และเบ้ียประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 

จ านวน 17.81 ลา้นบาท ตามล าดบั  

2) รายได้จากการลงทุน 

ในปี 2564 รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ย ดอกเบ้ีย เงินปันผล และก าไรจากเงินลงทุน จ านวน 19.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมี จ านวน 17.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 1.67 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 ในส่วนอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2564 มีอตัราร้อยละ 2.80 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.67 ในขณะท่ีปี 2563 มีอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.53 เน่ืองจากมีก าไรจากการขายเงินลงทุน จ านวน 2.29 ลา้นบาท   

ในปี 2564 บริษัทมรีายจ่ายหลกัอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

   ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั จ านวน 217.77 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 34.32 ลา้นบาท                

คิดเป็นร้อยละ 13.61 ซ่ึงในปี 2564 บริษทัมีค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีจากการด าเนินงานปกติ จ านวน 

39.61 ลา้นบาท โดยอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนคิดเป็นร้อยละ 28.50 ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ซ่ึงลดลง

จากปี 2563 ท่ีมีอตัราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 39.11 

   ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน จ านวน 39.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 0.82 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 2.10 โดยค่าใชจ่้ายท่ีมีสัดส่วนสูง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 886.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 99.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

12.63 บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นกอบดว้ย หุน้สามญั หุน้กู ้สลากออมสิน เงินฝากสถาบนัการเงินและพนัธบตัร จ านวน 

605.22 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2563 จ านวน 15.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 ซ่ึงถูกบนัทึกเป็นมูลค่ายุติธรรม และไดบ้นัทึก

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 37.51 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2563 มีจ านวน 20.00 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 87.55 เน่ืองจากการปรับตวัของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินให้กูย้ืม และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ไม่ร่วมตราสารทุนและเงินลงทุนทัว่ไป) ในปี 2564 มีจ านวน 498.23 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 32.99 ลา้นบาท จากปี 2563 ซ่ึงมี จ านวน 465.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.09 

ส าหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อในปี 2564 จ านวน 44.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จากปี 2563 

จ านวน 8.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 24.72 

ส าหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อในปี 2563 จ านวน 36.05 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2562 

จ านวน 27.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.92 
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ลูกหนี ้

ในปี 2564 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จ านวน 37.84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 24.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 185.80 โดยสามารถแยกอายลูุกหน้ีได ้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ระยะเวลาค้างรับ 
ปี 2564 ปี 2563 

จากผู้เอาประกนัภัย จากตวัแทนและนายหน้าประกนัภัย รวม จากผู้เอาประกนัภัย จากตวัแทนและนายหน้าประกนัภัย รวม 

1. ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  0.02 33.19 33.21 0.76 10.77 11.53 

2. คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 1.49 1.68 3.17 0.03 0.35 0.38 

3. คา้งรับ 31 – 60 วนั - 1.15 1.15 - 0.66 0.66 

4. คา้งรับ 61 – 90 วนั - 0.30 0.30 - 0.62 0.62 

5. คา้งรับ 91 วนั – 1 ปี  - 1.17 1.17 - 0.86 0.86 

รวมเบ้ียประกนัภยัรับ 1.51 37.49 39.00 0.79 13.26 14.05 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (1.16) (1.16) - (0.81) (0.81) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ  1.51 36.33 37.84 0.79 12.42 13.24 

ในปี 2564 บริษทัมีอตัราการหมุนเวียนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูท่ี่ 30 วนั โดยบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายในการเร่งรัดติดตามเบ้ียประกนัภยัอยา่งเคร่งครัดและรัดกุม เพ่ือเป็นการดูแลให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนการปฏิบติังาน และนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีทางบริษทัไดว้างไว ้ในส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญบริษทัไดต้ั้งไวจ้  านวน 1.16 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการประมาณจ านวนหน้ีสงสัยจะสูญ 

ณ วนัส้ินปี โดยการประมาณดงักล่าวอาศยัจากประสบการณ์ของบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหน้ีซ่ึงคาดวา่เพียงพอ 
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เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์  
(หน่วย : ล้านบาท) 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคาทุน 
ก าไรท่ียงัไม่
เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดขึ้นจริง 

มูลค่า
ยุตธิรรม 

ร้อยละของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์

รวม 
ราคาทุน 

ก าไรท่ียงัไม่เกดิขึ้น
จริง 

ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดขึ้นจริง 

มูลค่า
ยุตธิรรม 

ร้อยละของเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์

รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ           

     หุ้นทุน 4.92 3.88 (0.05) 8.75 0.99 8.70 14.69 (0.08) 23.31 2.96 

หลกัทรัพยเ์อกชน           

     หุ้นทุน 163.29 101.76 (66.64) 198.41 22.38 157.12 70.39 (67.94) 159.57 20.27 

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาด        หลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

0.34 7.94 - 8.28 0.93 0.34 7.94 - 8.28 1.05 

รวม 168.55 113.58 (66.69) 215.44 24.30 166.16 93.02 (68.02) 191.16 24.28 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนด 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ร้อยละของเงินลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ร้อยละของเงินลงทุนใน 

หลกัทรัพย์ต่อสินทรัพย์รวม 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ     

     สลากออมทรัพย ์ 1.20 0.14 1.60 0.20 

     พนัธบตัรต่างประเทศ 5.00 0.56 5.00 0.64 

     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -  - - 

หลกัทรัพยเ์อกชน     

     หุ้นกู ้– หุ้นกูแ้ปลงสภาพ    259.31 29.25 288.04 36.59 

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 124.27 14.02 134.48 17.08 

     เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย -  - - 

รวม 389.78 43.97 429.12 54.51 
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ในปี 2564 บริษทัลงทุนในหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย เงินลงทุนเผื่อขาย จ านวน  215.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 24.28 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 12.70 และลงทุนในเงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนด จ านวน 389.78 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 39.34 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 9.17 ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจาก ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจ านวน 36.34 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

จ านวน 16.93 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.22  

สภาพคล่อง 

ในปี 2564 เงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงานของบริษทั เพ่ิมข้ึน  จากปี 2563 จ านวน 119.99 ลา้นบาท ขณะท่ีเงินสดสุทธิท่ีใช้

ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2564 จ านวน 0.18 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2563 จ านวน 0.07 ลา้นบาท ในส่วนของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 104.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 73.26 

ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.15 เท่า  ลดลงจากปี 2563 มีเท่ากบั 3.06 เท่า ซ่ึงจ านวนทรัพยสิ์น

หมุนเวียนท่ีบริษทัมีอยู่สามารถน าไปช าระหน้ีสินหมุนเวียนไดอ้ย่างเพียงพอ และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้น

สภาพคล่องท่ีทางบริษทัไดว้างเอาไว ้ 

หนีสิ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหน้ีสิน จ านวน 370.62. ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 140.64 ลา้นบาท ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 

จ านวน 229.98 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.72 เท่า เพ่ิมข้ึน จากปี 2563 ซ่ึงมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากับ 0.41 เท่า หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัประกอบด้วย เงินส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้                    

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่มีการรายงานให้บริษทัทราบ เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี เป็นตน้  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 516.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 41.22 ลา้นบาท ซ่ึงมีจ านวน 

557.26  ลา้นบาท เน่ืองจากมีผลขาดทุนส าหรับปี 2564 จ านวน 28.31 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2563  มีก าไร 51.22 ลา้นบาท มีการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.60 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 31.20 ลา้นบาท  

เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 ให้

น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564  

ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   
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แนวโน้มธุรกจิประกนัวนิาศภัยปี 2565 

ในอนาคตนกัเศรษฐศาสตร์เช่ือวา่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทยหลงัจากสถานการณ์ COVID – 19 จะมีลกัษณะ

ไม่สมดุล หรือมีลกัษณะท่ีเป็นไปตามรูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษ K (K Shaped)[1] กล่าวคือ ธุรกิจขนาดใหญ่หรือรัฐวิสาหกิจท่ี

เขา้ถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลและธนาคารกลางไดโ้ดยตรงสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่วนกลุ่มท่ีถูกทอดท้ิง คือ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เน่ืองจากการจดัสรรเงินกระตุน้เศรษฐกิจอยา่งไม่ทัว่ถึง

ในขณะท่ีใหเ้ศรษฐกิจระดบัล่างยงัย  ่าแยอ่ยู ่ส่งผลใหก้ารจา้งงานปรับตวัลดลง สภาพเช่นท่ีวา่น้ีจะท าใหค้วามไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม

ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินธุรกิจ (Tech Company) 

และองคก์รท่ีมีเงินทุนมากจะเป็นธุรกิจท่ีฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว เม่ือเทียบกบัธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กและมีเงินทุนไม่มาก รวมไปถึงธุรกิจท่ีไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19  เช่น ธุรกิจ ท่องเท่ียว โรงแรม เป็นตน้  

   

 

 

 

 

  

ในขณะท่ี Swiss Re Institute (Swiss Re)[2] ประเมินวา่ เบ้ียประกนัภยัโลก (ประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั) จะหดตวัลง 3% ในปี 

2021 และคาดหวงัวา่ขนาดของธุรกิจจะกลบัสู่ระดบัก่อนเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดใ้นปี 2022 Swiss Re กล่าววา่ ผลกระทบคร้ัง

น้ีท่ีเกิดข้ึนต่อธุรกิจประกนัภยัโลกเทียบไดก้บัเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนเม่ือปี 2008 – 2009 หรือในช่วงภาวะวิกฤติทางการเงินโลก 

(Global Financial Crisis) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกคร้ังน้ีไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรงมากกวา่คร้ังท่ีผ่านมา จากการประเมินของ 

Swiss Re เบ้ียประกนัวินาศภยัโลกในปี 2021 มีแนวโนม้ท่ีจะเท่ากบัปี 2019 แต่ในปี 2022 ธุรกิจประกนัวินาศภยัโลกจะสามารถ

ขยายตวัไดท่ี้อตัรา 3% น าโดยกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ท่ีมีโอกาสจะเติบโตไดท่ี้อตัรา 7% ในขณะท่ีตลาดประกนั

วินาศภยัในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Advance Markets) จะขยายตวัท่ี 3% Swiss Re เช่ือวา่ธุรกิจประกนัภยัมีความแข็งแกร่งทาง

การเงินเพียงพอท่ีจะรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์คร้ังน้ีได ้แต่ความทา้ทายท่ีธุรกิจจะตอ้งเผชิญจะเป็นในเร่ืองของ

ผลก าไรจากการด าเนินงาน เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีลดลง ตลอดจนถึงธุรกิจประกนัภยัท่ีส าคญัหลายประเภททั้ ง

ประกนัชีวติและประกนัวนิาศภยัท่ีอาจจะตอ้งมีภาระชดใชต้่อเน่ืองในอนาคตอนัมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสคร้ังน้ี  

ในทางกลบักนั เหตุการณ์คร้ังน้ีจะท าให้อตัราเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยัปรับตวัสูงข้ึนสอดรับกบัสภาพอุปทานของ

เงินทุนท่ีลดลง โดยเฉพาะการประกนัภยัลูกคา้กลุ่มองค์กร นอกจากน้ีแลว้ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บคร้ังน้ีจะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้

ประชาชนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของประกนัภยัมากยิง่ข้ึน ซ่ึงก็น่าจะน าไปสู่ความตอ้งการประกนัภยัท่ีสูงมากข้ึนในอนาคต 

จากการส ารวจของ Deloitte[3] พบวา่การควบคุมค่าใชจ่้ายจะเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริหารของบริษทัประกนัภยัมาก

ยิง่ข้ึนต่อจากน้ีไป บริษทัต่างๆ จะเร่ิมชะลอหรือลดการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นนอ้ยเพ่ือส ารองเงินทุนไวใ้ชใ้นการ

ฟ้ืนตวัและการเติบโตในอนาคต บริษทัประกนัภยัใน Asia – Pacific เกือบ 50% ตั้งความหวงัท่ีจะลดตน้ทุนขององคก์รในระดบั 11% 

- 20% ในช่วง 12 – 18 เดือนต่อจากน้ีไป  
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Digital Transformation และ Virtual Operations ในบริษทั

ประกนัภยัจะถูกเร่งให้เกิดเร็วยิ่งข้ึน จากเดิมท่ีก าหนดไวว้า่

จะใช้เวลาหลายปีในการด าเนินการ จะถูกย่นลงมาเหลือ

เพียง 1 – 2 ปี ท่ีจะตอ้งเห็นผล บริษทัประกนัภยัในแต่ละ

ภูมิภาคจะให้ความส าคญัในแต่ละกระบวนการแตกต่างกนั

ไป ดงัแสดงในแผนภาพ 
 

มูลค่าความสูญเสียจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ของธุรกิจประกนัวินาศภยั ณ ปัจจุบนัยงัไม่แน่ชดั แต่เป็นท่ีคาด

กนัในวงการว่าค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์คร้ังน้ีจะบวกลบอยู่ท่ีมูลค่า $5.5 หม่ืนลา้น ความเสียหายล่าสุดท่ี Reinsurance 

News[4] ไดร้วบรวม ไวเ้ม่ือเดือนธนัวาคมท่ีผา่นมาอยูท่ี่มูลค่า $2.95 หม่ืนลา้น บริษทัประกนัภยั (ต่อ) ท่ีไดรั้บความเสียหายสูงสุดคือ 

Munich Re ($4.1 พนัลา้น) อนัดบัสองคือ Lloy’d ท่ีมีมูลค่าสินไหมทดแทนอยูท่ี่ $3.9 พนัลา้น อนัดบัสามคือ Swiss Re ท่ีรายงาน

มูลค่าสินไหมทดแทนอยูท่ี่ $3.0 พนัลา้น  

การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ขาย รวมถึงการเดินทาง และการประกนัภยัลูกคา้กลุ่มองคก์ร เป็นท่ีคาดวา่

จะไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โดยตรงและหนกักวา่การประกนัภยัลูกคา้รายยอ่ย ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ี

ใหค้วามคุม้ครองผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคจะเป็นท่ีตอ้งการในอนาคต ซ่ึงผลิตภณัฑเ์ช่นท่ีวา่น้ีรัฐบาลจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

เขา้มาให้การสนบัสนุนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดว้ย เน่ืองจากเป็นภยัท่ีมีการสะสมตัวค่อนขา้งสูง นอกจากน้ีแลว้ การท่ีห่วงโซ่

อุปทานถูกปรับเปล่ียนไปจากเดิม รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนัมากยิ่งข้ึน จึงเปิดโอกาสให้กับ

ผลิตภณัฑป์ระกนัวนิาศภยัและบริการรูปแบบใหม่ๆ มากยิ่งข้ึน เช่น การประกนัภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัเก่ียวกบัการค ้าประกนั 

การประกนัภยัวศิวกรรม การประกนัภยัไซเบอร์ เป็นตน้ เน่ืองดว้ยนโยบาย Work from Home: WFM และการท าธุรกรรมออนไลน์ท่ี

เพ่ิมมากข้ึนระหวา่งการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให้ Cyber Risk และ Business Interruption เป็นภยัท่ีทั้งบริษทัประกนัภยั

และผูเ้อาประกนัภยัคาดวา่จะตอ้งแบกรับมากยิง่ข้ึนต่อจากน้ีไป   

ผลก าไรจากธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีให้ความคุม้ครอง Events Cancellation และ Workers’ Compensation ไดรั้บผลกระทบเชิงลบ

อย่างมาก เห็นไดจ้าก ROE ของบริษทัประกนัภยัในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีลดลงจาก 8.3% ในปี 2019 เหลือ 2.8% ในปี 2020 

สาเหตุมาจากค่าสินไหมท่ีบริษทัเหล่าน้ีตอ้งแบกรับไวม้ากถึง $6.8 พนัลา้น อนัมีท่ีมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการ

ปรับลดลงของเบ้ียประกนัภยัของธุรกิจประกนัภยัท่ีส าคญัหลายประเภท Swiss Re ประเมินวา่ ธุรกิจประกนัวินาศภยัโลกในปี 2022

จะมีขนาดต่างไปจากปี 2019 และจะเร่ิมกลบัมาเติบโตไดอี้กคร้ังในปี 2023 ท่ีอตัรา 3%  

ถึงแมโ้ลกจะสามารถจดัการการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ไดส้ าเร็จ แต่เช่ือไดว้า่โลกจะไม่หมุนยอ้นกลบัเขา้สู่ภาพ “ปรกติ” ดัง่ท่ี

เคยเป็นมา จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายมากส าหรับบริษทัประกันภยัทั่วโลก และจะยิ่งท้าทายเป็นทวีคูณส าหรับบริษทัท่ียงัย  ้าคิดย  ้าท า

แบบเดิมๆ ดงันั้นบริษทัจึงตั้งเป้าหมายในการพฒันาการด าเนินธุรกิจให้มีความทนัสมยัสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม พร้อมทั้ง

รักษาการบริการท่ีดีกบัลูกคา้และคู่คา้ของบริษทั เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถใหม้ากยิง่ข้ึนรวมถึงการด าเนินงานดา้นการบริหาร

จดัการใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงเพ่ือเป็นการลดกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

อ้างอิงจาก  
https://www.tqr.co.th/upload/news/file-en_210113131330.pdf   
[1] https://www.weforum.org/agenda/2020/12/k-shaped-covid19-coronavirus-recovery/   [2] https://www.swissre.com/dam/jcr:d50acbcd-ce5c-4ee9-bc60-a3c1e55f8762/sigma-4-2020-en.pdf  [3] https://tqr.co.th/upload/news/file-th_210113131330.pdf 

https://www.tqr.co.th/upload/news/file-en_210113131330.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/k-shaped-covid19-coronavirus-recovery/
https://www.swissre.com/dam/jcr:d50acbcd-ce5c-4ee9-bc60-a3c1e55f8762/sigma-4-2020-en.pdf
https://tqr.co.th/upload/news/file-th_210113131330.pdf
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่  

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

  บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
  สถานท่ีตั้ง 
  ส านักงานใหญ่:  อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก  
   แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  สาขาขอนแก่น:  เลขท่ี 377/1-3 หมู่ 12 ต าบลเมืองเก่า อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

  ทะเบียนเลขท่ี   ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
  0107537000807 (บมจ. 327) 120,000,000 บาท (หน่ึงร้อยยีสิ่บลา้นบาท) 
    ประกอบดว้ยหุน้สามญั  
  ก่อต้ังบริษัทและเร่ิมประกอบกจิการ จ านวน 12,000,000 หุน้ (สิบสองลา้นหุน้) 
  10 พฤศจิกายน 2492  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท    

  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  รับประกนัวินาศภยั  

  ติดต่อบริษัท 
  ▲  ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์  ▲  เวบ็ไซตบ์ริษทั  
   โทรศพัท:์ 0-2276-1024 ต่อ 212 โทรสาร 0-2275-4919  http://charaninsurance.co.th/ 
   Email: charanins@charaninsurance.co.th 
  ▲ ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
   โทรศพัท:์ 0-2276-1024 ต่อ 207 โทรสาร 0-2275-4919 
   Email: charanins@charaninsurance.co.th 

5.2 บุคคลอ้างองิอืน่ๆ  
  ▲ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
   โทรศพัท:์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 
  ▲ ส านักงานตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี 
   บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
   316/32 ซอยสุขมุวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0-2259-5300-2 
   โดย  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 
   และ/หรือ  นางสาวสมจินนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599 
     นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7645 
   และ/หรือ  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8125 
  ▲ ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
   - ไม่มี- 
  ▲ ท่ีปรึกษากฎหมาย 
   - ไม่มี- 

http://charaninsurance.co.th/
mailto:charanins@charaninsurance.co.th
mailto:charanins@charaninsurance.co.th
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5.3 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายหรือคดีฟ้องร้องในลกัษณะใด ๆ ท่ีมีผลกระทบทางดา้นลบต่อ

ทรัพยสิ์น ฐานะทางการเงิน และการด าเนินธุรกิจของบริษทั มากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุ้น หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์

หมุนเวยีน  

5.4 ตลาดรอง  

- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศอ่ืน - 

5.5 สถาบันการเงนิทีต่ดิต่อประจ า (เฉพาะกรณีทีบ่ริษัทออกตราสารหนี)้ 

- บริษทัไม่มีการออกตราสารหน้ี - 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  58 

ส่วนที ่2 
การก ากบัดูแลกจิการ 

6. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ    

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ โดยไดย้ึดถือการปฏิบติังานตามหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรตั้งแต่ ปี 2563 โดยเช่ือ

อยา่งยิง่วา่กระบวนการการก ากบัดูแลกิจการท่ีจะยกระดบัการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ติบโตและยัง่ยนื น าไปสู่ความส าเร็จอนั

ไดแ้ก่การเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยท่ีผา่นมาบริษทัไดมุ่้งสร้างความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสร้าง

จิตส านึกในการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปใชใ้นการท างานประจ าวนัจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร อีกทั้งพฒันาระบบ

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยไดติ้ดตามศึกษาแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมี

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบติังาน 

 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 

1. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่จะร่วมกนัพิจารณากลัน่กรองผูท้รงคุณวฒิุท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารสูงสุด โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวติัการท างานท่ีดีและมีภาวะผูน้ า 

วสิยัทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ อนั

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษทั นอกจากน้ียงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

(Board Diversity) และก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นและยงัขาดรวมถึง

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ของบริษทั เพ่ือเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ ให้ไดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลายหลาย โดยพิจารณาจาก

โครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการควบคู่ไปดว้ย 

2. การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัยงัไม่มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการท่ีชดัเจน โปร่งใส เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัขอบเขต

หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั รวมทั้งค  านึงถึงผลประกอบการเพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตดัสินใจ 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมาย

และทิศทางท่ีบริษทัก าหนด  และจะน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั 

โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใสสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(1) บริษทัก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ โดยก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั

อยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นเพ่ือพิจารณา 

งบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

 (2) มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจนและไดก้ าหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี น าส่ง

เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้

เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ  

ในปี 2564 ได้มีการก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได)้ ดงัต่อไปน้ี  

คร้ังที ่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 

2 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

3 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 

4 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 

 (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัก าหนดองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

 (4) คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั

หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 (5) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการเชิญผู ้บริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้

สารสนเทศและรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการท าความรู้จกักบัผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 (6) ในการประชุม ประธานคณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการน าเสนอวาระการประชุมและจดัสรรเวลา

ในการอภิปรายซักถาม และสรุปประเด็นเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้

คณะกรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพ่ือสรุปการประชุม  

4.  ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ  

  บริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารโดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้

อยา่งชดัเจน และมีการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหาร ทั้งน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และ

ผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัและมีความเช่ียวชาญท่ี

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  
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5. การพฒันากรรมการ 

(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่านเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ และการ

ด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการขณะเดียวกนัก็มี

นโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกท่านทั้ งในแง่การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการ

ใหส้ามารถเขา้รับต าแหน่งไดเ้ร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี   

-   เร่ืองท่ีควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ 

-  ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ:  แนวทางการด าเนินงาน และเยีย่มชมการท างานของแต่ละฝ่าย  

-   การพบปะหารือ:  กบัประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการด าเนินงาน 

(2) การพฒันาความรู้  

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันากรรมการโดยไดส่้งกรรมการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้สามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจอยูเ่สมอและยงัเป็นการเพ่ิมมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์น ามาประยกุตใ์ชก้บั

ธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ีจึงมีนโยบายใหก้รรมการไดรั้บการพฒันาความรู้ในหลกัสูตรต่างๆ อาทิเช่น หลกัสูตร Director 

Certification Program (DCP) และ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการไทย (IOD)  

ในปี 2564 บริษทัไม่มีมีการส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ร่วมการอบรม  

6. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งในรูปแบบของการประเมินการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีรายบุคคลดว้ยตนเอง (Self-Assessment) รวมถึงการประเมินตนเองแบบรายคณะ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั

พิจารณาผลงานและปัญหาส าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีบรรทดัฐานท่ีจะ

ใชเ้ปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละมีการทบทวนปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

กระบวนการในการประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 (1) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัและทบทวนแบบประเมินผลเพ่ือให้เกิดความถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด 

 (2) เลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุป และวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการวิเคราะห์จากการ

ประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 (3) เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าผลวิเคราะห์และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษทัไปจดัท าแผนเพ่ือด าเนินการ

ปรับปรุง  
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หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

หัวข้อการประเมนิ การประเมนิรายบุคคล 
การประเมนิตนเองแบบรายคณะ 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้าง และคุณสมบติัของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การประชุมของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ✕ ✓ ✕ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ✕ ✓ ✕ 

การพฒันาตนเอง ✕ ✓ ✕ 

 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กีย่วกบัผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสีย  

 สิทธิของผู้ถือหุ้น   

 ก่อนวนัประชุม 

 บริษทัใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยส่งเสริมคุม้ครองผูถื้อหุ้นให้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการอ านวยความ

สะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรไดรั้บอยา่งเท่าเทียม เช่น การไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ การเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้รวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม การใชสิ้ทธิออกเสียงใน

เร่ืองส าคญัต่างๆ เป็นตน้ โดยบริษทัจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้  

 ในปี 2564 บริษทัมีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID – 19 ในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดท้วีความรุนแรง กรุงเทพมหานครจึงได้

ออกประกาศ เร่ือง การสัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 25) โดยใหปิ้ดสถานท่ีใหบ้ริการห้องประชุมและก าหนดให้

จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไม่เกิน 20 คน ดงันั้นเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามประกาศดงักล่าว บริษทัมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง

เปล่ียนสถานท่ีจดัประชุมและช้ีแจงปรับลดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นทางอีเมล ์SMS และแจง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

จากเดมิ:  หอ้ง Sarocha ชั้น 3 โรงแรม สวสิโฮเตล็ กรุงเทพฯ รัชดา เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง   

   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เปลีย่นเป็น: หอ้งประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกนัภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก                         

   เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

ปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ ผูถื้อหุน้ และเจา้หนา้ท่ีบริษทัไม่เกิน 20 ท่าน 

ทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่ง (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั 

เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 21 วนั ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดและเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลา

ศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการ

ประชุม ค าถาม รวมถึงการเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นการล่วงหน้า
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ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีในหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดท่ีชดัเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี 

วาระการประชุม กฎเกณฑ ์วิธีการในการเขา้ร่วมการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี

ตอ้งตดัสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา ในแต่ละวาระจะระบุชดัเจนวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวโดยไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาส

ของผูถื้อหุ้นในการศึกษาขอ้มูลสารสนเทศหรือการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ในหนงัสือเชิญประชุมมีการ

แจง้ให้ผูถื้อหุ้นเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นมาให้ครบถว้นในวนัประชุมเพ่ือรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี 

บริษทัไดป้ระกาศการนดัประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพล่์วงหนา้ 3 วนัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้เป็นอยา่งมากโดยค านึงความสะดวกของผูถื้อหุ้น จึงเลือกสถานท่ีการจดัการประชุมผูถื้อ

หุ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภยั เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสะดวกต่อการเดินทางเน่ืองจากอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าใตดิ้น สถานีรัชดาภิเษก และไดอ้ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม อาทิ จดัเตรียมจุดคดักรอง เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ ป้ายบอกทาง เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน

ในจ านวนท่ีเหมาะสม มีการน าระบบ Barcode เขา้มาใชอ้ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง 

พร้อมทั้งจดัพิมพเ์อกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด รวมไปถึงบตัร

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ได ้1 ชัว่โมงก่อน

เร่ิมการประชุม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

เลขานุการบริษทั รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น โดยในปี 2564 ไดมี้อาสา

พิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ นางทรัพยด์า แจง้อรุณจิรมณี เป็นผูส้ังเกตการณ์การจดัประชุม

เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและตรงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ก่อนเร่ิมการประชุมประธาน

ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูช้ี้แจงจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมช้ีแจง

วธีิการออกเสียงลงคะแนนโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียงเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดใ้นกรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ภายหลงั 

 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจ้งไวแ้ละจัดสรรเวลาในการ

พิจารณาแต่ละวาระอยา่งเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง รวมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของตนเองด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมได้อย่างเต็มท่ี โดย

ประธานและผูบ้ริหารจะตอบทุกขอ้ซักถามอย่างชดัเจนและตรงประเด็น บริษทัไดมี้การจดบนัทึกการประชุมพร้อมทั้ง 

ค  าถาม – ค  าตอบ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งท่ีเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย  
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หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดบ้นัทึกขอ้มูลการประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งในเร่ืองรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอ้ซกัถาม ค าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคญั และมติท่ีประชุมในแต่ละวาระอยา่งละเอียด ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัท่ีมีการประชุม รวมถึงเผยแพร่รายงาน

การประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

บริษทัมีนโยบายสนับสนุนและให้ความส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสไดรั้บการชดเชย 

ดงันั้น บริษทัจึงมีมติด าเนินการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. การจดัการประชุมผูถื้อหุน้จะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิมระเบียบ

วาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการ

ประชุมแต่ละวาระอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ  

2. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยทัว่กนับน

เวบ็ไซตข์องบริษทัและเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งไดแ้จง้ให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระ

และหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอยา่งชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนั

กลัน่กรองเร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับวาระท่ีไม่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมช้ีแจงเหตุผลบนเวบ็ไซตบ์ริษทัต่อไป  

3. บริษทัได้สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะโดยการจดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตาม

ประกาศของกระทรวงพาณิชย ์และรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้

ผูถื้อหุน้ท่ีจะประสงคม์อบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนไดเ้ลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการ

ตรวจสอบ พร้อมขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น ส าหรับ

หนงัสือมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนและไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์ บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์

เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ร่วมประชุม  

4. ก่อนเร่ิมการประชุมกรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นอย่างชดัเจนในห้อง

ประชุมโดยถือปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัในการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ ให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน

หุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยถือวา่หน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียงและการลงคะแนนเสียงใหท้ าโดยเปิดเผย โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีการใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระเร่ืองการแต่งตั้ งกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและไดด้ าเนินการประชุมไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนวาระท่ีก าหนด

ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืน ระหวา่งการประชุมประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาให้ผูถื้อหุ้นมี

โอกาสไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนัก่อนการออกเสียงเพ่ือลงมติ

ในแต่ละวาระของการประชุม  
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5. การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วโดยบริษทัท าการแจกบตัรละคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุก

ท่านโดยแยกตามวาระท่ีส าคญัเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามท่ีสมควร ซ่ึงจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง

เหล่าน้ีไวเ้พ่ือใหส้ามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลงั และน าผลคะแนนมารวบรวมกบัคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้ใน

หนงัสือมอบฉนัทะก่อนท่ีจะประกาศแจง้มติใหท่ี้ประชุมรับทราบ  

6.  บริษทัไดมี้การบนัทึกมติท่ีประชุมโดยแบ่งเป็นจ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในแต่ละ

วาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในรายงานการประชุมและมีการบนัทึกค าถาม ค าช้ีแจง และความคิดเห็นของท่ีประชุมไว้

อยา่งครบถว้น ภายหลงัจากการประชุม 14 วนั บริษทัจะเปิดเผยรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

และจดัเก็บเป็นรายงานการประชุมไวท่ี้ส านกังานใหญ่ของบริษทัเพ่ือใหทุ้กฝ่ายสามารถตรวจสอบได ้

7.  บริษทัมีการก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในบริษทั ห้ามผูบ้ริหาร และพนกังานในทุก

ระดบัชั้นน าขอ้มูลภายในบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งน าส่ง

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี รายละเอียดของมาตรการดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “การใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์”  

 สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย   

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาให้มี

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัน่คงทางการเงินและความ

ยัง่ยืนของกิจการต่อไป โดยคณะกรรมการบริษทัตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียตามท่ีกฎหมายก าหนด 

รวมถึงเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม เพ่ือให้มัน่ใจวา่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บ

การคุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยดี รวมถึงจดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารสอดคลอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และช่องทางการ

แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจากพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล

ผลประโยชน์ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดกรอบความประพฤติดา้นจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหเ้ป็นกรอบความเขา้ใจวา่บริษทั จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสามารถจ าแนกแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

- ผู้ถือหุ้น: บริษทัมีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินงาน โดยรักษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นดว้ยผลตอบแทนท่ีดี และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผู ้

ลงทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นท่ีน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบได ้

- พนักงาน: บริษทัค านึงถึงพนกังานเป็นส าคญั เพราะถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพ โดย

ค านึงถึงความปลอดภยั และสวสัดิภาพของพนกังานเป็นส าคญั  จึงปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และ

เคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ

ตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และก าหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้ง

ในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานเปิดโอกาสให้

พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความส าเร็จและสร้างความพึงพอใจสูงสุด



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  65 

ใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการสุขอนามยัในท่ีท างาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหมี้ความปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะอนามยัต่อพนกังานเป็นส าคญั  

- คู่ค้า: บริษทัไดก้ าหนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเหมาะสม และเพ่ือให้

เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัท่ีสุจริตโปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ี

เป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขไดต้อ้งแจง้ใหคู้่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการ

แกไ้ข และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดระเบียบ

ในการจดัหาและด าเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ และไม่ท าธุรกิจ

กับคู่ค้าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง

ตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื  

- เจ้าหนี:้ บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีการกระท าใดๆท่ีฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีตกลง    หรือปิดบงั

ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจา้หน้ี ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่เจา้หน้ีมาโดยตลอด ทั้งน้ี                 

หากบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้หรือมีเหตุจ าเป็นให้ผิดนดัช าระหน้ี บริษทัจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ทนัที เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม โดยในปีท่ีผา่นมา บริษทัไดป้ฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยครบถว้นและไม่มีเหตุการณ์ผิดนดัช าระใดๆ 

- ลูกค้า: บริษทัมีความมุ่งมั่นในการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และบริการให้ได้มาตรฐาน ให้ความคุม้ครองท่ี

เหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ยดึหลกัความยติุธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ตระหนกัถึงการรับผิดชอบต่อ

ลูกคา้ในเร่ืองของการให้ขอ้มูลข่าวสารและขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และมีหน่วยงานท่ีรับเร่ืองร้องเรียนให้ขอ้เสนอแนะจาก

ลูกคา้โดยเฉพาะ ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นเร่ือง “การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม” ภายใตห้ัวขอ้ “ด้าน

ความรับผดิชอบต่อลูกค้า” 

- คู่แข่งทางการค้า: บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็น

ธรรม มุ่งเน้นการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ไม่

ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิฉอ้ฉล และยดึถือนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้

ท่ีระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

-  ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม: บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอดโดย

ปลุกฝังอยู่ในการด าเนินงานของกิจการ มีการส่งเสริมการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า ไม่สร้างหรือ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงการใชน้ ้ า ไฟฟ้า และทรัพยากรต่างๆ 

ภายในองคก์รโดยบริษทัเปิดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้ผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทัสามารถร้องเรียนมายงับริษทัและไดรั้บการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงที  

 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

บริษทัมีแนวปฏิบติัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ผ่านช่องทางท่ี

เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือแก่ผูถื้อหุ้น สถาบันการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์นักลงทุน รวมไปถึง              

ผูท่ี้ตอ้งการใช้ขอ้มูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น 
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ทนัเวลาและสม ่าเสมอ เก่ียวกบัขอ้มูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบติัต่อขอ้มูลทั้งในดา้นบวกหรือ

ด้านลบ แต่บริษทัยงัตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเก่ียวกับข้อมูลทางธุรกิจท่ีส าคัญในการ

ด าเนินงาน ทั้งน้ีนโยบายน้ีจะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

  การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัไดก้ าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อตา้นทุจริตทุกรูปแบบไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และรณรงค์

เน้นย  ้าการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยืนยนัในเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ครอบคลุมหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง อีกทั้งก าหนดมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพ่ือให้มีการปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการ

ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของบริษทั โดย

มุ่งมัน่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติัตามนโยบายน้ีโดยทัว่กนั  

6.2 จรรยาบรรณธุรกจิ  

บริษทัได้จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดย้ดึมัน่ในการปฏิบติังาน และใหก้ารด าเนินธุรกิจอยูบ่นพ้ืนฐานการมีจริยธรรม โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่

ให้พนักงานทุกระดบัรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งถือปฏิบติัตามจริยธรรม

ทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะไดรั้บการลงโทษทางวนิยั และ / หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี และในกรณีพบเห็นการ

ปฏิบติัท่ีอาจขดัต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ให้พนกังานรายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชาแลว้แต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสท่ี

บริษทัจดัใหมี้ข้ึน โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยจริยธรรมทางธุรกิจท่ีเวบ็ไซตบ์ริษทั: http://charaninsurance.co.th/aboutus/cg/ 

6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบายและแนวปฏิบัต ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีทีผ่่านมา  

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการใน

รอบปีทีผ่่านมา 

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

ใหเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ในการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบติัตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 นั้น คณะกรรมการไดน้ าหลกัปฏิบติัไปปรับใช ้และไดบ้นัทึกเหตุผลไวเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของการพิจารณาและทบทวนนั้นแลว้  

6.3.2 การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซ่ึงจดัท าโดย

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าขององคก์ร ในการ

น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีมาปรับใชเ้พ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งไดป้ระเมินการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติั

ใน CG Code แต่ละขอ้ โดยมีความเห็นวา่ในภาพรวมบริษทัมีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบั

หลกัปฏิบติัใน CG Code เหมาะสมกบัทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอดและไดส้รุปประเด็นท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัและจะน าไปพิจารณาปรับใชใ้หเ้หมาะสม มีดงัต่อไปน้ี  

http://charaninsurance.co.th/aboutus/cg/
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ล าดบัที ่ หลกัปฏิบัตติาม CG Code เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท 

1. 

 

 

 

 

ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็น 

กรรมการอิสระ  

(ตามหลกัปฏิบติั 3.2.1) 

 

 

บริษทัยงัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ียาวนาน และภาวะ

ผูน้ า เพ่ือน าพาบริษทัให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม บริษทัได้

ด าเนินธุรกิจโดยตั้งอยูบ่นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี องคป์ระกอบของ

คณะกรรมการมีการถ่วงดุลอ านาจอยา่งเหมาะสม การด าเนินการต่างๆ อยูภ่ายใต้

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. คณะกรรมการอิสระของบริษทัมี

การด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน             

9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

คร้ังแรก  

(ตามหลกัปฏิบติั 3.2.5) 

บริษทัเล็งเห็นว่าคณะกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปีนั้น เป็นผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจประกนัภยั และมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดีมาโดยตลอด อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามขอ้บงัคบัของ

ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการด ารงต าแหน่งต่อเพ่ือเป็นการพาองค์กรให้

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

3. บริษทัยงัไม่มีการจดัตั้ง 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการสรรหา  

(ตามหลกัปฏิบติั 3.4.1) 

การก าหนดค่าตอบแทนและการสรรหา คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณา

และกลั่นกรองร่วมกัน ซ่ึงจะพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้ 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

พนักงาน และอืน่ๆ  

7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยมีโครงสร้างการจดัการท่ีชดัเจน 

ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้คณะกรรมการไดมี้การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโบยบาย แผนงาน 

และกลยทุธ์ของบริษทั รวมถึงจดัใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่ง

ชดัเจนโดยคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 คณะ เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ

ผลิตภณัฑ ์โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารสูงสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

  คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทกัษะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั และมีความ

หลากหลายดา้นประวติัการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่จ ากดัความแตกต่างอ่ืนใด 

  กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และไม่มากกวา่ 15 ท่าน โดยไม่มีการกีดกนัทางเพศ ปัจจุบนัมีกรรมการจ านวน 7 ท่าน 

ซ่ึงเป็นผูห้ญิงจ านวน 1 ท่าน 

  กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.8 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร

จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.3 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

 

ส านักตรวจสอบภายใน 

 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการ 

ผลติภัณฑ์  

คณะกรรมการ 

ลงทุน 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 
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  ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุด

ยอ่ย เพ่ือใหมี้ความชดัเจนในการแบ่งแยกหนา้ท่ีและการปฏิบติังาน  

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มอี านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ท่าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

    รายช่ือ   ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1. นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา ประธานกรรมการ 17 มกราคม 2551 

2. นายสมพล   ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 17 มกราคม 2551 

3. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 22 กนัยายน 2549 

4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 13 มิถุนายน 2545 

5. นายสุกิจ   จรัญวาศน์ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ 1 มกราคม 2517 

6. นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ  1 กรกฎาคม 2528 

7. นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการ  1 กมุภาพนัธ์ 2548 

กรรมการทีม่อี านาจลงนามแทนบริษัท  
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

คณะกรรมการได้ โดยจะก าหนดเ ง่ือนไขให้กรรมการท่ี มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุกิจ จรัญวาศน์                           

นายพนธ์ ฐิตพิานิชยางกรู  นายกติตพิงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

7.2.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

และจดัใหมี้การปรับใชน้โยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ    

3. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น นโยบาย และแผนธุรกิจ อ านาจการ

บริหาร การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ

รายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดยอ่ย

อ่ืนใด โดยพิจารณาจากคุณสมบติั และลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถท่ี

เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

6.  พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริษทั เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ เพ่ือให้การ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง    
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7. ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทัดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต อยา่งมีเหตุผลและระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี        

8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือใหบ้รรลุกลยทุธ์ และเป็นไปตาม

แผนงาน 

9. พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้     

10. ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การก าหนดโบนัส ค่าตอบแทนของ

พนกังานและผูบ้ริหาร 

11.  ก ากบัดูแลใหมี้การส่งเสริมการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ

และพฒันาการด าเนินงาน  ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

มาตรฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษา

ความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

12. เรียกประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี โดยก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และระเบียบ 

วาระการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

เก่ียวกบัเร่ืองเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

13. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ 

มติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงงบการเงิน รายงาน

ประจ าปี แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการด าเนินงานให้ถูกตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์และควบคุมระบบจดัเก็บเอกสารใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดใ้นภายหลงั 

บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั  

1. ก ากบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และ

เป้าหมายหลกัขององคก์ร           

2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และ

ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมี

จริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดมาตรการดูแลให้เร่ืองส าคญัไดถู้ก

บรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นมี

การลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

4. มีการจดัสรรเวลา เพ่ือเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นส าคญัอยา่งรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการมีดุลย

พินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
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5. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ระหวา่งคณะกรรมการ และ

ฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทมอี านาจอนุมตั ิในเร่ืองต่างๆ รวมถึง 

 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์รทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

 แผนงานและงบประมาณประจ าปี 

 การลงทุน ด าเนินโครงการต่างๆ ท าสญัญาท่ีส าคญัของบริษทั  

 การปรับโครงสร้างการบริหาร 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและกรรมการผูจ้ดัการ 

 การแต่งตั้งกรรมการท่ีออกระหวา่งปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 การก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั  

คณะกรรมการบริษัทด าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

  การก าหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี 

 การดูแลความเพียงพอเหมาะสมของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 การก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

 การดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินใหมี้ความน่าเช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรด าเนินการ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 เร่ืองท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินการ กล่าวคือ การจดัการ (Execution) ให้

เป็นไปตามกลยทุธ์ นโยบาย หรือแผนงานท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติัแลว้ตามกรอบนโยบายท่ีก าหนดไวแ้ละติดตามดูแลผล

โดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจหรือการท างานของฝ่ายจดัการ เวน้แต่มีเหตุผลจ าเป็น  

 เร่ืองท่ีมีขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมติัรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 

อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ  

1.   บริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบอ านาจด าเนินการ และมติท่ีออกโดยท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจบังคบับัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษทั และในการบริหารกิจการ 

กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั        

2.   ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลูกจา้ง ออกค าสั่งหรือประกาศก าหนดวิธีการบริหารงานและการด าเนิน

กิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทั และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3.   กิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม มีอ านาจกระท าการแทนและผูกพนั

บริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1. เวน้แต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม

อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัจะกระท าได้ต่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุม
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คณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ยเท่านั้น ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการและกรรมการมีอ านาจลงนาม จะมอบ

อ านาจใหบุ้คคลใดกระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

4. การอนุมติัรายการท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา

และอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

5. การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และใหพ้นกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมถึงการเล่ือน

หรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซ่ึงคณะกรรมการหรือระเบียบขอ้บังคบัก าหนดให้

คณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั  

6. บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายวา่

ดว้ยการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั รวมถึง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต ยติุธรรม และมีคุณธรรม โดยจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยมีอ านาจ หนา้ท่ี 

และบทบาทความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอิสระของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด โดย

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ในการท างานเป็นท่ียอมรับ และมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 ท่าน เป็น

ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาทางดา้นบญัชี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือ ธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อม

ทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทั้ งขอ้บังคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับบริษัทและ / หรือธุรกิจของบริษัท ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว มีความ

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัและ / หรือธุรกิจ

ของบริษทั 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ                            

แต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือสงัเกตโดยรวมท่ี คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(8) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้องเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

8) หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ ทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยทนัที 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และมีผลใช้บังคบักับบริษทั และ / หรือ ธุรกิจของบริษทัหาก

คณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9) สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีการควบคุม

ภายในอยา่งเพียงพอ  
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10) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัเป็นประจ า เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขนโยบายดงักล่าว และเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไวใ้น

นโยบายฉบบัอ่ืนของบริษทั 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

  คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย คณะกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการ

ด ารงต าแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพต าแหน่งของกรรมการท่านนั้น  

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1) รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัให้ด าเนินไปตามนโยบายและแผนงานหลกั

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

2) รับผิดชอบในการจดัท านโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั              

3) รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. วินาศภยั 

พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ก าหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.  

4) รับผิดชอบในการดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ให้มีการจดัท างบการเงินท่ีแสดงฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีเป็นจริงอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล 

5) รับผิดชอบในการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

เพ่ือบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

6) รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

3. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) 

คณะกรรมการลงทุนประกอบดว้ย คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

วาระการด ารงต าแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหารท่านนั้น  

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1) จดัท ากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมติัคณะกรรมการบริษทั 

2) พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการและนโยบายบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของส านกังาน คปภ. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) พิจารณาแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

4) พิจารณาจดัท าระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

5) ก ากบัดูแลการลงทุนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

6) สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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7)  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

8)   พิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืทัว่ไป 

9)   พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ย  คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน และมีกรรมการ จ านวน 1 ท่าน มี

ความรู้ความช านาญดา้นการบริหารความเส่ียง วาระการด ารงต าแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพต าแหน่งของกรรมการ และ

ผูบ้ริหารท่านนั้น 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1) พิจารณาจดัท ากรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้

ความเห็นและอนุมติั โดยตอ้งครอบคลุมประเภทความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

1.2 ความเส่ียงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) 

1.3 ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 

1.4 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

1.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

1.6 ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) 

1.7 ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) 

1.8 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

1.9 ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 

1.10 ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) 

1.11 ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถา้มี) 

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) 

2) ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั  

3) จดัการประชุมเป็นประจ าอยา่งน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ังเพ่ือติดตามสถานะความเส่ียง และการเปล่ียนแปลงความ

เส่ียงของบริษทั รวมถึงติดตามความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียงและใหข้อ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ 
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ปรับปรุงแกไ้ข และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

4) ก ากบัดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง 

5) ท าใหม้ัน่ใจวา่บริษทัด าเนินกิจกรรมภายใตน้โยบายการบริหารความเส่ียง 

6) จดัเตรียมแผนบรรเทาความเส่ียงเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงกรณีฉุกเฉิน 

5. คณะกรรมการผลติภัณฑ์  

 คณะกรรมการผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย  กรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 10 ท่าน ท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการด ารงต าแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหารท่านนั้น 

และเจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่านนั้น 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

1) ก ากบัดูแลการออกหรือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ประกนัภยัให้มีการด าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรือ

ธรรมมาภิบาลท่ีดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบติั รวมถึงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 

2) วางแผนกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีคิดคน้ข้ึน และน าเสนอแผนงานต่อคณะผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3) วางแผนและพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ีมีความคุม้ครองและมีอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขนัใน

ตลาดได ้ รวมถึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจ านวนมาก และเหมาะสมกบัความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

4) วเิคราะห์ช่องทางการขายและคู่คา้ทางธุรกิจ โดยจดัผลิตภณัฑใ์ห้มีความเหมาะสมกบัช่องทางการขายและศกัยภาพ

ของคู่คา้ทางธุรกิจ และมีการพฒันาช่องทางการขายใหม่  

5) ระบุ วเิคราะห์ และประเมินความเส่ียงต่างๆ อยา่งรอบดา้น เพ่ือหาวธีิการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หส้ามารถจ าหน่ายไดต้ามท่ีคาดหวงั  

6) ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑ์

ประกนัภยัของบริษทั 

7) ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและส านกังาน คปภ. ในการยืน่ขอรับความเห็นชอบแบบและขอ้ความ รวมถึงอตัรา

เบ้ียประกนัภยั ส าหรับผลิตภณัฑป์ระกนัภยัใหม่ รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งปรับปรุง  

8) ท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอกบริษัทในการด าเนินกิจกรรมการตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

9) สอบทานความเหมาะสมของความคุ้มครอง รวมถึงการก าหนดอตัราเบ้ียประกันภยั เพ่ือให้แน่ใจว่า อตัราเบ้ีย

ประกนัภยัท่ีก าหนดข้ึน เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด เม่ือมีการจ าหน่ายไปแลว้ 

10) ติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด แนวโนม้ผูบ้ริโภค การแข่งขนั และขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 

11) ติดตามผลการด าเนินงานของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท เพ่ือพิจารณาว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง

ขอ้ตกลงคุม้ครองหรืออตัราเบ้ียประกนัภยัหรือไม่ อยา่งไร เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑป์ระกนัภยัมีคุณภาพท่ีดีข้ึน   
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12) ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงติดตามสถานะความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง และทบทวนมาตรการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

13) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2.  นายวรยทุธ  เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.  นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์*** กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
หมายเหตุ: ***  เป็นผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาทางดา้นบญัชี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือ 

 ของงบการเงิน 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหาร 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานคณะกรรมการลงทุน 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการลงทุน 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการลงทุน 

4.  นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช กรรมการลงทุน 

5.  นางสาวกญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ กรรมการลงทุน 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.  นางสาวกญัวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5.  นายโฆษิต   องัคสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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5. คณะกรรมการผลติภัณฑ์ (Product Committee) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกรู ประธานคณะกรรมการผลิตภณัฑ ์

2.  นายกิตติ   จรัญวาศน ์ รองประธานคณะกรรมการผลิตภณัฑ ์

3.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ กรรมการผลิตภณัฑ ์

4.  นายวิสิทธ์ิ  ลิ้มเจริญสุข กรรมการผลิตภณัฑ ์

5.  นางปัทมา  ตระการเอ่ียม  กรรมการผลิตภณัฑ ์

6.  นางปุณรดา  อายเุจริญกลุ  กรรมการผลิตภณัฑ ์

7.  นางกฤษณา  คงทอง   กรรมการผลิตภณัฑ ์

8.  นายศรชยั  แกว้รากมุข กรรมการผลิตภณัฑ ์

9.  นายสวสัด์ิ  แกว้ศกัดา   กรรมการผลิตภณัฑ ์

10.  นายโฆษิต  องัคสุวรรณ กรรมการผลิตภณัฑแ์ละเลขานุการ 

7.4 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 

แผนภาพโครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ:  1-12  คือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์  

 

กรรมการผู้จดัการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

ฝ่ายการตลาด 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ด้านบริหารความเส่ียง 

ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและการลงทุน ผู้จดัการฝ่ายประกนัอคัคภีัย 

ผู้จดัการฝ่ายประกนัภัยทางทะเล 

และลอจสิตกิส์ 

ผู้จดัการฝ่ายประกนัภัยเบ็ดเตลด็ 

ผู้จดัการฝ่ายประกนัภัยยานยนต์ แผนกกฎหมาย  

ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

1 

2 3 4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

11 
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  7.4.1 รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการบริษทัมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน 

โดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการในการด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั                  

ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบบริษทั รวมถึงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

อยา่งเคร่งครัด ซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุดตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยรายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติและผลการด าเนินงานท่ีส าคัญต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนคร้ัง ปัจจุบันบริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 12 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามนิยามของ

ส านกังาน ก.ล.ต. มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายสุกิจ   จรัญวาศน์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2.  นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

3.  นายกิตติ   จรัญวาศน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

4.  นายโฆษิต   องัคสุวรรณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบริหารความเส่ียง 

5.  นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

6.  นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

7.  นางสาวกญัญวรรณ   ไตรศกัด์ิสุริยนัต ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน 

8.  นายวสิิทธ์ิ   ล้ิมเจริญสุข ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและลอจิสติกส์ 

9.  นางปัทมา   ตระการเอ่ียม ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั 

10.  นางสาวปุณรดา   อายเุจริญกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

11.  นายนพดล   สุวรรณการียก์ลุ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

12.  นางพรหมพร   ล าดบัพงัค ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน  

1.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ไวอ้ยา่งชดัเจน ค่าตอบแทนดงักล่าวถูกก าหนดไวอ้ยา่งเหมาสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็น

ผูร่้วมกนัพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหารในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี 

ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบควบคู่ไปกบัผลการด าเนินงานของบริษทั  

2. ค่าตอบแทน CEO 

  บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้ งระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO               

โดยไดมี้การจดัการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูป้ระเมิน และ

ร่วมกนัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ดัการ ถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบั ไม่สามารถเปิดเผยได ้

โดยมีเกณฑก์ารประเมินกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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ระยะส้ัน  

ส่วนที ่1 ประเมินจากผลการด าเนินงานในองคก์ร  

ส่วนที ่2 ประเมินผลดา้นความเป็นผูน้ า  (ความเป็นผูน้ า, การก าหนดกลยทุธ์, การปฏิบติัตามกลยทุธ์, การวางแผนและผล

การปฏิบติังานทางการเงิน, ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ, ความสมัพนัธ์กบัภายนอก, การบริหารงานและความสัมพนัธ์

กบับุคลากร, การสืบทอดต าแหน่ง และคุณลกัษณะส่วนตวั) ทั้งน้ีผลการประเมินจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการข้ึน

เงินเดือน ของกรรมการผูจ้ดัการ โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

ระยะยาว 

จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวม  

ในปี 2564 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหาร จ านวน 12 ท่าน ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัสมทบให ้ประมาณ 5 ลา้นบาท  

7.5 ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ในปี 2564 บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ เกิดข้ึนตั้งแต่ก่อตั้ง

บริษทั จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัแบ่งตามสายงานหลกัได ้ดงัต่อไปน้ี 

จ านวนพนักงานและผู้บริหาร ปี 2564   

ผูบ้ริหาร 12 คน 

พนกังาน 49 คน 

รวม 61 คน 

จ านวนพนักงานในแต่ละสายงานหลกั   

ฝ่ายบริหาร 6 คน 

ฝ่ายรับประกนั  10 คน 

ฝ่ายการตลาด 4 คน 

ฝ่ายสินไหมทดแทน 10 คน 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 คน 

ฝ่ายการเงินและการลงทุน 8 คน 

ฝ่ายบญัชี 5 คน 

ฝ่ายธุรการ 3 คน 

หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) 2 คน 

รวม 49 คน 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีค่าตอบแทนพนกังานจ านวน 31.48 ลา้นบาท ค่าตอบแทนดงักล่าว ประกอบดว้ย เงินเดือน 

โบนสั เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆโดยค่าตอบแทนของพนกังานท่ีจะไดรั้บจะพิจารณาจากปัจจยั

ต่างๆ ไดแ้ก่ การเติบโตของผลประกอบการ ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ทั้ งน้ี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมในระยะยาว ท าให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจและใช้ศักยภาพของตนให้มากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัยงัค านึงถึงความเพียงพอต่อการด ารงชีพ ให้เหมาะสมกบัสภาวะค่าครองชีพและสถานการณ์เศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั  

บริษทัพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม โดยพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานเท่ากนัจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั และ

พนักงานท่ีท าผลงานท่ียากกว่าจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า ทั้งน้ีบริษทัมีการวิเคราะห์และประเมินอยา่งโปร่งใสสามารถ

เปรียบเทียบกนัไดร้ะหวา่งงานของทุกฝ่ายในองคก์ร เพียงแต่งานแต่ละอยา่งจะแตกต่างกนัไปดว้ยลกัษณะหนา้ท่ีเท่านั้น โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน      

เงินเดือน / ค่าแรง 29.02 บาท 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   0.42 บาท 

เงินประกนัสงัคม   0.31 บาท 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ    1.73 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 31.48 บาท 

 ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการจ่ายสวสัดิการเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของพนกังาน โดยสวสัดิการต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี   

- บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนเล้ียงชีพพนกังาน โดยท่ีพนกังานส่งเงินเขา้เป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมคัรใจ โดยพนกังานจะส่ง

เงินสะสมจ านวนหน่ึง และบริษทัจ่ายเงินสมทบอีกจ านวนหน่ึงของเงินเดือนเช่นกนั ส าหรับเงินกองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหาร

โดยผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2542  

- สวสัดิการเงินกูย้มืทัว่ไป / ท่ีอยูอ่าศยั  

- การใหสิ้ทธิพิเศษกบัพนกังานในการซ้ือสินคา้ท่ีมีส่วนลด  

- การเบิกค่ารักษาพยาบาล  

- การเบิกค่าทนัตกรรม 

- การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 

- การเป็นเจา้ภาพงานฌาปนกิจใหก้บัพนกังานและครอบครัวพนกังาน 

- เงินช่วยงานมงคลสมรส  

- เงินช่วยพนกังานคลอดบุตร 

- การเท่ียวหรือเล้ียงสงัสรรคป์ระจ าปี 
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นโยบายการพฒันาผู้บริหารและพนักงาน 

บริษทัค านึงถึงอตัราก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้มีคุณสมบติัท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการขององคก์ร มีทศันคติท่ีดี และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร โดยบริษทัมีการวางแผนก าลงัคนให้

เหมาะสมกบัปริมาณงาน มีการปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน เพ่ิมช่องทางการรับสมคัร

ใหม้ากข้ึน มีระบบคดัสรรท่ีสามารถเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร มีทศันคติท่ีดี และพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร      

ในการพฒันาและเพ่ิมพนูความรู้ของบุคลลากร บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัมาอยา่งต่อเน่ือง โดยการพฒันาบุคลากรจะสอดคลอ้ง

กบัแผนพฒันาธุรกิจ เพ่ือเป็นคุณสมบัติหลกัในการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลอ้ง และเอ้ือต่อ

ความส าเร็จของเป้าหมายองค์กรท่ีตั้ งไว ้โดยปี 2564 บริษทัมีการสนับสนุนให้ผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้รับการอบรม / 

สมัมนา ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทการอบรม 
จ านวน 

หลกัสูตร พนักงานทีเ่ข้าอบรม ช่ัวโมงการอบรม 

อบรมภายนอกบริษัท 

เช่น หลกัสูตรดา้น Company Secretaries ประกนัภยั กฎหมาย 

การเงิน การบญัชี สินไหมทดแทน และ IT 

 

58 

 

 

30 

 

192.30 

อบรมภายในบริษัท - - - 

รวมทั้งส้ิน  58 30 192.30 

จ านวนช่ัวโมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมพนักงานต่อปี   6.41 

หมายเหตุ:  พนกังาน 1 คน อาจเขา้รับการอบรมมากกวา่ 1 หลกัสูตร 

7.6 ข้อมูลส าคญัอืน่ๆ  

7.6.1 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท างานต่างๆ  

 เลขานุการบริษัท  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/15 และ 89/16 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสมพร  รษบุตร เป็น

เลขานุการบริษทั รายละเอียดประวติัปรากฏใน เอกสารแนบ 1 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ  

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบักรรมการ รายงานประจ าปีบริษทั หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3. จดัส่งส าเนาการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงาน       

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
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5.  ใหค้  าแนะน าในการด าเนินงานของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. เป็นศูนยก์ลางติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ 

7. ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามมติของกรรมการและผูถื้อหุน้   

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแลตามระเบียบ และ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

9. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

 บริษทัมอบหมายให้ นางสาวนภาภรณ์  ธนังทอง เป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี                   

1 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดประวติัปรากฏใน เอกสารแนบ 1 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั ส านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยคุณสมบติัของผูรั้บผิดชอบหลกัใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัปรากฏใน เอกสารแนบ 3 

 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

 บริษทัได้มอบหมายให้ นายศรชัย  แก้วรากมุข ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance 

Division) เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั 

โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัปรากฏใน เอกสารแนบ 3 

7.6.2 รายช่ือหัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ์ และข้อมูลเพือ่การตดิต่อ 

 นางสมพร  รษบุตร 

ทีอ่ยู่:  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 408/1 อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

อเีมล์:  charanins@charaninsurance.co.th  

เวบ็ไซต์:  www.charaninsurance.co.th  

โทรศัพท์:  0-2276-1024 ต่อ 212 โทรสาร : 0-2275-4919  
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7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ปี 2564 และ 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน

ใหก้บั บริษทั สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงัน้ี 

ประเภทงานบริการ ช่ือผู้สอบบญัชี 
จ านวนเงนิ (บาท) 

ในปี 2564 ในปี 2563 

ค่าสอบบัญชี    
1.  ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส นางสาวสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือ 570,000 570,000 
2.  ค่าสอบบญัชีประจ าปีส้ินสุด  

 31 ธนัวาคม 2564 
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร 
นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

และ/หรือ                                  
และ/หรือ 
 

780,000 780,000 

3.  ค่าสอบทานการด ารงเงินกองทุนตามระดบั   
ความเส่ียงงวด 6 เดือน และปลายงวด 

  200,000 200,000 

ค่าบริการอืน่ๆ  - - 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน - 1,550,000 1,550,000 
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจโดยอา้งอิง

จากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังาน ก.ล.ต. อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

1. กรรมการอสิระ  

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทั้ งหมด โดยบริษทั ได้

ก าหนดใหก้รรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ ควบคุม

ของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2)   ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

3)   ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีเป็นการ

ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผู ้

ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อน

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี

นยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้

มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั สงักดัอยูท่ั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ

ค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อ

หุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้ งในปัจจุบนัและก่อนได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี

นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  86 

ถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

9)   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูง 

ปัจจุบนัมีกรรมการจ านวน 7 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีผูบ้ริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จ านวน 12 ท่าน 

โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารสูงสุด ทั้งน้ี การแต่งตั้งกรรมการบริษทั และ / หรือ กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เน่ืองจากบริษัทย ังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย

คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกันพิจารณาและกลัน่กรองผูท้รงคุณวุฒิท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อีกทั้ งยงัเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมอีกดว้ย  

วธีิการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

1) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อย / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาด ารง

ต าแหน่งกรรมการมายงับริษทั  

2) คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณา ทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์

ของบริษทั  

3) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ เขา้รับการพิจารณาแทน

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษทั 

4) คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบรายช่ือกรรมการท่ีจะน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

การแต่งตั้งและพ้นต าแหน่งของกรรมการ 

1)  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมาก โดยผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึง

เสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

2) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้

มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

3) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
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 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทน

ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน โดยมติของ

คณะกรรมการตามขา้งตน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู ่

3. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 

  คณะกรรมการบริษทัไดท้ าแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงเลขานุการ

บริษทัจะเป็นผูจ้ ัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือร่วมกนัพิจารณา

ผลงานและปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ คือ มากกวา่ร้อยละ 85 = ดีเยีย่ม 

มากกวา่ร้อยละ 75 = ดีมาก มากกวา่ร้อย 65 = ดี มากกวา่ร้อยละ 50 = พอใช ้ ต ่ากวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง 

โดยหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินดงัปรากฏในหวัขอ้ “หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมนิผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ” สรุปผลการประเมิน ดงัต่อไปน้ี 

(1) การประเมนิรายบุคคล  

 โดยตนเอง (Self-Assessment) 

 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 2.93 อยูใ่นเกณฑท่ี์ ดีมาก 

(2) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 3..36 อยูใ่นเกณฑท่ี์ ดีมาก  

(3) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ3.56 อยูใ่นเกณฑท่ี์ ดีเยีย่ม 

 คณะกรรมการบริหาร  

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 3.06 อยูใ่นเกณฑท่ี์ ดีมาก 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ประจ าปี 2564 

รายช่ือ 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ      
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
บริหาร 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

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

หมายเหตุ:  1. * และ ** เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ท าให้ไม่สามารถเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
    คร้ังท่ี4/2564 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2564 จึงเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ Video Conference  

2.  คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการผลิตภณัฑ ์ไม่มีการประชุม ในปี 2564  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2564 2563 

คณะกรรมการ   
เบีย้ประชุม   
-  ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 
-  กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
บ าเหน็จกรรมการ 1,560,000 บาท โดยค านวณจากอตัราร้อยละ 5 

ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ไดรั้บในอตัราสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

300,000 บาท โดยค านวณจากอตัราร้อยละ 5
ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ไดรั้บในอตัราสูงกวา่กรรมการร้อยละ 50 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน - - 
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ - - 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
เบีย้ประชุม   
-  ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท / คร้ัง 
-  กรรมการ 15,000 บาท / คน / คร้ัง 15,000 บาท / คน / คร้ัง 
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ - - 
คณะกรรมการชุดอืน่ๆ - - 
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1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 ท่ีผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 28 / 2564 

 ค่าบ าเหน็จ 1,560,000 บาท 

 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 440,000 บาท 
(หน่วย : บาท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ปี 2564 ปี 2563 

เข้าประชุม 
% 

เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
เข้าประชุม 

% 
เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 

1. นายโสภณ  กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 100% 80,000 312,000 100% 80,000 60,000 
2. นายสมพล  ไชยเชาวน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

100% 60,000 208,000 100% 60,000 40,000 

3. นางผดุผอ่ง  อาสิงสมานนัท ์                 กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ 

100% 60,000 208,000 100% 60,000 40,000 

4. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

100% 60,000 208,000 100% 60,000 40,000 

5. นายสุกิจ  จรัญวาศน์ กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และเลขานุการคณะกรรมการ 

100% 60,000 208,000 100% 60,000 40,000 

6. นายพนธ ์  ฐิติพานิชยางกรู กรรมการ 100% 60,000 208,000 100% 60,000 40,000 
7. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ กรรมการ 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
100% 60,000 208,000 100% 60,000 40,000 

รวม 100% 440,000 1,560,000 100% 440,000 300,000 

2. ค่าตอบแทนอืน่  

  - ไม่มี -  

8.1.3 การก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 - บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - 

8.1.4 การตดิตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงในปี 2564 บริษทัมีผลการประเมิน Corporate Governance Report อยูใ่นระดบั 3 ดาว และโครงการ

ประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้อยูใ่นระดบัคะแนนร้อยละ 94  
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นอกจากน้ี บริษทัไดติ้ดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี  

1) การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปีหรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้

คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  และสามารถตดัสินใจเพื่อ

ประโยชน์ของบริษทัโดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ี

ท ากบับริษทัจะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดงักล่าว  

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สียในอนาคต 

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปีของบริษทั 

ในปี 2564 ไม่มีกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) การใช้ข้อมูลภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์  

 บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดย

ก าหนดบทบาทของผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง และก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทในระบบ

คอมพิวเตอร์จะมีการก าหนดชั้นของผูมี้สิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลตามความจ าเป็นในการใช้งาน โดยมีการใชร้หัสผ่าน 

รวมถึงมีนโยบายในการส่ือสารภายในองคก์รเพ่ือเป็นการยึดถือปฏิบติัวา่จะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินงานของบริษทั 

หรือน าไปใช ้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) ก่อนท่ีงบการเงินประจ ารายไตร

มาสและประจ าปี หรือขอ้มูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีงบการเงินหรือ

ขอ้มูลภายในของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และไดมี้การแจง้ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และช่วงเวลาอ่ืนท่ีบริษทั

จะก าหนดเป็นคร้ังคราว การไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษทั หากกรณีท่ีพบว่า

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน มีการฝ่าฝืนขอ้ห้ามดงักล่าว บริษทัจะพิจารณาตามความหนกัเบาเป็นแต่ละกรณีไปตาม

ระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้

ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่พบวา่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาท่ีบริษทัก าหนดให้งดการ

ซ้ือขาย 

- การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ก าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของ

บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและน าส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะตามวิธีการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด (ทางอีเล็กทรอนิกส์) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน 

หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีบริษทัแจง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

แลว้ และตอ้งส่งส าเนารายงานต่อเลขานุการบริษทั เพ่ือความโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสามารถ

สรุปขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพย ์ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัได ้ดงัต่อไปน้ี  
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การถือหลกัทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผู้บริหาร  (หุ้นสามญั ) 

รายช่ือ 

วนัที1่7 มนีาคม 2565 วนัที ่17 มนีาคม 2564 
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 2,187,644 467,200 2,172,144 467,200 15,500 - 

6. นายพนธ ์ ฐิติพานิชยางกรู 150,000     8,000 150,000 8,000 - - 

7. นายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 739,800 - 718,100 - 21,700 - 

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  ล าดบัพงัค ์ - - - - - - 

- การรายงานการมส่ีวนได้เสีย  

บริษทัไดจ้ดัท าหลกัเกณฑแ์ละการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงการมีส่วน

ไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง กรณีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั 

โดยจะตอ้งน าส่งรายงานคร้ังแรกภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป นบัจากวนัท่ีเกิดรายการมีส่วนไดเ้สีย และรายงานทุก

คร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงขอ้มูล โดยระบุแจง้การเปล่ียนแปลงคร้ังท่ีเท่าใดไวด้ว้ย และจดัส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน

หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้เลขานุการบริษทัทนัที หรือภายในเวลาท่ีก าหนด และเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่ง

ส าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทั

ไดรั้บรายงานนั้น  

     



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  92 

3)  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมุ่งใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษทัตระหนกัวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่

เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะ

ส่งผลเสียต่อช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม ทางบริษทัจึง

ไดมี้การก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน

จะตอ้งยดึถือและน าไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัมีการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงเป็นผู ้

ประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมและ

รวบรวมหลกัฐานให้อยู่ในความเส่ียงท่ียอมรับได ้และรายงานไปยงัคณะกรรมการบริษทั อีกทั้ งยงัมีส านักตรวจสอบ

ภายในท าหน้าท่ีสอบทานประเมินและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตในการปฏิบติัหน้าท่ี นอกเหนือจากการประเมิน

ความเส่ียงระดบัองคก์ร 

แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน มดีงัต่อไปนี ้ 

(1) จดัท าคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

เพ่ือใหเ้กิดเป็นมาตรการป้องกนั โดยมีการจดัผงัองคก์รเพ่ือควบคุมการบริหารใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ใชห้ลกัการ

แบ่งแยกหน้าท่ี มีการถ่วงดุลการใช้อ านาจ และการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสมโดยมีการเน้นย  ้าเร่ืองคุณธรรม

จริยธรรม จดัใหมี้การส่ือสารอยา่งทัว่ถึงผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งกล่องรับความคิดเห็น เวบ็ไซตบ์ริษทั รวมถึงวางแผน

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม  

(2) หวัหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายก ากบัดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบติังานภายในแผนกเพ่ือลดความเส่ียงจาก

การทุจริตคอร์รัปชัน่ และจดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ืออุดช่องโหว่ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการ

กระท าความผิดข้ึน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันาระบบให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ

ตรวจสอบติดตามการปฏิบติังานหน่วยงานของตนเพ่ือควบคุมขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 

(3) บริษทัให้ความร่วมมือกับผูต้รวจสอบภายใน ในการด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของ

ระบบงาน การปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงสัญญาณเตือน

ภยัต่างๆ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้องกนั ติดตาม และตรวจพบความเส่ียงจากการทุจริต

คอร์รัปชัน่ โดยมีการท ารายงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

(4) บริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการกระท าทุจริตและคอรัปชัน่ และจดัใหมี้มาตรการคุม้ครอง

และบรรเทาความเสียหายกบัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานดงักล่าว รายละเอียดไดแ้สดง

อยูใ่นหวัขอ้ “มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”  

(5) กรณีพบเหตุการณ์กระท าผิด และมีหลกัฐานชดัเจนวา่มีการกระท าการทุจริตจริง จะจดัตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษ

ชัว่คราวข้ึน เพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกบัผูท่ี้ถูกกล่าวหา และใหค้วามคุม้ครองอยา่งเหมาะสมแก่ผูใ้หเ้บาะแส 

(6) น ากรณีท่ีพบเหตุการณ์กระท าผิดมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกนั และหาวิธีตรวจสอบแห่งการกระท า

ดงักล่าวเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ทุจริตซ ้ าข้ึนอีก  
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การตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

(1) ก าหนดใหส้ านกังานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบติังานให้

เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อก าหนดของ

หน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ 

ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง รับผิดชอบในการก ากบัดูแลในเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่ง

มีระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษทัและนโยบายบริหารความ

เส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

(3) บริษทัมีการทบทวนแนวทางปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

นโยบายการป้องกนัการฟอกเงนิและการก่อการร้าย 

บริษทัเป็นสถาบนัการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอนุภาพท าลายลา้งสูงของบริษทั พ.ศ. 2559  

แมว้า่บริษทัจะมีความเส่ียงต ่าต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดแต่บริษทัก็มีโอกาสท่ีจะเป็น

แหล่งฟอกเงิน หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได ้เช่น กรณีลูกคา้เป็นผูก้ระท าความผิดมูลฐานตามท่ี ปปง. 

ก าหนด น าเงินท่ีไดจ้ากการกระท าความผิดมาช าระค่าเบ้ียประกนัภยั หรือน าทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมา

ท าประกนัภยั เป็นตน้ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตนและตรวจสอบขอ้เท็จจริงของลูกคา้ก่อนท าธุรกรรมทุกคร้ัง 

รวมไปถึงการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ดงัน้ี 

(1) ก าหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(2) ก าหนดนโยบายการประเมินและการบริหารความเส่ียงตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ท าลายลา้งสูง 

(3) ก าหนดนโยบายการรับลูกคา้ หรือท าธุรกรรมกับลูกคา้ ตวัแทน นายหน้า คู่คา้ และผูด้  าเนินการแทนทั้ งในและ

ต่างประเทศ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั โดยไดรั้บขอ้มูลของลูกคา้เพื่อสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวัตน

ของลูกคา้ได ้โดยตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบับญัชีรายช่ือท่ีมีความเส่ียงตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีป้องกนัมิให้ลูกคา้

ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือตวักลางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(4) ก าหนดให้มีนโยบายการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้กบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมท่ีมี

เหตุอนัควรสงสยัและรายงานต่อส านกังาน ปปง. ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการฟอกเงินและ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการตรวจสอบรายช่ือลูกคา้กบัรายช่ือบุคคลเส่ียงและบุคคลท่ีถูกก าหนดตามรายช่ือท่ีส านกังาน 

ปปง. แจง้มา ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนท าธุรกรรมทุกคร้ัง เพ่ือเป็นการตระหนกัให้เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี 

บริษทัจึงมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและ

ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงแก่พนกังาน

และผูบ้ริหาร 

(5) บริษทัมีการทบทวนแนวทางปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดกฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจของ

บริษทั 

4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

 มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง 

บริษทัมีนโยบายคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยการก าหนดมาตรการในการแจง้เบาะแส และให้ความส าคญักบัการ

เก็บขอ้มูล ตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนใหเ้ป็นความลบั และจะเปิดขอ้มูลส่วนท่ีจ าเป็นให้แก่

ผูไ้ดรั้บมอบหมายเท่านั้น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูใ้หข้อ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการ

สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียน โดยเลขานุการจะเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน และรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อไป ทั้งน้ี สามารถแจง้เบาะแส หรือยืน่เร่ืองไดโ้ดยตรง ผา่นทางช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

ทีอ่ยู่: บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

 เลขท่ี 408/1 อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

อเีมล์: charanins@charaninsurance.co.th 

เวบ็ไซต์: www.charaninsurance.co.th 

โทรศัพท์:  0-2276-1024  ต่อ 207 

โทรสาร: 0-2275-4919   

ส าหรับพนกังาน กรณีท่ีพบเห็นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิด หรือฝ่าฝืนต่อการปฏิบติัตามจริยธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

พนักงาน ผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ สามารถแจ้งขอ้ร้องเรียนต่อผูบ้ังคับบัญชาของตน เวน้แต่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

ผูบ้งัคบับญัชาใหแ้จง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวต่อเลขานุการบริษทัโดยตรง ทั้งน้ี บริษทัมีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองท่ี

พนกังานร้องเรียน มาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีเป็นผูร้้องทุกข์ การสืบสวนหาขอ้เท็จจริงเพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

โดยพิจารณาว่าเร่ืองท่ีพนักงานร้องเรียนเขา้ข่ายการกระท าผิดหรือไม่ อยู่ในระดับความผิดใด เพ่ือก าหนดบทลงโทษ

ส าหรับการกระท าความผิดนั้นๆ โดยมีกระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และสรุปรายละเอียดของเร่ืองดังกล่าวเพ่ือ

พิจารณาต่อไป  

ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่มีการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือละเมิดนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการของบริษทั  

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

8.2.1 จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล  

ดงัปรากฏในหวัขอ้ 8.1.2  

8.2.2 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีการก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้ งการสอบทานความเพียงพอและ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นประจ าทุกปี โดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงสร้างของบริษทั เช่น

การสอบทานงบการเงิน การคดัเลือกผูส้อบบญัชีและผลตอบแทน การสอบทานการปฏิบติังาน การตรวจสอบการทุจริตฉ้อฉล 

และการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ระเบียบ ค าสั่งของบริษทั และหน่วยงานก ากบัของทางราชการท่ีก าหนดไว ้และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณารับทราบ โดยรายละเอียดของรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัง

ปรากฏในเอกสารแนบ 6 

ทั้งน้ีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัปรากฏในหัวขอ้ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชุดย่อย 

8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ  

8.3.1 จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล   

ดงัปรากฏในหวัขอ้ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

8.3.2 ผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ดงัปรากฏในหวัขอ้ 7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึงมีการทบทวนและติดตามอยูต่ลอดเวลา เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียจากการด าเนินธุรกิจในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก ดงันั้นการจดัการระบบควบคุมภายในจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีคณะกรรมการตอ้งให้ความสนใจอยูเ่สมอ โดยมีการ

ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษทัให้ความร่วมมือ และค านึงถึงความส าคญัของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกดา้น 

อาทิ ดา้นการบริหารและการจดัสรรทรัพยากรของบริษทั  ดา้นบญัชี-การเงิน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการจดัซ้ือ

จดัจา้ง ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นกฎหมาย เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหายท่ีรุนแรง และขอ้พิพาทจากการละเมิดท่ี

อาจน าไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพง่และอาญา บริษทัไดด้ าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัได้มีการจัดแผนองค์กร ให้สอดคลอ้งกับลกัษณะงาน พร้อมทั้ งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจน 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน เช่น การจดัตั้งให้มีคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้  ากบัดูแลดา้นนโยบายและ

รับผิดชอบต่อบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั คณะผูบ้ริหาร ท าหนา้ท่ีควบคุมดูแล และก ากบัในส่วนงานต่างๆ ให้

ธุรกิจด าเนินไปไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการผลิตภณัฑ ์รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฝ่ายต่างๆ ซ่ึงมีจ านวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ

จดัการท่ีดี เก่ียวกบัการควบคุมดูแลการถ่วงดุลอ านาจกนัเองระหวา่งผูป้ฏิบติังานของแต่ละคณะ หรือแต่ละฝ่ายก็ตาม 

รวมถึงเป็นการดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

(2) คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีติดตามและพิจารณาความเหมาะสม

อยา่งเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เน่ืองจากในสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และรายงานผลการ

ติดตามต่อคณะกรรมการบริษทั  

ในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการเข้า ร่วมประชุมกับผู ้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ                     

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และผูต้รวจสอบภายใน คือ บริษทั ส านกังานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั 

อยูเ่ป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงในรอบ

ปีท่ีผา่นมาไดรั้บค าช้ีแจงวา่ยงัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีเพียงบาง

รายการเท่านั้นท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขให้สมบูรณ์ครบถว้นซ่ึงหน่วยงานผูรั้บผิดชอบไดด้ าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 

ทั้งน้ี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 6 

ในระดบัหน่วยงานหรือฝ่าย บริษทัไดมี้ระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใชใ้นการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 

ซ่ึงท าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน และพฒันาระบบงานต่างๆ เพ่ือให้การควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน และส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

(3) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัองคก์ร และเป็นการวางรากฐานท่ีดีในระยะยาว บริษทัมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รดว้ย

การใชบุ้คลากรเป็นแม่แบบในการเช่ือมโยง ไดแ้ก่ การเขา้รับการฝึกอบรม การสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั  
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คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหฝ่้ายตรวจสอบพฒันาระบบการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีอิสระ และมีจรรยาบรรณท่ีดี ซ่ึงบริษทั

ไดม้อบหมายให ้บริษทั ส านกังานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให ้นายศิลป์

ชัย รักษาพล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เป็นผูรั้บผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั ส านกังาน สามสิบส่ี ออดิต จ ากดั และนายศิลป์ชยั รักษาพล แลว้เห็นวา่ มี

ความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

ดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจประกนัภยั และอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัมาเป็น ระยะเวลา 43 ปี เคยเขา้

รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย ์

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สถาบนัวชิาชีพ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั จะตอ้งผ่านการอนุมติั หรือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ดงัปรากฏใน

เอกสารแนบ 3 

 บริษทัไดม้อบหมายให้ นายศรชยั  แกว้รากมุข ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) 

เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยมี

คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 3  

9.2 รายการระหว่างกนั  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมีการท าธุรกรรมกับกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ

การเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยจะตอ้งมีราคา

และเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 

arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมใน

การพิจารณาอนุมติั ซ่ึงทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะท าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความ

สมเหตุสมผลของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีไดก้ าหนดไวเ้ก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
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ส่วนที ่3 
งบการเงิน ประจ าปีส้ินสุด  

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการบริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจ าปี ซ่ึงงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศ

ไทย โดย เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงใชดุ้ลยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 

ระมดัระวงั และสมเหตุสมผลในการจดัท า ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและเกณฑ์การจดัท างบ

การเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน จึงช่วยสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง

โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มี

เง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน และการก ากบัดูแลกิจการท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้เช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเช่ือถือพอท่ีจะ

สามารถด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินงาน ท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั รวมทั้งมีการ

ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั และ

ไดร้ายงานความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะสามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ไดว้่างบการเงินของ บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงินผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้งในสาระส าคญั 

 

         

            ( นายโสภณ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา )            ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์ ) 

      ประธานกรรมการ                 กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

รายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ 

บริษทัฯ มีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับจ านวน 316.63 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 88.41 ของรายไดร้วมก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่าย

จากการเอาประกันภยัต่อ ซ่ึงเป็นการรับประกันภยัให้กับผูเ้อาประกันภยัรายย่อย และมีกรมธรรม์ประกันภยัเป็นจ านวนมาก                 

โดยอาศยัระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการค านวณและบนัทึกรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบั

การตรวจสอบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมัน่เกีย่วกบัความถูกต้องและเกดิขึน้จริงของรายได้ค่าเบีย้ประกนัภัยรับ ดงันี ้

 ท าความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน การออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การบนัทึก

ขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขายเบ้ีย

ประกนัภยั การค านวณค่าเบ้ียประกนัภยัรับ และการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับ 

 สุ่มตวัอยา่งกรมธรรมเ์พ่ือตรวจสอบการรับรู้รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัวา่สอดคลอ้งตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 
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 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับรู้ตลอดระยะเวลาบญัชี และสุ่มตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัรับท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

 สอบทานขอ้มูลกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงักรมธรรมท่ี์บริษทัฯ ออกในระหวา่งปีและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนจ านวน 57.67 ลา้นบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 15.56 ของหน้ีสินรวม ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการส ารองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานแลว้ และ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวค านวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั และขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการค านวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต และใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ

ก าหนดขอ้สมมติ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมัน่เกีย่วกบัความเพยีงพอของส ารองค่าสินไหมทดแทน ดงันี ้

 ท าความเขา้ใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบติังาน การรับเร่ืองค่าสินไหมทดแทน การตั้ง

ประมาณการ และการบนัทึกส ารองค่าสินไหมทดแทน 

 สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกส ารองค่าสินไหมทดแทน 

 สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทัฯ 

 พิจารณาคุณสมบติัของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของบริษทั 

 อ่านรายงานการประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และเปรียบเทียบกบัท่ีบนัทึกไวใ้น

บญัชี 

 ประเมินขอ้สมมติ และการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลสินไหมท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช ้

 สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสินไหมรายใหญ่ 

 ใชผู้เ้ช่ียวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทน ประเมินขอ้สมมติ รวมถึงวธีิท่ีใชใ้นการค านวณ และเปรียบเทียบ

กบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นปีก่อน 

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินของบริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงาน  ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี ตามท่ีกล่าวขา้งตน้และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบ เพ่ือใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี

จะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน   

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมี
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นยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ

ใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้

พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ

เป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน

งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

      บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

      (นางสาวสุภาภรณ์    มัง่จิตร) 

        เลขทะเบียนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 8125 

 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
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รายงานบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์ 
 

  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  104,678,400.87   31,416,733.73  

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7  37,839,758.43   13,242,928.80  

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ   2,336,441.01   2,764,061.01  

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 8  38,778,044.94   20,254,791.93  

     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 9  6,177,187.51   15,793,665.78  

     สินทรัพยล์งทุน    

          เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 10  605,222,476.18   620,284,862.62  

          เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 11  3,767,033.40   4,700,940.91  

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12  42,334,340.71   42,526,684.75  

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13  5.00   5.00  

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14  31,658,953.80   22,598,099.39  

     สินทรัพยอ่ื์น 15  13,865,409.81   13,657,397.20  

รวมสินทรัพย์  886,658,051.66 787,240,171.12 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้    
 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  104 

รายงานบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

   
(หน่วย : บาท) 

 
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
 

  

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16  262,719,293.77   160,718,208.28  

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ 17  30,982,628.37   20,674,268.10  

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

 3,492,287.74   2,632,196.23  

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19  9,968,047.00   12,286,101.00  

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14  9,377,198.03   9,119,563.33  

     หน้ีสินอ่ืน 
 

  

        ค่าเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 
 

 11,459,449.14   6,580,942.00  

        อ่ืนๆ 20  42,622,875.81   17,968,122.95  

รวมหนีสิ้น 
 

 370,621,779.86  229,979,401.89  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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รายงานบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ    

ส่วนของเจา้ของ    

ทุนเรือนหุน้    

ทุนจดทะเบียน    

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้      

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้   258,000,000.00   258,000,000.00  

ก าไรสะสม    

            จดัสรรแลว้    

                 ส ารองตามกฎหมาย   12,000,000.00   12,000,000.00  

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   88,527,479.66   147,263,618.86  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   37,508,792.14   19,997,150.37  

รวมส่วนของเจ้าของ   516,036,271.80   557,260,769.23  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ   886,658,051.66  787,240,171.12  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้  
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รายงานบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

    (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

รายได้    

เบ้ียประกนัภยัรับ   316,631,593.13   198,555,938.09  

หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ   (59,751,583.01)  (34,466,402.43) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ   256,880,010.12   164,089,535.66  

บวก(หัก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม                     

(ลด) จากปีก่อน 

  (117,882,835.77)  111,211,822.39  

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 36  138,997,174.35   275,301,358.05  

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 36  14,829,540.72   12,958,805.49  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ   32.36  16,906,301.91   17,521,112.33  

ก าไรจากเงินลงทุน   2,285,500.00  - 

รายไดอ่ื้น    7,472,600.69   6,193,405.29  

รวมรายได้   180,491,117.67   311,974,681.16  

ค่าใช้จ่าย    

ค่าสินไหมทดแทน   66,953,561.52   124,204,156.03  

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ  (27,341,434.04) (16,525,776.45) 

รวม 36  39,612,127.48   107,678,379.58  

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 36  45,975,676.85   30,581,146.07  

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  36  75,809,907.56   51,639,060.46  

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22  39,921,273.14   39,103,195.32  

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 23 16,449,147.44 23,090,479.95 

รวมค่าใช้จ่าย   217,768,132.47  252,092,261.38 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (37,277,014.80) 59,882,419.78 

รายได  ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได  ้ 14.2  8,962,561.20  (8,657,893.14) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี   (28,314,453.60) 51,224,526.64 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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รายงานบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

  
  (หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

   

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออก
จากงาน 

 
 972,893.00   819,070.00  

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3  (194,578.60)  (163,814.00) 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออก
จากงาน - สุทธิจากภาษี 

  778,314.40   655,256.00  

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั 

   

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม    

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  21,889,552.21 (37,092,139.27) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3 (4,377,910.44) 7,418,427,85 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม                    

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี  17,511,641.77 (29,673,711.42) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสุทธิจากภาษี  18,289,956.17   (29,018,455.42) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปี  (10,024,497.43) 22,206,071.22 

ก าไรต่อหุ้น    

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (2.36) 4.27 

จ านวนหุ้นสามญั  12,000,000 12,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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รายงานบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 

 
   

    (หน่วย : บาท) 
 
 

หมายเหตุ 
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 
และช าระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของ 

รวม 
จัดสรรแล้ว ส ารอง
ตาม กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ผลก าไร (ขาดทุน)จาก 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

เงินลงทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 101,383,836.22 49,670,861.79 541,054,698.01 

ก าไรส าหรับปี  - - - 51,224,526.64 - 51,224,526.64 

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (6,000,000.00) - (6,000,000.00) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  - - - 655,256.00 (29,673,711.42) (29,018,455.42) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  120,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 147,263,618.86 19,997,150.37 557,260,769.23 

ขาดทุนส าหรับปี  5 - - - (28,314,453.60) - (28,314,453.60) 

เงินปันผลจ่าย  21 - - - (31,200,000.00) - (31,200,000.00) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี   - - - 778,314.40 17,511,641.77 18,289,956.17 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  12,000,000.00 258,000,000.00 12,000,000.00 88,527,479.66  37,508,792.14 516,036,271.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
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รายงานบริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 

 
(หน่วย : บาท) 

 
 2564 2563 

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน  
  

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง   293,267,987.75   206,037,796.98  

เงินสดรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ   (41,257,641.23) (31,389,658.07) 

ดอกเบ้ียรับ   10,091,516.86   12,229,878.11  

เงินปันผลรับ   7,317,490.14   5,576,889.87  

รายไดอ่ื้น   7,472,600.69   6,193,405.29  

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง   (67,149,827.72) (84,209,361.53) 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง   (28,596,253.57) (18,718,015.06) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน   (75,809,907.56) (51,639,060.46) 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (20,398,367.51) (61,470,261.24) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (3,553,056.03) (5,982,966.19) 

เงินสดรับ – สินทรัพยท์างการเงิน   209,697,746.31  229,762,966.96 

เงินสดจ่าย – สินทรัพยท์างการเงิน    (186,440,245.74) (221,744,200.52) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน   104,642,042.39   (15,352,585.86) 

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน    

อุปกรณ์   (180,375.25) (253,038.31) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน   (180,375.25) (253,038.31) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัการเงิน    

เงินปันผลจ่าย   (31,200,000.00) (6,000,000.00) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน   (31,200,000.00) (6,000,000.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ   73,261,667.14  (21,605,624.17) 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนั ส้ินงวด   104,678,400.87  31,416,733.73 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้  
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บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1. ขอ้มูลบริษทัฯ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขท่ี บมจ.

เลขท่ี 0107537000807 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวนิาศภยั  

1.2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมี

ผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และเกิดความผนั

ผวนอย่างมากในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการ

อยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ

จดัท าข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงก าหนดโดย

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและ

ระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

งบการเงินของบริษทัฯจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน งบการเงิน 

ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
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กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ

บริษทั 

2.3 มาตราฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2565 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อน

ปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

3. นโยบายบัญชีทีส่ าคญั 

3.1 การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั 

บริษทัฯจัดประเภทของสัญญาประกันภยัและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกันภัย               

โดยสัญญาประกนัภยัคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยั รับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่

แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับ

ความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมีนัยส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมี

สถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัจ านวนภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยั

เกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภยั และสัญญาประกนัภยัต่อเป็น

สญัญาการลงทุน ซ่ึงสญัญาการลงทุนคือสญัญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสญัญาประกนัภยัและท าใหผู้รั้บประกนัภยัมี

ความเส่ียงทางการเงินแต่ไม่ไดท้ าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั ความเส่ียงทางการเงิน 

ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา ณ วนั

เร่ิมตน้สญัญา หากสญัญาใดจดัประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสญัญาประกนัภยัตลอดไปจนกวา่สิทธิและ

ภาระผูกพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดถูกจดัประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้

สัญญาอาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบว่าความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึน

อยา่งมีนยัส าคญั 

บริษทัฯ จดัประเภทสัญญาประกันภยัทุกฉบับเป็นสัญญาประกันภยัระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกนัภยัท่ีมีระยะเวลา

คุม้ครองภายใตส้ญัญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการต่ออายอุตัโนมติั สญัญาประกนัภยัท่ีใหค้วามคุม้ครองโรคร้ายแรง 
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การประกนัภยัอุบติัเหตุ หรือการประกนัภยัสุขภาพ ท่ีมีระยะเวลาของสัญญาเกินกวา่ 1 ปี บริษทัสามารถบอกเลิกสัญญา 

สามารถปรับเพ่ิมหรือลดเบ้ียประกนัภยัหรือเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ในสญัญาประกนัภยัตลอดอายสุญัญาได ้

3.2 การรับรู้รายได ้

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

 เบ้ียประกนัภยัรับถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรม์ประกนัภยัหลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัต่อและ

ส่งคืนแลว้และปรับปรุงดว้ยส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ส าหรับกรมธรรมท่ี์มีอายไุม่เกิน 1 ปี และ ใน

กรณีท่ีกรมธรรมมี์อายเุกิน 1 ปี จะรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้

เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อจาก

บริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ค) รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้ห้บริการ ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและ

ค่านายหนา้ส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอย

รับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิใน

การรับเงินปันผล 

(จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3.   ส ารองเบ้ียประกนัภยั  

(ก) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัฯ ตั้งเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการจดัสรร

เงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวนิาศภยัดงัน้ี  

ประเภทการประกนั วธีิการค านวณเงินส ารอง 

- การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว  การประกนัอุบติัเหตุ         

การเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อย ของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์

ประกันภัยเร่ิมมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัท

ยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

- การประกนัภยัอ่ืน - วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 
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(ข) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ารองไวเ้พ่ือชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค านวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้าร

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลในอดีต 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกวา่ส ารอง

เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

3.4.   ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บการแจง้ค า

เรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่า

ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง บริษทัฯไดต้ั้งส ารองเพ่ิมเติมส าหรับ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึง

ค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะ

จ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจาก

รายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ใน

บญัชี 

3.5.   ค่าจา้ง ค่าบ าเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.6.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง

ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

3.7.   เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากจ านวนท่ี

คาดวา่จะเรียกเก็บไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยูโ่ดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต 

การวเิคราะห์อายหุน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.8.   สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึนโดยอา้งอิง

สัญญาประกันภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ารองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ และส ารองค่าสินไหมทดแทนตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการค านวณส ารองประกนัภยั 

บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน อายขุองหน้ีคงคา้งและสถานะปัจจุบนัของ

บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม/ลดในระหวา่งปีจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

3.9.   ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ านวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจ าท่ีวางไวจ้ากการรับ

ประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการ

คา้งรับอ่ืนๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ หกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การ

เก็บเงิน และสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ าท่ีบริษทัถือไวจ้ากการเอา

ประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ ใหก้บั

บริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั 

(ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หน้ีประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) กิจการตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับ

ประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายช าระหน้ีสิน 

3.10.   สินทรัพยท์างการเงิน - เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

(ก) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

 บริษทัฯ สามารถจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจน

ครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืม โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแส

เงินสดตามสญัญา 

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกใน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้

ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับ

กบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด เม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมี

ความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด (บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) แสดงตามมูลค่า

ยติุธรรม และจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ก าไร

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ยติุธรรมรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 

1 มกราคม 2563: เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)) 
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มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย

ของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ี

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย

ลงทุน และมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดค านวณตามหลกัเกณฑ์การประมาณ

มูลค่ายติุธรรมท่ียอมรับทัว่ไป 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่าของเงิน

ลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชี

และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการ

วดัมูลค่าในส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนเงินลงทุน จะถูกบนัทึกในส่วนของ

ก าไรหรือขาดทุน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้เขา้ก าไร

หรือขาดทุนทนัทีท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนวา่หลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า โดยพิจารณาจากหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ตน้ทุน

การลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้และมีการลดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรืออยา่งต่อเน่ือง

ของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนจนต ่ากวา่ราคาทุน 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร

ขาดทุน 

3.11.   ทรัพยสิ์นรอการขาย 

อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย แสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผื่อ

การดอ้ยคา่ส าหรับสินทรัพยด์งักล่าว 

3.12.   เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

โดยใชว้ธีิการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพ่ิม/ลดในระหวา่งปีจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุน 

3.13.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

(ก) ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี) 

(ข) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณดงัน้ี 
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อาคาร และส่วนปรับปรุง 20   ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   5   ปี 

ยานพาหนะ   5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

3.14.   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่าย

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี 

3.15.   การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

3.16.   ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระโดยค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี

ประกาศ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งช าระในปีก่อนๆ 

(ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

1) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นบริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์

จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษี 

2) บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี และรับรู้สินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีบริษทั

ฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

3) บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและ

จะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อ

การน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์หรือมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  
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4) บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้กรณีท่ีภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะถูกบนัทึกโดยตรงไปยงั

ส่วนของเจา้ของ 

3.17.   รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดย

บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบั

บริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ

บริษทัฯ 

3.18.   ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด

รายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ

จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่าย

สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯถือว่าเงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชาญอิสระ ได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลายรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิด

ลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

บริษทัฯรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ก าไรขาดทุนจากการ

ประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนในก าไรขาดทุน 

3.19. ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพย ์ทางการเงิน

ประเภทตราสารหน้ี ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย

วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และเงินให้กูย้ืม ตามวิธีการทัว่ไป (General Approach) ตามแนวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ือง 
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เคร่ืองมือทางการเงินฯ โดยบริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุเม่ือมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่รับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือเม่ือมีการดอ้ยค่า อย่างไรก็ตาม หากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทาง

การเงินไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนนั้นดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอยา่ง

มีนัยส าคญันับแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในและ

ภายนอกของคู่สญัญา และสถานะคงคา้งของการจ่ายช าระเป็นส าคญั เช่น คา้งช าระเกินกวา่ 30 วนั และหากคา้งช าระเกิน

กวา่ 90 วนั จะถือวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั 

บริษทัฯจะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุโดย

อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบั

ลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดในส่วนของก าไร

หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯมีนโยบายตดัจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะ

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้

3.20.   การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนการท ารายการและจดัประเภท

หน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี 

ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ใน

ส่วนของก าไรหรือขาดทุน การค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายจะค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึง

ค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

3.21.   การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลงหรือ

ไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนั

นั้นหรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น  

3.22.   การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนัและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็

ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระ

ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  119 

3.23.   สญัญาเช่า บริษทัในฐานะผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ 

วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตาม

สัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกัน 

หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายสุญัญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงิน

ลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ด าเนินงาน บริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี

เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า 

3.24.   เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ  

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณ

ผลการด าเนินงาน 

3.25.   ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  

บริษทัฯ บนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระ

ผกูพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งช าระหรือชดใชต้ามภาระผูกพนั

นั้น และจ านวนท่ีต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

3.26.   การใชป้ระมาณการทางบญัชี 

ในการจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้การ

ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ย

เหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.27.   ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ

ด าเนินงาน ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

3.28.   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค านวณโดยการหารยอด

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ในระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั    
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณการในเร่ืองท่ีมี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ

ขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

4.1.   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ในการประมาณค่ า เผื่ อห น้ีสงสัยจะสูญของ เ บ้ียประกันภัยค้า ง รับและสินท รัพย์จากการประกันภัยต่ อ  

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกันภยัคา้งรับและ

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง และตามสถานะปัจจุบนั

ของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนสินทรัพยจ์าการ

ประกนัภยัต่อ พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูลเงินกองทุนท่ีปรากฏอยู ่ณ วนัปิดบญัชี และ

ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

4.2.   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การ

ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของบริษทัฯข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขการประเมินการเพ่ิมข้ึนของความ

เส่ียงดา้นเครดิต การวเิคราะห์สถานะของลูกหน้ี ความน่าจะเป็นของการไดรั้บช าระหน้ี ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ี

เก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้ 

4.3.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าซากส าหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนคา่เส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการใน

งวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

4.4.   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนวา่ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถน าไป

หกักบัผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีได ้บริษทัไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอยา่ง

รอบคอบและเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริษัทเก่ียวกับ

ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์ของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี และการ

เปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีส าคญัในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจท าให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัของฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
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4.5.   ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯตอ้งประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายโดย

แยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และส่วน

ของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีตซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหม

ทดแทน จ านวนค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามประมาณการดงักล่าวเป็นการ

คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

4.6.   ผลประโยชน์พนกังาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง

อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

1.   ส ารองความเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด  

 ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ารประมาณ

การท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการประมาณเงินส ารอง

ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

2.   คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกคา่เสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดี

ท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจ านวนท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้

5. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคา

เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด   

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

  ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
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  ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 

2564 

มูลค่า  
ตามบัญชี 

มูลค่ายุตธรรม 

ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

ตราสารทุน 207,155,377.49 207,155,377.49 - - 207,155,377.49 

เงินลงทุนทัว่ไป 8,281,509.68 - - 8,281,509.68 8,281,509.68 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,678,400.87 104,678,400.87 - - 104,678,400.87 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 37,839,758.43 - - 37,839,758.43 37,839,758.43 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง

สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั

ประกนัภยัต่อ 4,244,977.73 - - 4,244,977.73 4,244,977.73 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 6,177,187.51 - - 6,177,187.51 6,177,187.51 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,200,000.00 - - 6,200,000.00 6,200,000.00 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 259,313,967.23 - 259,313,967.23 - 259,313,967.23 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนดเกิน

กวา่ 3 เดือน 124,271,621.78 124,271,621.78 - - 124,271,621.78 

เงินใหกู้ย้มื 3,767,033.40 - - 3,767,033.40 3,767,033.40 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง                 

-  ค่าสินไหมทดแทน 57,666,129.33 - - 57,666,129.33 57,666,129.33 

เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 30,982,628.37 - - 30,982,628.37 30,982,628.37 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น 
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5. การวดัมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

(หน่วย: บาท) 

 

2563 

มูลค่า  
ตามบัญชี 

มูลค่ายุตธรรม 

ระดบั 1 ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       

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

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

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       

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

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

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง 
สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 4,278,822.47 - - 4,278,822.47 4,278,822.47 

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

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด      

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

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

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 
เกินกวา่ 3 เดือน 134,481,174.55 134,481,174.55 - - 134,481,174.55 

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

หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง                          
-  ค่าสินไหมทดแทน 92,104,977.37 - - 92,104,977.37 92,104,977.37 

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

วธีิการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด 

มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทาง

การเงินจะก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

บริษทัฯไดมี้การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 3.10  
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
              (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินสด 693,773.01 783,415.89 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 93,984,627.86 20,633,317.84 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินก าหนดระยะเวลา 10,000,000.00 10,000,000.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,678,400.87 31,416,733.73 

7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จ าแนกอายตุามเงินตน้ท่ีคา้งช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 2564 2563 

 ผู้เอาประกนัภยั 
ตวัแทนและนายหน้า

ประกนัภัย 
รวม ผู้เอาประกนัภัย 

ตวัแทนและนายหน้า
ประกนัภัย 

รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 19,461.06 33,187,372.95 33,206,834.01 757,306.39 10,770,835.28 11,528,141.67 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 1,493,789.85 1,679,912.21 3,173,702.06 26,887.75 350,464.34 377,352.09 

คา้งรับ 30-60  วนั - 1,153,504.74 1,153,504.74 5,670.40 665,322.05 670,992.45 

คา้งรับ 60-90วนั - 298,398.67 298,398.67 - 616,637.30 616,637.30 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 4,979.04 1,164,354.59 1,169,333.63 - 858,096.97 858,096.97 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1,518,229.95 37,483,543.16 39,001,773.11 789,864.54 13,261,355.94 14,051,220.48 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - (1,162,014.68) (1,162,014.68) - (808,291.68) (808,291.68) 

เบีย้ประกนัภยัค้างรับสุทธิ 1,518,229.95 36,321,528.48 37,839,758.43 789,864.54 12,453,064.26 13,242,928.80 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ   

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 4,244,977.73  4,278,822.47 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 34,533,067.21 15,975,969.46 

รวม 38,778,044.94 20,254,791.93 
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9. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 6,177,187.51 15,793,665.78 

รวม 6,177,187.51 15,793,665.78 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 6,177,187.51 15,793,665.78 

รวม 6,177,187.51 15,793,665.78 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  126 

10. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 

10.6   จ าแนกตามการจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีเงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายุตธิรรม 

ราคาทุน/ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
มูลค่ายุตธิรรม 

เงนิลงทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ / 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน 4,923,750.00 8,746,500.00 8,704,990.00  23,307,000.00  
หลกัทรัพยเ์อกชน – หุ้นทุน 163,286,087.00  198,408,877.49  157,119,347.00  159,574,995.68  
ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดฯ 341,060.00  8,281,509.68 341,060.00  8,279,839.29 

รวม 168,550,897.00 215,436,887.17 166,165,397.00 191,161,834.97 

บวก (หกั)  ก  าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  46,885,990.17 - 24,996,437.97 - 

รวมเงนิลงทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ / เงนิลงทุนเผือ่ขาย 215,436,887.17 215,436,887.17 191,161,834.97 191,161,834.97 

เงนิลงทุนที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย /  
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 

    

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,200,000.00  6,600,000.00  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 295,000,000.00  307,000,000.00  

เงินฝากธนาคาร 124,930,000.00  134,930,000.00  

รวม 426,130,000.00  448,530,000.00  

(หกั) ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (36,344,410.99)  (19,406,972.35)  
รวมเงนิลงทุนที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย /  
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 389,785,589.01  429,123,027.65  

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 605,222,476.18  620,284,862.62  
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10. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
10.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 

31 ธันวาคม 2564 

ครบก าหนด 

ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 200,000.00 6,000,000.00 - 6,200,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 92,000,000.00 183,000,000.00 20,000,000.00 295,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 110,930,000.00 14,000,000.00 - 124,930,000.00 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (15,737,787.08) (20,576,202.62) (30,421.29) (36,344,410.99) 
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 187,392,212.92 182,423,797.38 19,969,578.71 389,785,589.01 

 (หน่วย : บาท) 

 

31 ธันวาคม 2563 

ครบก าหนด 

ภายใน 1 ปี  1 – 5 ปี  มากกว่า 5 ปี รวม 

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

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

10.3. ตราสารหน้ีท่ีวดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 

31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าตามบัญชี 
ขั้นต้น 
บาท 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

บาท 

มูลค่าตามบัญชี 
บาท 

ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Stage 1) 391,130,000.00 (1,344,410.99) 389,785,589.01 
ตราสารหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 35,000,000.00 (35,000,000.00) - 

รวม 426,130,000.00 (36,344,410.99) 389,785,589.01 
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10. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

10.4. มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 2564 

กระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ตามสัญญา         จาก
สินทรัพย์ทางการเงนิในวนัที่ก าหนดไว้ไม่เป็น
การรับช าระเงนิต้นและดอกเบีย้จากจ านวน

เงนิต้น 
คงค้างเท่านั้น 

กระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงนิในวนัที่ก าหนดไว้เป็น

การรับช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ 

จากจ านวนเงนิต้นคงค้างเท่านั้น 

มูลค่ายุติธรรม 

จ านวนการ
เปลีย่นแปลงในใน
มูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับปี 

มูลค่ายุติธรรม 

จ านวนการ
เปลีย่นแปลงในใน
มูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับปี 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 6,200,000.00  

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 259,313,967.23 35,686,032.77 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด  
เกินกวา่ 3 เดือน - - 124,271,621.78 658,378.22 

รวม - - 389,785,589.01 36,344,410.99 

 
 (หน่วย: บาท) 

 2563 

กระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงนิในวนัที่ก าหนดไว้ไม่เป็น
การรับช าระเงนิต้นและดอกเบีย้จากจ านวน

เงนิต้นคงค้างเท่านั้น 

กระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงนิในวนัที่ก าหนดไว้เป็น

การรับช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ 

จากจ านวนเงนิต้นคงค้างเท่านั้น 

มูลค่ายุติธรรม 

จ านวนการ
เปลีย่นแปลงในใน
มูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับปี 

มูลค่ายุติธรรม 

จ านวนการ
เปลีย่นแปลงในใน
มูลค่ายุติธรรม 
ส าหรับปี 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 6,600,000.00  

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

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด  
เกินกวา่ 3 เดือน - - 134,481,174.55 448,825.45 

รวม - - 429,123,027.65 19,406,972.35 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  129 

10. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

10.5 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 

(หน่วย: บาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

2564 2563 

เงนิลงทุนเผือ่ขายทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่                                 
- สุทธิจากภาษ ี   

ยอดคงเหลือตน้ปี 19,997,150.37 49,670,861.79 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  17,511,641.77 (29,673,711.42) 

ยอดคงเหลือปลายปี 37,508,792.14 19,997,150.37 

10.6 เงนิลงทุนทีต่ดิภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จ านวน 89.93 ลา้นบาท และ 64.93 ลา้นบาท 

ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามหมายเหตุ 37 

11. เงนิให้กู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืโดยจ าแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับท่ีคา้งช าระ ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

31 ธันวาคม 2564 

การจดัช้ัน 

เงนิให้กู้ยมื 

รวม ทรัพย์สินจ านอง 
เป็นประกนั 

อืน่ๆ 

เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต(Stage1) 3,611,099.16 155,934.24 3,767,033.40 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 2,035,988.91 - 2,035,988.91 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) 5,647,088.07 155,934.24 5,803,022.31 

รวม (2,035,988.91) - (2,035,988.91) 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3,611,099.16 155,934.24 3,767,033.40 

รวมเงนิให้กู้ยมื - สุทธิ 3,611,099.16 155,934.24 3,767,033.40 
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11. เงนิให้กู้ยมื (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

31 ธันวาคม 2563 

การจดัช้ัน 

เงนิให้กู้ยมื 

รวม ทรัพย์สินจ านอง 
เป็นประกนั 

อืน่ๆ 

เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต(Stage1) 4,384,310.97 316,629.94 4,700,940.91 

เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) - - - 

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

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

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

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

11.1 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั อตัราดอกเบ้ีย 

เงินกูร้้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    

11.2 เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลค ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-
1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี 

11.3 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
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12. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สุทธิ 
 (หน่วย: บาท) 

31 ธันวาคม 2564 

 
ทีด่นิ อาคาร 

เคร่ืองตกแต่งตดิตั้ง 
และใช้เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :       

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

ซ้ือเพ่ิม  - - 266,750.47 - 266,750.47 

ตดัจ าหน่าย  - - (473,642.96) (1,612,475.69) (2,086,118.65) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  41,549,000.00 80,536,138.70 4,199,227.80 11,927,618.62 138,211,985.12 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        

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

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   - 78,685.63 294,033.67 - 372,719.30 

จ าหน่าย  - - (387,274.75) (1,612,468.69) (1,999,743.44) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 80,290,375.67 3,659,663.12 11,927,605.62 95,877,644.41 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :         

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 41,549,000.00 245,763.03 539,564.68 13.00 42,334,340.71 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :          

     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    372,719.30 
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12. ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 

31 ธันวาคม 2563 

 
ทีด่นิ อาคาร 

เคร่ืองตกแต่งตดิตั้ง 
และใช้เคร่ืองใช้
ส านักงาน 

ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :       

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

ซ้ือเพ่ิม  - - 253,038.31 - 253,038.31 

ตดัจ าหน่าย  - - (317,594.59) - (317,594.59) 

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม :        

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

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   - 78,685.63 361,044.63 151,128.58 590,858.84 

จ าหน่าย  - - (309,333.78) - (309,333.78) 

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :         

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

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

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :          

     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    590,858.84 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม จ านวน 93.74 ลา้นบาท 

และจ านวน 95.20 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่สินทรัพยย์งัคงใชง้านอยู ่
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนสุทธิ 
 (หน่วย: บาท) 

 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน  - 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,941,571.03 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,929,121.55 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 12,444.48 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,941,566.03 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,941,566.03 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 5.00 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2564 - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2563 12,444.48 
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14. ภาษีเงนิได้/ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

14.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และ 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 12,033,053.46 - 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 8,148,313.91 11,945,736.87 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานใหบ้ริษทัฯทราบ (IBNR) 1,343,648.62 3,415,387.99 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน / ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 8,140,328.41 4,779,754.33 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 1,993,609.40 2,457,220.20 

รวม 31,658,953.80 22,598,099.39 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

ส ารองเบ้ียประกนัภยั - 4,120,275.73 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,377,198.03 4,999,287.60 

รวม 9,377,198.03 9,119,563.33 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 22,281,755.77 13,478,536.06 

14.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 4,413,147.54 8,629,568.45 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (13,375,708.74) 28,324.69 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (8,962,561.02) 8,657,893.14 
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14.3  จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีส้ินสุดวันที ่                       

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงาน (194,578.60) (163,814.00) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (4,377,910.44) 7,418,427.85 

รวม  (4,572,489.04) 7,254,613.85 

14.4 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถแสดงได้ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (37,277,014.80) 59,882,419.78 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,455,402.95) 11,976,483.95 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน   

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี - - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

ก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - (2,195,164.83) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,481,198.02) (1,107,177.98) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (25,960.22) (16,248.00) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (8,962,561.20) 8,657,893.14 
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15. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 2,055,373.23 1,477,825.83 

สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 2,016,032.86 4,376,924.10 

ลูกหน้ีอ่ืน 5,658,499.99 4,845,290.21 

อ่ืนๆ 5,294,731.22 4,584,875.75 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 15,024,637.30 15,284,915.89 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,159,227.49) (1,627,518.69) 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 13,865,409.81 13,657,397.20 

16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

31 ธันวาคม 2564 

 
หนีสิ้นตามสัญญา

ประกนัภัย 
หนีสิ้นส่วนที ่

เอาประกนัภัยต่อ 
สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 49,882,493.06 (3,179,584.56) 46,702,908.50 

-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 7,783,636.27 (1,065,393.17) 6,718,243.10 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 205,053,164.44 (34,533,067.21) 170,520,097.23 

รวม 262,719,293.77 (38,778,044.94) 223,941,248.83 

 

31 ธันวาคม 2563 

 
หนีสิ้นตามสัญญา

ประกนัภัย 
หนีสิ้นส่วนที ่

เอาประกนัภัยต่อ 
สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

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

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

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

รวม 160,718,208.28 (20,254,791.93) 140,463,416.35 
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16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 92,104,977.37 85,105,272.39 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 94,851,583.41 136,796,733.48 

การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน (21,038,743.74) (5,488,650.96) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน (6,537,202.97) (3,745,340.18) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (101,714,484.74) (120,563,037.36) 

ยอดคงเหลือ 57,666,129.33 92,104,977.37 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสญัญารับประกนัภยัต่อ

จ านวน 1.64 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 3.18 ลา้นบาท) 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 68,613,230.91        190,252,535.03 

เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 316,631,593.13        198,555,938.09 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (180,191,659.60) (320,195,242.21) 

ยอดคงเหลือ 205,053,164.44 68,613,230.91 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 28,909,034.49 91,890,236.68 

ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี 146,569,556.45 91,670,175.19 

ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี (75,920,734.71) (154,651,377.38) 

ยอดคงเหลือ 99,557,856.23 28,909,034.49 
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16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีการตั้ งส ารองการเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 99.56 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 28.91 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายได ้

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบตัเิหตุ/ปีทีร่ายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :  

   

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 64,010,739 55,364,197 71,469,051 171,146,908 131,607,373 91,898,667 

 - หน่ึงปีถดัไป 63,261,824 55,203,840 65,399,721 175,520,628 121,490,921   

 - สองปีถดัไป 65,920,735 51,323,420 55,573,021 163,013,083     

 - สามปีถดัไป 65,700,784 51,353,630 56,656,075       

 - ส่ีปีถดัไป 65,700,784 51,345,094          

- หา้ปีถดัไป 65,700,784       

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 65,700,784 51,345,094 53,656,075 163,013,083 121,490,921 98,898,667 547,104,624 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (65,700,784) (51,343,745) (53,655,175) (153,538,914) (100,459,496) (65,965,475) (490,663,590) 

รวม - 1,349 900 9,747,169 21,031,425 25,933,191 56,441,034 

ปีอุบติัเหตุก่อน 2558       1,158,874 

อ่ืนๆ       67,571 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      57,667,479 

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบตัเิหตุ/ปีทีร่ายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน : 

    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 47,303,374 45,887,288 60,216,395 133,884,158 113,889,725 72,439,294 

 - หน่ึงปีถดัไป 46,158,395 46,222,054 57,141,350 136,393,962 106,691,796   

 - สองปีถดัไป 48,653,956 43,058,124 48,547,921 125,514,370     

 - สามปีถดัไป 48,501,457 43,080,788 46,691,204       

 - ส่ีปีถดัไป 48,501,457  43,075,414          

- หา้ปีถดัไป 48,501,457        

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 48,501,457 43,075,414 49,691,204 126,514,370 106,691,796 72,439,294 440,913,535 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (48,501,457) (43,074,816) (46,690,979) (114,335,817) (85,468,289) (52,812,57) (390,883,876) 

รวม - 597 225 9,178,554 21,223,507 19,626,776 50,029,659 

ปีอุบติัเหตุก่อน 2558       1,158,874 

อ่ืนๆ       (1,484,921) 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      49,703,612 
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16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

ขอ้สมมติ 

ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าส ารองท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั  เป็นดงัน้ี 

(ก)   ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

ส าหรับการท าการประเมิน บริษทัฯไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3 วธีิดงัน้ี  

1)  วธีิพฒันาการสินไหม (Chain Ladder method) ส าหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน  

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

3)  วธีิ Expected Loss Ratio หรือ “ELR”  

โดยปกติบริษทัมกัใชว้ิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าส ารองไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน ยกเวน้ในปี

อุบติัเหตุใหม่ๆ ซ่ึงขอ้มูลพฒันาการยงัมีไม่มากพอ ดงันั้นจึงอาจตอ้งใชป้ระมาณการวิธี BF หรือ ELR ตามความเหมาะสม 

แลว้แต่กรณี ซ่ึงสมมติฐานหลกัของทั้งสองวิธีดงักล่าวก็คืออตัราส่วนสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซ่ึงใน

การพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริษทัฯก็จะค านึงถึงขอ้มูลในอดีตประกอบกบัปัจจยัอ่ืนท่ี สะท้อนถึงหน้ีสินท่ี

เหมาะสมของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปล่ียนแปลงในนโยบายการรับประกนัภยั หรือ เปล่ียนแปลง

ความคุม้ครองในกรมธรรม ์เป็นตน้ 

(ข)   ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประมาณส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ 

ในการประมาณส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้บริษทัฯใชว้ิธี Kittel’s Refinement 

of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอา้งอิงของ Conger และ Nolibos เร่ือง “Estimating ULAE Liabilities: 

Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใชจ่้ายภายในของบริษทัฯ เพ่ือวิเคราะห์และ

ประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายสินไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนอ่ืนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ ซ่ึงการ

ประมาณดว้ยวิธีดงักล่าวนั้นไดพิ้จารณาอตัราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉล่ียของค่าความเสียหายจ่าย โดยบริษทัฯจะ

พิจารณาเลือกอตัราส่วนน้ีจากขอ้มูลในอดีตอยา่งนอ้ย 3 ปี 

17. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 15,198,091.81 11,473,389.78 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 15,784,539.56 9,200,878.32 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 30,982,628.37 20,674,268.10 
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18. เงนิเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 

ณวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ านวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาทอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MOR–3.00 ต่อปีซ่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 37 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
(หน่วย:บาท) 

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 958,653.00 1,004,281.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 129,980.00 165,297.00 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (972,893.00) (819,070.00) 

รวมค่าใชจ่้าย 115,740.00 350,508.00 

ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้   

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผกูพนั 8,364,954.00 9,184,024.00 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (972,893.00) (819,070.00) 

รวมภาระผกูพนั 7,392,061.00 8,364,954.00 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,286,101.00 13,294,767.00 

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 958,653.00 1,004,281.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 129,980.00 165,297.00 

หกัผลประโยชน์โครงการจ่าย (2,927,591.00) (1,359,174.00) 

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ 493,797.00 - 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (972,893.00) (819,070.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,968,047.00 12,286,101.00 
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19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ) 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ปี 2564 ปี 2563 

ร้อยละ ร้อยละ 

การเกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี  

อตัราคิดลด 1.67 1.09 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน 1.50 2.00 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0.00–20.00 0.00-20.00 

อตัรามรณะ TMO2017 TMO2017 

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 
(หน่วย: บาท) 

การเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน ปี 2564 ปี 2563 

การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง (214,828.00) (841,281.00) 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ (120,044.00) - 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (638,021.00) 22,211.00 

รวม (972,893.00) (819,070.00) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงานโดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น

จ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เพิม่ขึน้ ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) (512,835.00) 564,930.00 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) 616,024.00 (569,107.00) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ10.0) (81,403.00) 83,387.00 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าวแต่ได้

แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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20. หนีสิ้นอืน่ 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,763,315.07 3,574,589.85 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 5,502,860.90 2,407,693.36 

อ่ืนๆ 9,356,699.84 11,985,839.74 

รวม 42,622,875.81 17,968,122.95 

21. เงนิปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 2.60 บาท จ านวน 12 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 31.20 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผล

แลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลก าไรสะสม

ส าหรับปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จ านวน 12 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน 2563 

22. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

2564 2563 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 22,214,903.04 22,201,672.59 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยัและการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 7,551,103.01 7,502,313.20 

ค่าภาษีอากร 1,637,018.71 1,089,141.90 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,215,000.00 1,015,000.00 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 6,303,248.38 7,295,067.63 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 39,921,273.14 39,103,195.32 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  143 

23. ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
(หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

2564 2563 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ (20,000.00) 2,055,988.91 

สินทรัพยอ่ื์น (468,291.20) 1,627,518.69 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 16,937,438.64 19,406,972.35 

รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 16,449,147.44 23,090,479.95 

24. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 
 (หน่วย:บาท) 

 2564 2563 

ผู้บริหาร   

เงินเดือนและค่าแรง 12,779,824.00 11,537,824.00 

ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 179,808.00 179,808.00 

อ่ืนๆ 568,186.60 697,008.00 

 13,527,818.60 12,414,640.00 

พนักงานอืน่   

เงินเดือนและค่าแรง 16,236,942.00 17,265,256.00 

ค่าใชจ่้าย–โครงการสมทบเงิน 243,993.69 237,312.59 

อ่ืนๆ 1,470,590.75            1,286,932.00 

 17,951,526.44 18,789,500.59 

รวม 31,479,345.04 31,204,140.59 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดงันี ้   

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 4,423,681.00 5,161,263.00 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 2,625,761.00 2,826,205.00 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 24,429,903.04 23,216,672.59 

รวม 31,479,345.04 31,204,140.59 
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25. ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผู้บริหารทีส่ าคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการบริหารค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงิน

อุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย:บาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,927,695.60 11,746,762.00 

ผลประโยชน์ระยะยาว 600,123.00 667,878.00 

รวม 13,527,818.60 12,414,640.00 

26. ผลกระทบทางภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

   (หน่วย:บาท) 

 
จ านวนก่อนภาษ ี

ผลประโยชน์ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิ 
จากภาษ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564    

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน 21,889,552.21 (4,377,910.44) 17,511,641.77 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 972,893.00 (194,578.60) 778,314.40 

รวม 22,862,445.21 (4,572,489.04) 18,289,956.17 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563    

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน    

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (37,092,139.27) (163,814.00)0 655,256.00 

รวม (36,273,069.27) 7,254,613.85 (29,018,455.42) 
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27. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

27.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารอง และการพิจารณารับประกนัภยั 

รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงทั้ งต่อชีวิต 

ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับประกนัภยัได ้

ปัจจยัความเส่ียงดา้นการประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน เน่ืองจากค่า

สินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายส าคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้รวมไปถึงความเส่ียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของ

ผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั 

บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแตข่ั้นตอนการรับประกนัภยั ซ่ึงนโยบายการรับประกนัภยัของบริษทั

ฯ จะเลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต ่า โดยจะพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะกิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับ

ประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภท   ต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ จะพิจารณา

ปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

ไดมี้การบริหารความเส่ียงส าหรับภยัท่ีมีความเส่ียงสูง โดยจดัให้มีการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การประกนัภยัต่อตามสญัญา (Treaty Reinsurance) การประกนัภยัต่อเฉพาะ

ราย (Facultative Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงท าให้ความเส่ียง

ท่ีเกิดจากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ให้เป็น

ระบบ รัดกมุ และถูกตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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27. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

27.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั (ต่อ) 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 

(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วน
ที่ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วนที่
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

อคัคีภยั 23,890,920.01 (9,023,656.48) 14,867,263.53 18,502,814.66 (5,095,601.37) 13,407,213.29 

ทางทะเลและขนส่ง 9,782,770.33 (7,145,278.34) 2,637,491.99 4,346,331.93 (2,184,528.90) 2,161,803.03 

รถยนต ์ 151,606,337.08 (7,740,918,.24) 143,865,418.84 30,789,296.00 (1,660,200.24) 29,129,095.76 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 559,901.75 (224,320.08) 335,581.67 594,040.52 (235,698.43) 358,342.09 

เบด็เตลด็ 19,213,235.27 (10,398,894.07) 8,814,341.20 14,380,747.80 (6,799,940.52) 7,580,807.28 

รวม  205,053,164.44 (34,533,067.21) 170,520,097.23 68,613,230.91 (15,975,969.46) 52,637,261.45 
 

(หน่วย:บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วน
ที่ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

ส ารอง                    
เบีย้ประกนัภัย   

ก่อนการ     
ประกนัภัยต่อ 

ส ารองเบีย้    
ประกนัภัยส่วนที่
ประกนัภัยต่อ 

สุทธิ 

อคัคีภยั 1,839,923.02 (138,200.17) 1,701,722.85 4,231,085.92 (38,608.03) 4,192,477.89 

ทางทะเลและขนส่ง 2,090,126.03 (308,224.38) 1,781,901.65 2,706,414.58 (163,404.55) 2,543,010.03 

รถยนต ์ 46,438,453.97 (398,186.99) 46,043,266.98 82,778,195.95 (2,855,777.92) 79,922,418.03 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 129,585.74 (24,983.12) 104,602.62 59,020.97 (8,714.27) 50,306.70 

เบด็เตลด็ 7,168,040.57 (3,378,383.07) 3,789,657.50 2,330,259.95 (1,212,317.70) 1,117,942.25 

รวม  57,666,129.33 (4,244,977.73) 53,421,151.60 92,104,977.37 (4,278,822.47) 87,826,154.90 
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27. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

27.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั (ต่อ) 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจาก

ความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผูกพนัดา้นสินไหมทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อและหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือ

ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณท่ีมีต่อมูลค่าส ารองสินไหมทดแทนก่อนและหลงัการรับ

ประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย:บาท) 

31 ธันวาคม 2564 

 

ข้อสมมตทิี่
เปลีย่นแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ก าไร (ขาดทุน) 
ก่อนหักภาษ ี

อตัราส่วนค่าสินไหมสมับูรณ์ +1% 1,860,905 1,437,932 (1,437,932) 

 -1% (1,860,905) (1,437,932) 1,437,932 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหมท่ี ไม่สามารถ

จดัสรรได ้

+1% 

-1% 

315,667 

(351,667) 

315,667 

(315,667) 

(315,667) 

315,667 
 

(หน่วย:บาท) 

31 ธันวาคม 2563 

 

ข้อสมมตทิี่
เปลีย่นแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภัยต่อ 

ก าไร (ขาดทุน) 
ก่อนหักภาษ ี

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

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

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหมท่ี ไม่สามารถ

จดัสรรได ้

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

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

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  148 

27. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงิน

ลงทุน เงินใหกู้ย้มื สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ 

  ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของการใหเ้ครดิตซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

และลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่ออยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัและผูรั้บประกนัภยัต่อของบริษทัฯ

กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

  จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากความเส่ียงดา้นเครดิต คือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหัก

ดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

  บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยั ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ในการพิจารณา

วงเงินเครดิต ระยะเวลาเครดิตของตวัแทน นายหนา้ บริษทันายหนา้ ตลอดจนอ านาจอนุมติัเป็นไปอยา่งรัดกุม เพ่ือ

สนบัสนุนการขยายตวัทางธุรกิจ 

  ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการประกนัภยัต่อ 

  บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการประกนัภยัต่อ  โดยมีการจดัท ากลยทุธ์การประกนัภยัต่อ รวมทั้งหลกัเกณฑ์

และแนวทางในการพิจารณาบริษทัรับประกนัภยัต่อ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นเครดิตจากการประกนัภยัต่อ ทั้งน้ีบริษทั

รับประกนัภยัต่อท่ีใชจ้ะตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว ้

  ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากการลงทุน 

  บริษทัฯจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน โดยก าหนดขีดจ ากดัส าหรับการลงทุนแต่ละคู่สัญญา รวมถึงก าหนด

อนัดบัความน่าเช่ือถือขั้นต ่าของคู่สญัญาท่ีบริษทัจะสามารถลงทุนไดใ้นกรอบนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ 

  การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ใน 12 เดือนขา้งหน้าบริษทัมีหลกัเกณฑ์การพิจารณา

ดงัต่อไปน้ี 

 Stage 1:  สินทรัพย์ทางการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดติ (12-mth ECL) 

  สินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯท่ีถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) หรือใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือจากผูอ้อก

สินทรัพย ์หรือสามารถเทียบเคียงอนัดบัความน่าเช่ือถือไดจ้ากขอ้มูลท่ีบริษทัฯสามารถหาไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนใดๆ 

แสดงให้เห็นว่าสินทรัพยล์งทุนมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่ BBB- ข้ึนไป โดยท่ีบริษทัฯจะใช้อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของสินทรัพยล์งทุน ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัดับความ

น่าเช่ือถือคร้ังสุดทา้ยของสินทรัพยล์งทุน 
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 Stage 2:  สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

  สินทรัพยล์งทุนของบริษทัฯ ท่ีถูกจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ต ่ากวา่ BBB- ลงไป ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน  

 Stage 3: สินทรัพย์ทางการเงนิทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ (Lifetime ECL - credit impaired) 

  เม่ือมีการผิดนดัช าระตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไปเกิดข้ึน 

  ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินท่ีแสดงในตารางส าหรับ

สินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) 

 (หน่วย: บาท) 

 2564 

สินทรัพย์ทางการเงนิ
ที่ไม่มีการเพิม่ขึน้
อย่างมีนัยส าคญั                    
ของความเส่ียง            
ด้านเครดติ 

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ
ที่มีการเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคญัของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

(Lifetime ECL not 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ      
ด้อยค่าด้าน
เครดติ 

(Lifetime ECL 
– credit 

impaired 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่
ใช้วธิีอย่างง่ายในการ
ค านวณผลขาดทุนด้าน
เครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ตลอดอายุ 
(Lifetime ECL – 

simplified approach) 

รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      

Investment grade 104,678,400.87 - - - 104,678,400.87 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน - - - - - 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

Investment grade 391,130,000.00 - - - 391,130,000.00 

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

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน (1,344,410.99) - (35,000,000.00) - (36,344,410.99) 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 

Investment grade 2,336,441.01 - - - 2,336,441.01 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน - - - - - 
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27. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

 (หน่วย: บาท) 

 2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิ
ที่ไม่มีการเพิม่ขึน้
อย่างมีนัยส าคญั                    
ของความเส่ียง            
ด้านเครดติ 

(12-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ
ที่มีการเพิม่ขึน้อย่าง
มีนัยส าคญัของความ
เส่ียงด้านเครดติ 

(Lifetime ECL not 
credit impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการ      
ด้อยค่าด้าน
เครดติ 

(Lifetime ECL 
– credit 

impaired 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่
ใช้วธิีอย่างง่ายในการ
ค านวณผลขาดทุนด้าน
เครดติที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ตลอดอายุ 
(Lifetime ECL – 

simplified approach) 

รวม 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด      

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

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน - - - - - 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

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

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

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

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

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 

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

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน - - - - - 
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27. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

 ตารางดา้นล่างแสดงรายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2564 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่
มีการเพิม่ขึน้อย่าง 

มีนัยส าคญัของ 

ความเส่ียงด้านเครดติ 
(112-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคญั
ของความเส่ียงด้านเครดติ 
(Lifetime ECL not credit 

impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการด้อย

ค่าทางเครดติ 
(Lifetime ECL- 
credit impired) 

 

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

ยอดตน้ปี     

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี - - - - 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    

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

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ (382,438.64) - (16,555,000.00) (16,937,438.64) 

ยอดปลายปี (1,344,410.99) - (35,000,000.00) (36,344,410.99) 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     

ยอดตน้ปี     

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี - - - - 
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27. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ก. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

 ตารางดา้นล่างแสดงรายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2563 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่ไม่
มีการเพิม่ขึน้อย่าง 

มีนัยส าคญัของ 

ความเส่ียงด้านเครดติ 
(112-mth ECL) 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่มี
การเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคญั
ของความเส่ียงด้านเครดติ 
(Lifetime ECL not credit 

impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงนิที่มีการด้อย

ค่าทางเครดติ 
(Lifetime ECL- 
credit impired) 

 

รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

ยอดตน้ปี     

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าเผือ่ผล
ขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี - - - - 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย    

ยอดตน้ปี     

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

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

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     

ยอดตน้ปี     

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่า 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนใหม่ - - - - 

ยอดปลายปี - - - - 

ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน (ไม่รวมสินทรัพยจ์ากสัญญา

ประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีโดยไม่ค านึงถึงหลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ มีดงัน้ี 
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27. ความเส่ียงของธุรกจิประกนัวนิาศภัย (ต่อ) 

27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ข. ความเส่ียงด้านเครดติ (ต่อ) 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน (ไม่รวมสินทรัพยจ์าก

สญัญาประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีโดยไม่ค านึงถึงหลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

มีดงัน้ี 
    (หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,678,400.87 31,416,733.73 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 426,130,000.00 448,530,000.00 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,336,441.01 2,764,061.01 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 533,144,841.88 482,710,794.74 

ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบ

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะ

การเงินของบริษทัฯ 

(1) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมี

การก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด (ต่อ) 

(หน่วย:บาท) 

 

31 ธันวาคม 2564 

อตัราดอกเบีย้คงที ่

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา  
ดอกเบีย้ 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริง   

(ร้อยละต่อปี) 
ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,000,000.00 - - 94,678,400.87 - 104,678,400.87 0.00 – 1.10 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 37,839,758.43 37,389,758.43 - 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  - 

ส ารองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืน

จากบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 4,244,977.73 4,244,977.73 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 6,177,187.51 6,177,187.51     - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 200,000.00 6,000,000.00 - - - 6,200,000.00 0.10-5.00 

ตราสารทุน - - - - 207,155,377.49 207,155,377.49 - 

เงินลงทุนทัว่ไป - - - - 8,281,509.68 8,281,509.68 - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 76,845,959.18 162,498,429.34 19,969,578.71 - - 259,313,967.23 1,13-5.50 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

ก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 110,346,253.74 13,952,368.04 - - - 124,271,621.78 0.15-0.80 

เงินใหกู้ย้ืม - - - 3,767,033.40 - 3,767,033.40 5.275-5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง - 

ค่าสินไหมทดแทน - - - - 57,666,129.33 57,666,129.33 - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 30,982,628.37 30,982,628.37 - 
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27.2 เคร่ืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

ข. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด (ต่อ) 

(หน่วย:บาท) 

 

31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบีย้คงที ่

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ 
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบีย้ 
ปรับขึน้ลงตาม 
ราคาตลาด 

ไม่มอีตัรา  
ดอกเบีย้ 

รวม 
อตัราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จริง   

(ร้อยละต่อปี) 
ภายใน 1 ปี 1 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

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

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

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  - 

ส ารองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืน

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

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

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

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

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

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

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีครบ

ก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 134,481,174.55 - - - - 134,481,174.55 0.20-1.70 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ        

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง - 

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

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 20,674,268.10 20,674,268.10 - 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นการแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีเป็นไปไดต้่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงท่ี 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีต่อก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                 

สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย:บาท) 

 เพิม่ขึน้ / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

 (ร้อยละ) 2564 2563 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

ขาดทุน - ตราสารหน้ี 1% 4,361,300.00 4,585,300.00  

 (1%) (3,726,610.00)  (4,197,045.00) 

การวเิคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าข้ึนโดยใชส้มมติฐานวา่จ านวนตราสารหน้ี และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี 

และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดของตราสารหน้ีไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารหน้ี ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การ

คาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

(2) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตรา

สารหน้ีและตราสารทุนท่ีอาจท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งราคาจะ

เปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

ค. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัได้เม่ือครบก าหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ี

เหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

รายละเอียดวนัท่ีครบก าหนดช าระของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ซ่ึง

พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2564 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94,678,400.87 10,000,000.00 - - - 104,678,400.87 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 37,839,758.43 - - - 37,839,758.43 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 38,778,044.94 - - - 38,788,044.94 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 6,177,187.51 - - - 6,177,187.51 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 187,392,212.92 182,426,797.38 19,969,578.71 215,436,887.17 605,222,476.18 

เงินใหกู้ย้มื - - 197,526.73 3,569,506.67 - 3,767,033.40 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั - 57,666,129.33 - - - 57,666,129.33 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 30,982,628.37 - - - 30,982,628.37 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวาคม 2563 

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

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

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

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

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

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

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

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

หนีสิ้นทางการเงนิ       

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

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 20,674,268.10 - - - 20,674,268.10 

28. การบริหารจดัการทุนของบริษัทประกนัวนิาศภัย 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัฯคือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการด ารง

เงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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29. เงนิสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั 

(หน่วย: บาท) 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2564 2563 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมตน้ปี 5,900,166.29 5,413,064.83 

เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 783,350.09 487,101.46 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมปลายปี 6,683,516.38 5,900,166.29 

30. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 14 ลา้นบาท วางไวเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้าประกนั

ไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 

31. หลกัทรัพย์ทีจ่ดัสรรไว้เป็นเงนิส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารจ านวน 55.00 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็น

หลกัทรัพยใ์นการวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 

32. รายได้จากการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุน ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 2564 2563 

ดอกเบ้ียรับ 9,588,811.77 11,944,222.46 

เงินปันผล 7,317,490.14 5,576,889.87 

รวม 16,906,301.91 17,521,112.33 

33. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ.

2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 ของ

เงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังานกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรจ ากดัซ่ึง

จะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.42 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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34. ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

35. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

(หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

ก าไรส าหรับปี (28,314,453.60) 51,224,526.64 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) 12,000,000 12,000,000 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุน้) (2.36) 4.27 

36. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน

ไดรั้บ และสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และประเมินผลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยั และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ 

ในประเทศไทย ดงันั้นรายไดก้ าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจ และส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ ไดร้ายงานส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของ

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตส่วนบุคคล ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
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(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
ประกนัอคัคีภัย 

ประกนัภัยทาง
ทะเล และขนส่ง 

ประกนัภัยรถ 
ประกนัภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
ประกนัภัย
เบ็ดเตลด็ 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 46,148,926.43 17,168,817.57 213,752,690.31 1,090,180.77 38,470,978.05 316,631,593.13 

หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ (15,893,681.35) (11,849,870.11) (10,944,467.08) (406,750.09) (20,656,814.38) (59,751,583.01) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,255,245.08 5,318,947.46 202,808,223.23 683,430.68 17,814,163.67 256,880,010.12 

บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 

ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,460,050.24) (475,688.96) (114,736,323.07) 22,760.42 (1,233,533.92) (117,882,835.77) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 28,795,194.84 4,843,258.50 88,071,900.16 706,191.10 16,580,629.75 138,997,174.35 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 899,124.21 4,431,918.88 1,757,655.92 145,218.01 7,595,623.70 14,829,540.72 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 29,694,319.05 9,275,177.38 89,829,556.08 851,409.11 24,176,253.45 153,826,715.07 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ

ค่าสินไหมทดแทน 
 

8,894,450.48 
 

(809,181.09) 
 

22,318,792.08 
 

399,319.96 
 

8,808,746.05 
 

39,612,127.48 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 10,687,879.59 2,320,361.26 26,417,759.99 206,720.66 6,342,955.35 45,975,676.85 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,065,129.10 1,599,775.60 70,957,790.42 5,481.50 1,181,730.94 75,809,907.56 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 

ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 21,647,459.17 3,110,955.77 119,694,342.49 611,522.12 16,333,432.34 161,397,711.89 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      39,921,273.14 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน      (468,291.20) 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      200,850,693.83  

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (47,023,978.76) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      16,906301.91 

ก าไรจากเงินลงทุน      2,285,500.00 

รายไดอ่ื้น      7,472,600.69 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน      (16,917,438.64) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (37,277,014.80) 

รายไดภ้าษีเงินได ้      8,962,561.20 

ก าไรส าหรับปี      (28,314,453.60)  
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36. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
ประกนัอคัคีภัย 

ประกนัภัยทาง
ทะเล และขนส่ง 

ประกนัภัยรถ 
ประกนัภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
ประกนัภัย
เบ็ดเตลด็ 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

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

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

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

บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 

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

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

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

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

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ

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

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

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

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 

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

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      39,103,195.32 

ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน      23,090,479.95 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      252,092,261.38 

ก าไรจากการรับประกนัภยั      36,167,902.16 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      17,521,112.33 

รายไดอ่ื้น      6,193,405.29 

ก าไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้      59,882,419.78 

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

ก าไรส าหรับปี      51,224,526.64 
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36. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 
ประกนัอคัคีภัย 

ประกนัภัยทาง
ทะเล และขนส่ง 

ประกนัภัยรถ 
ประกนัภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล 
ประกนัภัย
เบ็ดเตลด็ 

สินทรัพย์ที่ปันส่วน
ไม่ได้ 

รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 19,883,560.81 10,078,221.07 32,227,653.05 3,770,109.17 23,724,108.92 796,974,398.64 886,658,051.66 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 23,663,222.45 4,228,079.16 13,226,601.24 395,540.93 12,640,418.99 733,086,308.35 787,240,171.12 

หนีสิ้น        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 52,898,959.32 14,722,262.78 208,995,787.67 713,436.23 33,501,764.77 59,789,569.09 370,621,779.86 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 46,985,934.23 8,987,757.89 114,433,222.93 677,570.39 19,389,764.23 39,505,152.22 229,979,401.89 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีเบ้ียประกนัภยัท่ีรับผา่นนายหนา้ท่ีมียอดรวมเบ้ียประกนัภยัรับต่อรายเกิน

กวา่อตัราร้อยละ 10 ของเบ้ียประกนัภยัรับรวม จ านวน 3 ราย คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.95 ของเบ้ียประกนัภยัรับทั้งหมด 

37. ทรัพย์สินทีม่ข้ีอจ ากดัและภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวนเงินรวม 89.93 ลา้นบาท และ 64.93 ลา้นบาท 

ตามล าดบัใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินฝากธนาคาร   

ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00 20,000,000.00 

หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00 14,000,000.00 

หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 55,000,000.00 30,000,000.00 

ค ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00 500,000.00 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00 430,000.00 

รวม 89,930,000.00 64,930,000.00 
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38. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้าและภาระผูกพนั 

คดฟ้ีองร้อง 

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยัโดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็นจ านวนเงิน

โดยรวมประมาณ 2.90 ลา้นบาท และ 3.53 ลา้นบาท ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูก

ฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรมจ์ านวน 2.06 ลา้นบาท และ 1.49 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาคดี

ดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ และส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดวา่จะชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบ

การเงินเป็นจ านวน 2.00 ลา้นบาท และ 1.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 

0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาว รายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1,765,984.11 1,765,984.11 

รวม 1,765,984.11 1,765,984.11 

39. การอนุมตังิบการเงนิ 

กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ส่วนที ่4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถว้นใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทัยอ่ยแลว้    

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว     

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย   

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัมอบหมายให ้

นางสมพร รษบุตร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสมพร รษบุตร ก ากบัไว ้

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 .............................................. 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

 ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท  

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตร) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน 

1.  นายโสภณ  กล้วยไม้  ณ  อยุธยา 
     - ประธานกรรมการ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
17 มกราคม 2551 

69 การศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
    Texas Christian University, U.S.A. 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Certification Program  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- - 2551 - ปัจจุบนั 

 

-   ประธานกรรมการ 
 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (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 
-  ประธานกรรมการ    
    ตรวจสอบ 
-  กรรมการอิสระ 
 

-  บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
-  บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จ  ากดั   
   (มหาชน) 

 

3.  นางผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์ 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

  72 
 

การศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ                                   
    สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
     สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร    

- - 2549 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 

-  กรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการอิสระ 

บริษทั จรัญประกนัภยั 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 

นางผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์ (ต่อ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
22 กนัยายน 2549 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Accreditation Program  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

4.  นายวรยุทธ  เจริญเลศิ 
    - 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 จ  ากดั (มหาชน) 
 

5.  นายสุกจิ  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 : 
นายกิตติ  จรัญวาศน์ 
และนายกิตติพงศ ์ จรัญวาศน์ 
 

22.12% 2517 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริหาร  
-  ประธานกรรมการลงทุน 
-  ประธานกรรมการ  
   บริหารความเส่ียง 
-  กรรมการผูจ้ดัการ 
-  เลขานุการคณะกรรมการ 
 

บริษทั จรัญประกนัภยั 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 

6.  นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู       
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการลงทุน 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัยานยนต ์

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 กรกฎาคม 2528 

71 

 

การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Director Accreditation Program   
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-    Insurance  Management Development Program 
    สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั    
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 1.32% 

 

2528 - ปัจจุบนั -  กรรมการ 
-  กรรมการบริหาร 
-  กรรมการลงทุน 
-  กรรมการบริหารความเส่ียง 
-  ผูจ้ดัการฝ่าย 
   ประกนัภยัยานยนต ์

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

7.  นายกติติพงศ์  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  

6.17% 

 

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

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

8.  นายกติต ิ จรัญวาศน์ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
19 มีนาคม 2557 
 
 

  การศึกษา 
-   ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต 
    สาขาการจดัการธุรกิจ 
    Whitworth University, U.S.A  
 
 

บุตรชายของ : 
นายสุกิจ จรัญวาศน์  

5.76% 2557 - ปัจจุบนั -  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
   ฝ่ายการตลาด 

บริษทั จรัญประกนัภยั 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 

นายกติติ  จรัญวาศน์ (ต่อ) ประวตัิการฝึกอบรม 
-    Insurance Management Development Program       
     สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

9.  นายโฆษติ  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 จ  ากดั (มหาชน) 

10. น.ส.สุดารัตน์  ววิรรธนะเดช 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
- ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี
และการเงิน 

- กรรมการลงทุน 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 ธนัวาคม 2524 

67 การศึกษา 
-   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Insurance Management Development Program 
    สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 0.01% 2524 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
-  ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสาย   
   งานบญัชีและการเงิน 
-  กรรมการลงทุน 
 

บริษทั จรัญประกนัภยั 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 

11. น.ส. นภาภรณ์ ธนังทอง 
  - ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี  

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 พฤศจิกายน 2561 

54 การศึกษา 
-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบญัชี  
    เพ่ือการจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
-   สารสนเทศทางบญัชี 1 

- - 2561- ปัจจุบนั -  ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

12. น.ส.กญัญวรรณ  ไตรศักดิ์สุริยนัต์ 
      - ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 - กรรมการลงทุน 
 - กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 กรกฎาคม 2528 

65 การศึกษา 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Insurance Management Development Program  
    สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

13. นายวสิิทธ์ิ  ลิม้เจริญสุข 
      - ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัทางทะเล 

  และลอจิสติกส์ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
3 ธนัวาคม 2550 

75 การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ  

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- 0.03% 2550 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยั 
   ทางทะเลและลอจิสติกส์ 

บริษทั จรัญประกนัภยั 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 

14. นางปัทมา   ตระการเอีย่ม 
      - ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั  

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
15 มกราคม 2563 

55 การศึกษา 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- - 2563 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัอคัคีภยั  

 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

15. น.ส.ปุณรดา  อายุเจริญกลู 
      - ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยัเบด็เตล็ด 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
15 มีนาคม 2547 
  

56 การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    วิทยาลยัพาณิชยการราชด าเนินธนบุรี 

ประวตัิการฝึกอบรม 
-   Insurance Management Development Program 
    สถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2547 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัภยั  
   เบด็เตล็ด 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

16. นายนพดล  สุวรรณการีย์กุล 
 -  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี 
    สาระสนเทศ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
1 มีนาคม 2537 
 

50 การศึกษา 
-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
    สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
-   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต             
    สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- - 2537 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลย ี
   สาระสนเทศ 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

17. นางพรมพร  ล าดบัพงัค์ 
      -  ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 
4 มกราคม 2555 

50 การศึกษา 
-   ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณัฑิต วิทยาการจดัการ 
    สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

- - 2555 - ปัจจุบนั -  ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ บริษทั จรัญประกนัภยั 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 

นางพรมพร  ล าดบัพังค์ (ต่อ) ประวตัิการฝึกอบรม 

ไม่มี 

18. นางสมพร  รษบุตร 68 การศึกษา 
-   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
    ดุสิตพาณิชยการ 

ประวตัิการฝึกอบรม 
ไม่มี 

- - ปัจจุบนั -  เลขานุการบริษทั บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย  

    - บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ย - 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ส าหรับปี 2564 บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั ส านกังานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ - นามสกลุ สังกดั คุณวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน 

นายศิลป์ชยั  รักษาพล บริษทั ส านกังานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) (CPIA) 43 ปี 

นายธนาดล  รักษาพล บริษทั ส านกังานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

บช.ด (จุฬาฯ ก าลงัศึกษา) 

บช.ม (จุฬาฯ) 

บช.บ (จุฬาฯ เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

Diploma in Thai Financial Reporting – Dip TFR 

นกัวชิาการประจ าสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

15 ปี 

นายชชัวาล  เงินนาค บริษทั ส านกังานสามสิบส่ี ออดิต จ ากดั บช.บ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 27 ปี 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (Compliance) 

ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 

ช่ือ - นามสกลุ สังกดั คุณวุฒ ิ ประสบการณ์การท างาน 

นายศรชยั แกว้รากมุก บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 18 ปี 
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

   บริษทัมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจจ าแนกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ทรัพยสิ์นประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 42.33 42.53 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - - 

รวม  42.33 42.33 

   1. ทรัพย์สินประเภททีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

    รายละเอียดสินทรัพยถ์าวรหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ท่ีดิน 41.55 41.55 

อาคาร 0.24 0.33 

ยานพาหนะ - - 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 0.54 0.65 

รวม  42.33 42.53 

      อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ ของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี  

 อาคาร 20  ปี 

 ยานพาหนะ   5  ปี 

 เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 ปี 

     2. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทั มีดงัน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายละเอยีดทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - - 

รวม  - - 
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เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการและจริยธรรมทางธุรกจิ  

การก ากบัดูแลกจิการ 

 การก ากบัดูแลกิจการ คือ ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดูแล 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั  มติคณะกรรมการ  

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี  ดูแลความ

เหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  ก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของ

ฝ่ายจดัการ  จดัสรรทรัพยากร  การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทาง

การเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดยบริษทัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัใน

การลดความเส่ียงทางธุรกิจและปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิใหสู้ญหายหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกนัการทุจริตประพฤติ

มิชอบในองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพ่ือให้

การด าเนินงานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและอยูใ่นกรอบ กฎเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีบริษทั

ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท าให้เกิดความคล่องตวัต่อการจดัการ ส าหรับการให้ความเห็นอยา่งตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน

และระบบการควบคุมภายในของบริษทั บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ภายใตห้ลกัปฏิบติัและแนว

ปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

และก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผูล้งทุน และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ีบริษทัมีนโยบายใหป้ฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และพนักงานโดยสรุป

สาระส าคญัการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

 ยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ1.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารงานที่ดี 

 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่ง

ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษทัฯ ด าเนินไปตามนโยบายท่ี

ถูกตอ้ง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์จริยธรรม ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และฝ่ายจดัการท าหนา้ท่ีบริหารงานดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก าหนด โดยพิจารณาถึง  
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 1.1.1  ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้องคก์รมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั สามารถปรับตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวา่         

 - สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกฝ่าย 

 - พฒันา และปรับปรุงระบบการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บับริษทั 

 - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางท่ีวางแผนไว ้และปรับปรุงการ

ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 - เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูค้นรอบขา้ง เพ่ือสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

 - เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเติบโต และอยูร่อดไดใ้นระยะยาว 

 1.1.2  ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดใหมี้นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การสนบัสนุนการต่อตา้น

คอรัปชัน่ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นตน้ ส าหรับ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการ

และแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ รับทราบและมี

กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ บอร์ดประกาศ 

หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม 

 1.1.3 การตดิตามผลและประเมนิผล 

 คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ของบริษทั และหน่วยงานท่ีก ากบับริษทัฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด 

หลกัปฏิบัต ิ1.2  การก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  

 1.2.1 ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริษทัจะใหค้วามส าคญัต่อผลประกอบการทา

งกการเงินแลว้ คณะกรรมการบริษทัยงัยดึมัน่ในกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นไปตามกติกา และจริยธรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย ในหลกัของความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 1.2.2 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลให้กรรมการด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในฐานะ

ผูน้ า และเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการสร้าง และขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองคก์ร โดยยดึหลกัการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ให้

ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
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 1.2.3 เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยแจง้ใหรั้บทราบอยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 1.2.4 เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีการ

ก ากบัดูแลส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ และเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมี

การติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ1.3 หน้าที่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต ดูแลให้มีการปฏิบติังานเป็นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ ์วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัต ิ1.4  การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

 หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 คณะกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธ์ และแผนงานประจ าปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน ก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ จดัสรร

ทรัพยากร การพฒันางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก าหนด โดยบริษทัใหค้วามส าคญักบัระบบควบคุมภายในเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัในการลดความเส่ียงธุรกิจ 

และปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัมิให้สูญหายหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามกฎหมาย และอยูใ่นกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท า

ให้เกิดความคล่องตวัต่อการด าเนินงาน ส าหรับการให้ความเห็นอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ2  ก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ2.1  การดูแลกิจการให้มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน (Objectives) เพื่อสร้างคุณค่าให้ทั้ง 

  กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน 

  คณะกรรมการบริษทั บริหารงานควบคู่ไปกบัการตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรในการด าเนินกิจการให้มี

ความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ ก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการด าเนินงานของ

บริษทั และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้

การท างานเพ่ือใหเ้ป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัท่ีน่าเช่ือถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทศัน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซ่ึง

มีนโยบายในดา้นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง และพฒันาการท างานให้รวดเร็ว ถูกตอ้ง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ

บริการอยา่งต่อเน่ือง ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรับได ้เพ่ือให้บรรลุ
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วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้บงัคบัของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตย์

สุจริต อยา่งมีเหตุผล และระมดัระวงัตามหลกัการพึงปฏิบติัท่ีดี 

 

หลกัปฏิบัต ิ2.2  ก ากับดูแลให้มั ่นใจว่ า  ว ัตถุประสงค์ เ ป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องไปตาม

 เป้าหมายหลักของ กิจการ โดยมีการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  

  คณะกรรมการบริษัท ก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง

ความสามารถในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และพฒันาการด าเนินงาน ดูแลการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบติั

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานต่างๆ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลในการรักษาความลบั ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใชง้านของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิใหมี้การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ 

หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีมาตรการในการบริหารจดัการเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คง และปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบัต ิ3.1  การก าหนด และทบทวนโครงสร้างกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่

  เหมาะสม และจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3.1.1  คุณสมบัตขิองกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาคุณสมบติับุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจากคุณสมบติัท่ียงัขาดอยู ่

โดยค านึงถึงประสบการณ์ วิชาชีพ ความสามารถ คุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ

โครงสร้างกรรมการ และมีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน โดยการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัหรือกรรมการอิสระนั้น ทาง

คณะกรรมการบริษทั จะร่วมกนัพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการรับรอง และอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 3.1.2 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

 กรรมการอิสระของบริษทั มีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถท างานร่วมกบั

คณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการอิสระ 

มีดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้

อ  านาจ ควบคุมของบริษทั โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(ข)   ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

หรือผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและ

ก่อน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 
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(ค)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่                

ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

(ง)   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ใน

ลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี

นยั หรือผูมี้ อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของ บริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(จ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดย

นบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูท่ี้มีอ านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ทั้ งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ฉ)    ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของ บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นั้นดว้ย ทั้ง ในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ช)   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา

ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

อ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

(ฌ)   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บริษทั 

  3.1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กล่าวคือ ตอ้งมีจ านวนกรรมการไม่

น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่ควรเกิน 12 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย บริษทัฯ มีสัดส่วนระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรือ

กลุ่มใดมีอ านาจในการตดัสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือคนเดียว เพ่ือช่วยให้บริษทัมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการ

สร้างกลไกการถ่วงดุลท่ีดี ประกอบไปดว้ย กรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้น ทกัษะท่ีหลากหลาย

เป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่จ ากดัเพศ รวมไปถึงความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
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ของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบับริษทัไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน  

  - กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน   

  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)  

 คณะกรรมการทั้ ง 7 ท่าน มีคุณสมบัติ ความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย                         

การประกนัวนิาศภยั กล่าวคือ  

(ก)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีจ านวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริษทั 

(ข)    ประธานกรรมการ เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองนโยบาย

ของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ีไดพิ้จารณาและก าหนดเป้าหมายทาง

ธุรกิจกบัฝ่ายจดัการ มีการติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการอยา่งใกลชิ้ด ดูแลภาพรวมในดา้นกลยทุธ์ 

และนโยบาย และใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานเพื่อใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ด าเนินไปยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยจะสนบัสนุนกรรมการทุกท่านใหมี้ส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอยา่งมีอิสระ 

(ค) กรรมการอิสระ มีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม

หลกัเกณฑข์องส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ซ่ึงสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอ้ยา่งอิสระ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหากหลาย 

และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

หลกัปฏิบัต ิ3.2 การพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และเพื่อให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการ

 ด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างมีอิสระ 

 3.2.1 ความเป็นอสิระของกรรมการ 

   คณะกรรมการมีการคดัเลือกบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการไม่ได้เป็น

กรรมการอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการดูแลบริหารงานประจ า 

 3.2.2   บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 คณะกรรมการบริษทั มีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล และการ

บริหารงานประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่างกนั โดยประธาน

กรรมการมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการไม่ไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานประจ า แต่จะให้การ

สนบัสนุน และให้ค  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการ รับผิดชอบ

เก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทัฯ ภายใตก้รอบอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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 (1) บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการในฐานะผู้น าของบริษัท 

 (ก)   ก ากบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร        

(ข)   เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบับริษทั และตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดูแล และส่งเสริมกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   

(ค)   ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดมาตรการดูแล

ให้เร่ืองส าคญัได้ถูกบรรจุไวใ้นวาระการประชุม และเป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั    

(ง)   มีการจัดสรรเวลา เพ่ือเสนอเร่ืองท่ีตอ้งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นส าคญัอย่างรอบคอบ  

ส่งเสริมใหก้รรมการมีดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ    

(จ)   เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  

ระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ  

(2) บทบาทหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

(ก)   บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บังคบั ตลอดจนระเบียบอ านาจ

ด าเนินการ และมติท่ีออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจบงัคบับญัชาพนกังานและ

ลูกจา้งของบริษทั ในการบริหารกิจการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั   

(ข)   ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง ออกค าสั่งหรือประกาศก าหนดวิธีการ

บริหารงานและการด าเนินกิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการ 

หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง        

(ค)   กิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม มีอ านาจ

กระท าการแทนและผูกพนับริษทัไดใ้นขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีท่ีระบุไวใ้นขอ้ ก. เวน้แต่รายการท่ี

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการอิสระเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยเท่านั้น เพ่ือการน้ีกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม   จะมอบอ านาจให้บุคคล

ใดกระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้         

(ง)   การอนุมัติรายการท่ีเ กินวงเ งินท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งก าหนด                

(จ)   การจา้ง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และให้พนกังานหรือลูกจา้งพน้

สภาพ รวมถึงการเล่ือนหรือปรับค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้ง ซ่ึงคณะกรรมการ

หรือระเบียบขอ้บงัคบัก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวนิยั   
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(ฉ)   บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วธีิการ และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ไดแ้ก่ กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ี

ใชอ้ยู่แลว้ในขณะน้ีและจะมีข้ึนในอนาคตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะตอ้งใช้

ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัอยา่ง

เตม็ท่ี   

3.2.3 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

 คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือให้เร่ืองท่ีส าคญัไดรั้บการพิจารณารายละเอียดอยา่งรอบ

ครอบ พิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง และกลัน่กรองขอ้มูล โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมาย และจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ และคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งน้ีคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจดัประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยบทบาท

หนา้ท่ีและองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดจะถูกระบุไวใ้นรายงานประจ าปี  

 ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 5 ชุด ไดแ้ก่ 

  1) คณะกรรมการบริหาร 

  2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  3) คณะกรรมการลงทุน 

  4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

  5) คณะกรรมการผลิตภณัฑ ์

หลกัปฏิบัต ิ3.3 ก ากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที ่โปร่งใสและชัดเจน เพื ่อให้ได้

 คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

 บริษทัฯ มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ี

มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม และประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภยั โดยขั้นตอนการคดัเลือกจะเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ชดัเจน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะไดก้รรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี และบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้

โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  

หลกัปฏิบัต ิ3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  

 บริษทัฯ มิได้มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โปร่งใส 

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลประกอบการเพ่ือพิจารณาก าหนดก่อนน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ตดัสินใจ และขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจาณาอนุมติั 

หลกัปฏิบัต ิ3.5 การก ากับดูแลความรับผิดชอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

  ทุกท่าน 
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  3.5.1 คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  

 3.5.2 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนบริษทัท่ีกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบริษทั           

แต่ละท่านจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการได ้ดงัน้ี          

 -  กรรมการบริษทั แต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด        

 -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง แต่ตอ้งไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั และกิจการนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั  หรือเป็นการแข่งขนักบั

ธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน 

 3.5.3 คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งน า

ขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้อบบญัชี  มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัท าการ นับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน พร้อมทั้ ง

เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัและเป็นการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือความ

โปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย

ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผูไ้ม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ              

 3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.6 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นหน้าที่ประจ าของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

 และกรรมการรายบุคคล เพื่อน าผลประเมินไปใช้ส าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่คร้ังต่อไป 

 3.6.1 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษทั 

ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีท่ีผ่านมา และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

สะทอ้นถึงการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรูปแบบ และหลกัเกณฑใ์นการเมิน มีดงัน้ี 

   1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ , การประชุมของคณะกรรมการ , การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ , ความสัมพนัธ์ระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการพฒันาตนเองและผูบ้ริหาร 

   2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

   มีหวัขอ้การประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ       

   3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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   มีหวัขอ้การประเมินเช่นเดียวกบัการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล  

   ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าผลการ

ประเมินมาวเิคราะห์ การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาต่อไป ซ่ึงขั้นตอนและผลการ

ประเมินไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.7 ก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการ

เสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม า่เสมอ 

 ในดา้นการส่งเสริมการพฒันาความรู้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเขา้ร่วม

การสมัมนา / อบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมพนูความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ไดแ้ก่ หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) 

หลกัสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจดัการอบรมภายในบริษทัเพื่อให้เขา้ใจบทบาท

หนา้ท่ีของตนเอง รวมไปถึง เขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหป้รับปรุงการปฏิบติังาน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเพ่ือใหท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการอบรม และ

สมัมนาของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลกัปฏิบัต ิ3.8  ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น 

และแต่งตั้งเลขานุการที่มีความรู้เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 3.8.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท       

 - บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ าเสมอ โดยก าหนดให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น เพ่ือ

พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัตอ้งพร้อมเขา้ร่วมประชุมเสมอ  

 - มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และไดก้ าหนดตารางการประชุมท่ีแจง้ให้ทราบถึง วนั เวลา สถานท่ี 

น าส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

 - ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 - คณะกรรมการบริษทั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและขอ้มูลท่ีส าคญัได ้โดยผ่านกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั หรือผูบ้ริหารท่านอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 - คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมกรรมการ 

เพ่ือให้สารสนเทศ และรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นการท าความรู้จักกับผูบ้ริหาร

ระดบัสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
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 - ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการน าเสนอวาระการประชุม และจดัสรร

เวลาในการอภิปรายซกัถาม และสรุปประเด็น เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านแสดง

ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุปการประชุม   

 3.8.2 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 - ใหค้  าแนะน า และสนบัสนุนงานของบริษทั เก่ียวกบักฎหมาย และขอ้ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - ดูแลให้มีการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งติดตามนโยบายและขอ้แนะน าของ

คณะกรรมการ ใหมี้ผลในทางปฏิบติั  

 - รับผิดชอบในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารต่างๆ  

 - ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ

ต่างๆ  

 - ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลใหผู้ถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม 

 - ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแล 

หลกัปฏิบัต ิ4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและพฒันาบุคลากร 

หลกัปฏิบัต ิ4.1  ด าเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการ และบริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  

 4.1.1  คณะกรรมการบริษัท มิได้มีคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลมาด ารงต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ แต่จะก าหนดกรอบการคดัเลือกบุคคล จากคุณสมบติัท่ีทางบริษทัก าหนดไว ้อาทิเช่น วยัวฒิุ คุณวุฒิ จริยธรรม 

ต่างๆ ในการประกอบวชิาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการท างาน โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมพิจารณากบักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ โดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวในการสรรหา และตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 4.1.2  คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการเตรียมพร้อม ส าหรับบุคคลกรท่ีจะมาเป็น               

ผูสื้บทอดต าแหน่ง โดยจดัให้มีกระบวนการสรรหาท่ีมีประสิทธิภาพ ชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงกระบวนการ 

สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทกัษะความเป็นผูน้ า และความมีจริยธรรมเป็นหลกั ทั้งน้ี เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่การด าเนินงานของบริษทัไดด้ าเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง 

 4.1.3   คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการอบรม

พฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

หลกัปฏิบัต ิ4.2 ก ากับดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
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 4.2.1  คณะกรรมการบริษทั ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบติังาน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 

 - การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน เช่น โบนัส และผลการด าเนินงาน             

ระยะยาว  

 - การก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน โดยค านึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด

ใกลเ้คียงกนั ควบคู่ไปกบัผลของการด าเนินกิจการของบริษทั 

 - การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และประกาศใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

 4.2.2 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของ

กรรมการผูจ้ดัการในเร่ือง ดงัน้ี 

 - เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็นตาม

วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกั กลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

 - ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการทุกปี  

 - การอนุมติัค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบติังาน และปัจจยั

อ่ืนๆ ควบคู่กนัไป 

 4.2.3 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน รวมไปถึงการ

อนุมติัโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามให้กรรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูง ให้สอดคลอ้งกบั

หลกัการประเมิน ตลอดจนก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในการประเมินผลงานทั้งองคก์ร 

หลกัปฏิบัต ิ4.3  เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงาน

 ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจในโครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่จะเป็นลากลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงของผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของบริษทั ซ่ึงมีผลต่ออ านาจใน

การควบคุมการบริหารจดัการกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัคอยดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั และดูแลไม่ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

หลกัปฏิบัต ิ4.4  ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่

 เหมาะสม         

 คณะกรรมการบริษทั ดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้ให้

พนกังานทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือรักษาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ

ขององค์กรไว ้ทั้ งน้ี คณะกรรมการยงัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือเป็นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ

ส าหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนท่ี

สอดคลอ้งกบัช่วงความเส่ียงต่างๆ  
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หลกัปฏิบัต ิ5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบัต ิ5.1 ให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที ่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

 คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ซ่ึงมีการทบทวนกลยทุธ์ 

แบบแผนต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ในการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษทั ไดเ้น้นย  ้าให้พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พฒันา

นวตักรรมต่างๆ เพ่ือให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีการพฒันาสาขาธุรกิจเพ่ือรองรับการให้บริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง 

และรวดเร็ว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั มุ่งเนน้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั และไม่สนบัสนุนให้มีการ

กระท าท่ีไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขดัต่อหลกัจริยธรรม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจ และน่าเช่ือถือต่อลูกคา้และสงัคม  

หลกัปฏิบัต ิ5.2 ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผ ิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

 สะท้อนอยู่ในแผนการด าเนินงาน (Operation plan) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ ด า เน ินก า ร

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เพ่ือให้ธุรกิจ

ด าเนินไปดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดงัน้ี 

 5.2.1 ความรับผดิชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 

 บริษทัฯ มีการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ         

สวสัดิภาพพนกังานเป็นส าคญั โดยมีสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการกูย้ืมเงินทัว่ไป / ท่ี

อยู่อาศยั สิทธิประโยชน์โดยการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้ งมีการก าหนดขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู้พฒันาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสพฒันาทกัษะการงานในดา้นอ่ืนๆ  

 5.2.2 ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

 บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกคา้ โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานดว้ยการเสนอกรมธรรม์

ท่ีมีความเหมาะสม และการบริการท่ีดีตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ พร้อมทั้งใหค้วามคุม้ครองท่ี

เหมาะสมในราคายติุธรรม และการชดใชค้่าสินไหมทดแทนอยา่งเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถว้น เม่ือลูกคา้เกิดความเสียหายตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดในกรมธรรม ์

 5.2.3 ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า 

 บริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจคู่คา้โดยให้เป็นไปตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต และโปร่งใส โดยยึดถือ

การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ตอ้งแจง้

ให้คู่คา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดระเบียบในการจดัหา และด าเนินการต่างๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียก หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก  
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คู่คา้ และไม่ท าธุรกิจกับคู่ค้าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย              

รวมถึงตรวจสอบคุณสมบติั และประเมินคู่คา้ เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 5.2.4 ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ป้องกัน ดูแล ลด และจัดการให้มั่นใจว่าในการด าเนินงานของบริษทั จะไม่สร้าง หรือก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมไปถึงการใชว้ตัถุดิบ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า การใชน้ ้ า หรือทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ 

โดยคณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแล และควบคุมการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอใหมี้การฟ้ืนฟ ูและด ารงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 5.2.5 ความรับผดิชอบต่อคู่แข่ง 

 บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่

เป็นธรรม และมุ่งเน้นการด าเนินกิจการท่ีแข่งขนัด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริหาร เพ่ือให้เป็นท่ีพอใจ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ 

 5.2.6 ความรับผดิชอบต่อภาครัฐ  

บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย และด ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพท่ีดีกบัหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัฯ โดยการ

ติดต่อประสานงานท่ีเปิดเผย และพร้อมใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลร้องขอ เพ่ือแสดงความโปร่งใส 

ตลอดจนสร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  

 5.2.7 การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส และตระหนกัวา่การทุจริตคอรัปชัน่

เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ อนัจะส่งผลเสีย

ต่อช่ือเสียง และความมัน่คงของบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหบ้ริษทัไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอรัปชัน่ โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งยึดถือ และน าไปปฏิบติัตามอย่าง

เคร่งครัด 

หลกัปฏิบัต ิ5.3  การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

 ค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้

 อย่างยั่งยืน 

 5.3.1 คณะกรรมการบริษทั ค านึงถึงทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ

ธรรมชาติ ไดต้ระหนกัถึงว่า ในการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชท้รัพยากรท่ีหลากหลาย จึงมอบหมายให้ฝ่าย

จดัการ จดัสรรทรัพยากรแต่ละรูปแบบใหเ้หมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 5.3.2  คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัวา่รูปแบบธุรกิจท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกนัไป ดงันั้น จึง

เล็งเห็นถึงผลกระทบ และจดัสรรทรัพยากรเป็นอย่างดี โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 5.3.3  คณะกรรมการบริษทั ดูแล และพฒันาการจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล มีการทบทวน 

และค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจการเป็นหลกั 
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หลกัปฏิบัต ิ5.4 การก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของกิจการ  รวมทั้งดูแลให้มีการน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ เพิ ่มโอกาสทางธุรก ิจและ

พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักของกิจการ 

 5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูว้างกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัทั้งหมด โดยค านึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการด าเนินธุรกิจ และก าหนดแนวทางแกไ้ขในการ

รองรับหากไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยมีการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริษทัให้

ทนัสมยั เท่าทนักบัอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

 5.4.2 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารความเส่ี ยง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหผู้จ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัท ารายงานความเส่ียงเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

 5.4.3 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการรักษามัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั 

เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน และรักษาความมัน่คงระบบสารสนเทศในบริษทั และป้องกนัไม่ใหมี้การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิ

ชอบหรือมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

หลกัปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัต ิ6.1  ก ากับดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในบริษัท ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

 ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  

 6.1.1 ระบบการบริหารความเส่ียง       

 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการท าหนา้ท่ีพิจารณา และก ากบัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบ

การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค ์และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการจัดประชุมอย่างน้อย                    

ไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการน าเสนอผลการปฏิบติังานตามแผนบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั โดยนโยบายบริหารความ

เส่ียงส าคญัของบริษทัฯ มี 11 ดา้น ดงัน้ี 

  -  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

  -  ความเส่ียงดา้นประกนัภยั 

  -  ความเส่ียงดา้นตลาด 

  -  ความเส่ียงดา้นเครดิต 

  -  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  -  ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

  -  ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง 

  -  ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 
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  -  ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั 

  -  ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกิจ 

  -  ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเส่ียงจากระบบ

สญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัในทุกๆ ไตรมาส  

 6.1.2 การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปไปตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั จดัใหมี้กลไกในการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

หลกัปฏิบัต ิ6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ  

 คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่ง

นอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทั ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัน้ี  

   6.2.1 สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and 

completeness)           

 6.2.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน      

  6.2.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั      

  6.2.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ   

1 คร้ัง   

  6.2.5  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

    6.2.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั   
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  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

  ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  (ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

  ท่าน 

  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม             

  กฎบตัร (Charter) 

  (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ

  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

  6.2.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  คณะกรรมการบริษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันา และสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัให้อ านาจคณะกรรมการตรวจสอบใน

การแสดงความเห็นต่อระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เช่น เรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาให้ขอ้มูลเพ่ิมเติม และการหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชี และจดัท ารายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี    

หลกัปฏิบัต ิ6.3  ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ

 โอกาสของบริษัท และท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

  บริษทัมีนโยบายการก ากบัดูแลป้องกนักรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัเร่ืองการน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงบริษทัยงัไม่ได้

เปิดเผยเพ่ือท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัก่อนขอ้มูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเป็นการปฏิบติั

ตามบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจหลกัทรัพย ์และก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจัดท ารายงานการถือ

หลกัทรัพยใ์นบริษทัของกรรมการ ผูบ้ริหาร คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร 

ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัยงัก าหนดขอ้พึงปฏิบัติของพนักงานบริษทัไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัเร่ืองการระมดัระวงัรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัหรือ น าขอ้มูลภายในหรือ

สารสนเทศท่ีมีสาระส าคญัท่ีไดรั้บระหวา่งปฏิบติังานในบริษทั  ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือท าใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง หรือ กระท าการอนั

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภยัของการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  

หรือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัจากบุคคลภายนอก  และก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                  หน้า  192 

ของพนกังานในระดบัต่าง ๆ และหากพบวา่มีบุคคลใดใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีท าใหบ้ริษทัไดรั้บความ

เส่ือมเสียหรือเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจดัท ารายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

หลกัปฏิบัต ิ6.4  ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอรัปช่ันที่ชัดเจนและส่ือสารใน

 ทุกระดับขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติได้จริง 

  คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการก าหนดนโยบายการ

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคน ด าเนินการ ใชอ้  านาจหนา้ท่ีให้การสนบัสนุน หรือยอมรับการ

ทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงหา้มเสนอผลประโยชน์เพ่ือจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีทางบริษทัยงัจดัใหมี้การติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่เป็นประจ า ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้มีความสอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือ

ให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั โดยทางบริษทัได้จดัให้มีช่องทางส าหรับ

พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสการกระท าท่ีน่าสงสัย ซ่ึงบริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้

ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

หลกัปฏิบัต ิ6.5  ก ากับดูแลให้กิจการมีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการในกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริต 

 คอรัปช่ัน        

 คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการ กรณีมีการช้ีเบาะแส ขอ้

ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน คณะกรรมการ ไดจ้ดัให้มีช่องทางการร้องเรียนท่ีเหมาะสม 

และปลอดภยัไวส้ าหรับผูร้้องเรียน ซ่ึงหากพบความผิดปกติท่ีอาจเกิดความอ่อนแอของการก ากบัดูแลกิจการ การรายงานทางการเงิน

ท่ีปกติ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด การถูกละเมิดสิทธิ การข่มขู่ การทุจริต หรือมีขอ้สงสัยอ่ืนๆ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และ

ประชาชนทัว่ไป หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้ขอ้มูลไดท่ี้ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
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หลกัปฏิบัต ิ7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัต ิ7.1  จัดการระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

  มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

  7.1.1 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ 

รับผิดชอบจดัท าการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้น และโปร่งใส เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 

และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทั ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล กรณีท่ีเป็น

รายงานทางการเงิน ดงัน้ี 

   1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

   2)  ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ   

     ควบคุมภายใน 

   3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   4)  ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 

  7.1.2 คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจ าปี 

แบบ 56-1 สามารถสะทอ้นฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมถึงจดัท าค าอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือให้นกัลงทุนไดรั้บทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกบัฐานะทางการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบริษทัแต่ละไตรมาสไดดี้กวา่ขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

หลกัปฏิบัต ิ7.2  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้  

  7.2.1 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีฝ่ายติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดยมีกรอบในการด าเนินงานเพ่ือใหง่้ายต่อการประเมินและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากมี

ขอ้บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  

  7.2.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหห้ากมีการอนุมติัท ารายการใดๆ หรือมีการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นอนุมติั ตอ้งมัน่ใจว่าการท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการช าระหน้ี  

หลกัปฏิบัต ิ7.3  ดูแลให้มีการจัดท าแผนและกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย  

  คณะกรรมการบริษทั มีการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยบริษทัไดจ้ดัท าแนว

ทางการปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือความชดัเจนในการรัดกมุ  รวมถึงมีการประชุมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับทราบขอ้มูลและ

พิจารณาทบทวนแนวปฏิบติัดงักล่าว เพ่ือรับมือกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะประสบปัญหา  โดยแนวทางการปฏิบติัจะอยู่ภายใต้

กรอบท่ีตั้งไวแ้ละค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หลกัปฏิบัต ิ7.4   จัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสมของบริษัท  

  7.4.1 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ตลอดจนวธีิปฏิบติัของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามลบัของบริษทัร่ัวไหล ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
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ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  (แบบ 56-2) 

  7.4.2 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น ประวติักรรมการ, ขอบเขตหนา้ท่ีของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้ริหาร, โครงสร้างผูถื้อหุ้น, ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน , นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, คู่มือ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริหารความเส่ียง เป็นตน้ โดยน าเสนอทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงช่วยให้ผู ้

ถือหุน้ ลูกคา้ และผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและเช่ือถือได ้

หลกัปฏิบัต ิ7.5  จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท าหน้าที่ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน 

 ได้เสีย 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักับการเปิดเผยขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และ

โปร่งใส ทั้งขอ้มูลในส่วนของทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของ

นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามหน่วยงานควบคุมก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ข้ึน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสาร 

สอบถามขอ้มูลส าคญัของบริษทั รวมถึงตอบขอ้สงสยัของนกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนนกัวเิคราะห์ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี หากนกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถามขอ้มูล สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือขอทราบขอ้มูล

เพ่ิมเติมไดท่ี้ 

 คุณสมพร   รษบุตร 

  ท่ีอยู ่ : บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   

    เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  

    เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  อีเมล ์ : charanins@charaninsurance.co.th 

  เวบ็ไซต ์ : www.charaninsurance.co.th 

  โทรศพัท ์ :  02-276-1024 ต่อ 207 

  โทรสาร : 02-275-4919 

หลกัปฏิบัต ิ7.6  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

  คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ โดยมีการ

เปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัต ิ8   สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบัต ิ8.1  ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัสิทธิและความเท่าเทียมของผูถื้อหุ้น ดูแลให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมี นยัส าคญัต่อบริษทัฯ 

 

mailto:charanins@charaninsurance.co.th
http://www.charaninsurance.co.th/
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ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  8.1.1 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญักบัการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยจดัให้มีการประชุมภายใน 

4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ข่าวผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ผูถื้อหุ้น

ไดท้ราบ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ เช่น การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ / 

ค  าถาม และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 3 เดือน โดยบริษทัจะ

เผยแพร่หลกัเกณฑ ์และวธีิการดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

  8.1.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้เร่ืองส าคญั ทั้งประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดผ้่านการพิจารณา และ / หรือ อนุมติัจากผูถื้อหุ้น รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ

จดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

  8.1.3 คณะกรรมการบริษทั ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

  8.1.4 คณะกรรมการบริษทั จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ โดย

จดัท าเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ย

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี 

รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว รวมถึงจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนดส าหรับผูถื้อ

หุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  8.1.5 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในหัวขอ้ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่กวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุม และท า

การโฆษณา การนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 

  8.1.6 คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น สามารถส่งค าถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั หรือส่งจดหมายผา่นทางช่องทางท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไว ้

หลกัปฏิบัต ิ8.2  ดูแลการด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื ้อ

  ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  8.2.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม หรือสร้าง

ภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดใหผู้ถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะน าเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีก าหนดไว้

  8.2.2 บริษทัฯ มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น โดยใชร้ะบบการยิงบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน 

การนบัคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ให้

การประชุมด าเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และผูถื้อหุน้มีสิทธิทราบผลการลงมติอยา่งทนัท่วงที 

  8.2.3 ประธานกรรมการ จะท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้เหมาะสม  พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความ
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คิดเห็น และตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายท าหนา้ท่ีดูแลให้การ

ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัมีอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น ตวัแทนจาก

สมาคมผูล้งทุนไทย ท าหนา้ท่ีสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนน 

  8.2.4 คณะกรรมการบริษทัทุกท่าน ผูบ้ริหาร ฝ่ายบญัชี ฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งตวัแทนจากผูส้อบบญัชี เขา้ร่วม

การประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังหากไม่ติดภาระส าคญั เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลและตอบค าถามในประเด็นต่างๆ จากผูถื้อหุน้ 

  8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูแ้จง้จ านวน และสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม และการออกเสียงลงมติ ระเบียบวิธีการประชุม  การลงคะแนนเสียง

และการนบัคะแนนเสียง 

  8.2.6 ในการประชุม บริษทัฯ จดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนส าหรับทุกวาระการประชุม ส าหรับการออกเสียง

ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ 

หลกัปฏิบัต ิ8.3  คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่าง

 ถูกต้องและครบถ้วน 

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
  8.3.1 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหบ้ริษทัฯ แจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ พร้อมระบุ

ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวนัท าการ

ถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ น าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

  8.3.2 คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหร้ายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบนัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยต่อไปน้ี  

  - รายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วม และไม่เขา้ร่วมประชุม 

  - วิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย, งดออกเสียง 

และจ านวนบตัรเสีย) ของแต่ละวาระ 

  - ประเด็นค าถาม และค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้ง ช่ือ-นามสกลุ ของผูถ้าม และผูต้อบ 
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จรรยาบรรณธุรกจิ  

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้มีความเจริญกา้วหน้าดว้ยความซ่ือสัตย ์

โปร่งใส ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลกั เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์รและผูถื้อหุน้  

 บริษทัได้ก าหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยไดจ้ัดท าข้ึนเป็น คู่มือจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีบริษทัไดว้างแผนไว ้โดยคู่มือจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจฉบบัน้ี เกิดข้ึนจากการประมวลจริยธรรม มาตรฐานการปฏิบติังาน และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีท่ีทางบริษทัมุ่งหวงั จึงถือ

เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัชั้น รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบ 

ท าความเขา้ใจ พร้อมทั้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

 ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการรักษาไวซ่ึ้งจริยธรรม จึงให้มีการติดตามการปฏิบติัตาม

คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงการปฏิบติังานท่ียึดแนวทางตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

นั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษทั พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัในทุกๆฝ่าย ตลอดจนเป็นการผลกัดนัให้บริษทัมีการเติบโต

อยา่งต่อเน่ืองและมีความมัน่คงในระยะยาว    

1. ข้อพงึปฏิบัตใินการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

1.1  บริษทัพึงด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ไม่สนบัสนุน

การล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสงัคม 

1.2  บริษทัพึงส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทัอยา่งเคร่งครัด 

1.3  บริษทัพึงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งให้การสนบัสนุนกิจกรรมท่ี

ช่วยสร้างสรรคส์งัคม 

1.4  บริษทัพึงด าเนินธุรกิจและแข่งขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส 

1.5  บริษทัพึงรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม 

1.6  บริษทัพึงส่งเสริมใหมี้การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน โดยปราศจากการคุกคามในทุกรูปแบบ 

1.7  บริษทัพึงเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา ถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้

1.8  บริษทัพึงให้การดูแลพนักงาน ก าหนดค่าตอบแทน และจดัให้มีสวสัดิการพนักงานแก่พนกังานทุกคนอย่าง   

เป็นธรรม เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั  

1.9  บริษัทพึงจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานในด้านท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

ตลอดจนสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนเติบโตในหนา้ท่ีการงานตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน  

1.10 บริษทัพึงปฏิบติัและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

1.11 บริษทัพึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วน

ตน 
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2. ข้อพงึปฏิบัตขิองกรรมการบริษัท 

2.1 กรรมการพึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ดว้ยความระมดัระวงั โดยค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั 

2.2 กรรมการพึงปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

2.3 กรรมการพึงติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัตลอดเวลา และควรอุทิศเวลาเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เพ่ือรับทราบถึงส่ิงท่ีคณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนตอ้งกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2.4 กรรมการพึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีตนมีอยา่งเตม็ความสามารถ  

2.5 กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม 

2.6 กรรมการพึงกระท าการใดๆ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม ไม่พึงพูดหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นเท็จ 

รวมถึงยดึถือผลประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัส าคญัในการตดัสินใจ 

2.7 กรรมการไม่พึงเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการด าเนินงานของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก ไม่วา่จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ยกเวน้ไดรั้บความยนิยอมจากทางบริษทั 

2.8 กรรมการไม่พึงใช้ขอ้มูลท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือหาประโยชน์ส่วนตนและผูอ่ื้น ท่ีมิได้

กระท าไปเพ่ือประโยชน์แก่บริษทั 

2.9 กรรมการไม่พึงใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีการเป็นกรรมการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

2.10 กรรมการพึงหลีกเล่ียงการเป็นกรรมการหรือการมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทั

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

3. ข้อพงึปฏิบัตขิองผู้บริหารบริษัท 

3.1 ผูบ้ริหารพึงปฏิบัติตนอยู่ภายใตก้รอบศีลธรรมอนัดีงาม ยึดมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมทั้ ง

ตดัสินใจกระท าการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ค านึงถึงประโยชน์ของบริษทั ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นหลกั  

3.2 ผูบ้ริหารพึงบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ

บริษทัอยา่งมีประสิทธภาพและประสิทธิผล 

3.3 ผู ้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พนักงาน ปกครอง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรมไม่ใชอ้  านาจในทางมิชอบ รวมถึงเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน

และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3.4 ผูบ้ริหารพึงสนบัสนุนการสร้างศกัยภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้แก่พนกังาน เคารพใน

สิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน รวมทั้งจดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม  

4. ข้อพงึปฏิบัตขิองพนักงานบริษัท 

4.1 พนักงานพึงมีทัศนคติท่ีดีต่อบริษทั และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคบัท่ีบริษัทก าหนดอย่าง

เคร่งครัด 
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4.2 พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต และพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ

อยูเ่สมอ เพ่ือประโยชน์ของตวัพนกังานและบริษทั 

4.3 พนกังานพึงใหค้วามเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสัง่การโดยชอบดว้ยนโยบายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

4.4 พนักงานพึงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถท่ีตนมีอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงศึกษาคน้ควา้หา

ความรู้เพ่ิมเติมและพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4.5 พนักงานพึงปฏิบติัต่อเพ่ือนพนักงานดว้ยอธัยาศัยท่ีดี มีความสมคัรสมานสามคัคี จริงใจ เคารพสิทธิส่วน

บุคคล และให้เกียรติซ่ึงกันและกัน หลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้ งเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ

ปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวพิากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ตลอดจน

ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

4.6 พนักงานไม่พึงใชอ้  านาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก ทั้งทางตรงและทางออ้ม อนัจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 

4.7 พนกังานพึงรายงานเร่ืองท่ีเป็นผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทัให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ

โดยมิชกัชา้ 

4.8 พนักงานพึงรักษาความลับของบริษทัอย่างเคร่งครัด โดยการระมัดระวงัมิให้ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีเป็น

ความลบัของบริษทั ร่ัวไหลหรือเผยแพร่ไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลกระทบต่อบริษทั และไม่ควรน า

ขอ้มูลท่ีทราบจากหนา้ท่ีการงานไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน 

4.9 พนักงานพึงรักษาสิทธิประโยชน์ และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัให้คงอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใชป้ระโยชน์ได้

อย่างดีท่ีสุด มิให้เกิดความเสียหาย ส้ินเปลือง หรือสูญเปล่าก่อนเวลาอนัควร ตลอดจนไม่น าไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน   

4.10 พนักงานไม่พึงมีส่วนไดเ้สียทางการเงินกบัลูกคา้ หรือคู่คา้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ หุ้นส่วน กรรมการ เจา้หน้ี 

ลูกหน้ี ท่ีปรึกษา ฯ ซ่ึงถา้มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวจะตอ้งเปิดเผยใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

4.11 พนกังานไม่พึงเรียกเก็บหรือรับทรัพยสิ์นใดๆ ทั้งจากลูกคา้และผูท่ี้ท าธุรกิจกบับริษทั นอกเหนือจากค่าใชจ่้าย

และค่าธรรมเนียมท่ีทางบริษทัเรียกเก็บ 

4.12 พนักงานพึงให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้ง รวดเร็ว เอาใจใส่ สุภาพ ซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนช้ีแจงให้

ลูกคา้ทราบถึงขอ้มูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีควรจะไดรั้บอยา่งครบถว้น 

4.13 พนกังานพึงปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นธรรม และเสมอภาค 

4.14  พนกังานไม่พึงน าความลบัหรือขอ้มูลทางการคา้ของคู่คา้ ไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

4.15 พนกังานไม่พึงเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่คา้ เพ่ือตอบแทนการท างานในหนา้ท่ีของตน 

4.16 รับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือ

ข้ึนไปเป็นผูส้ัง่ รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนกังานท่ีมีต าแหน่งเหนือตน 
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4.17 ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเมตตาและยติุธรรม ดูแลเอาใจใส่และพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้มี

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมดา้นการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

4.18 รับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั และพิจารณาน าไปใชป้ระโยชน์

และพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.19 พนกังานพึงเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ือสร้างสรรคแ์ละพฒันาสังคมตามก าลงัความสามารถ

เท่าท่ีตนเองจะท าได ้ 

5. ข้อพงึปฏิบัตต่ิอส่ิงแวดล้อม 

5.1 พึงอนุรักษป์รับปรุงรักษาอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม ใหอ้ยูส่ภาพท่ีสะอาด เรียบร้อย และถูกสุขลกัษณะ 

5.2 พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยัใหเ้ป็นมาตรฐานสากล เพ่ือขจดัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

5.3 น าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงท่ีสุด ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงสภาวะแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

5.4 ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนปลูกจิตส านึก

ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

ข้อแนะน าเมือ่เกดิปัญหา 

ขอ้พึงปฏิบติัท่ีบริษทัก าหนดข้ึนทั้งหมดน้ี ไม่อาจครอบคลุมในทุกๆเร่ืองไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์ พนักงาน

อาจจะเผชิญกบักรณีหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด และหากพนกังานเกิดความไม่แน่ใจวา่ควรจะประพฤติปฏิบติัตนอยา่งไร

จึงจะเหมาะสม พนกังานควรปรึกษาหรือขอค าช้ีแนะจากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
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เอกสารแนบ 6.1   รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระของบริษทัจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมี

ประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงิน และการบริหารองคก์ร ไดแ้ก่ นายสมพล ไชยเชาวน์ ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางผดุผอ่ง อาสิงสมานนัท ์ และนายวรยทุธ เจริญเลิศ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

  ในระหวา่งปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ัง และกรรมการทุกท่านเขา้ประชุมครบทุกคร้ัง โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และก ากบัดูแลตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตามหลกับรรษทัภิบาล โดยสรุปรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี 2564 ดงัน้ี 

  1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงนิประจ าปี 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษทัโดยเชิญ

ฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีในการประชุมทุกคร้ังจะไดรั้บการพิจารณาและน ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินไดแ้สดงรายการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีใชใ้นปัจจุบนั และตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนด 

 2.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

   คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุม

ภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชี และพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงรายงานไม่พบขอ้บกพร่องท่ี

เป็นสาระส าคญัมีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือก าหนดความส าคญัของแต่ละระบบงาน

ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม    

 3. การบริหารความเส่ียง  

 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้รับผิดชอบ ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดย

คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานกบัผูบ้ริหาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงและมีการ

ติดตามการด าเนินการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปให้ไดผ้ลเพียงพอ

และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาปรับปรุง เพ่ือให้การบริหารความเสียงมีประสิทธิภาพรวมทั้งปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนด และแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 4. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเขา้

ข่ายรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ผลการสอบทานรายการระหวา่งกนัท่ีบริษทัมีการด าเนินการกบัผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ บริษทัไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขการคา้

ทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้น
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และเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบติัตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 5. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย   

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานและก ากบัให้บริษทัด าเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกตอ้งตาม

ระบบงานท่ีก าหนดไว ้การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้มีคุณธรรม บริษทัมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยไม่พบขอ้บ่งช้ีท่ีท าให้เช่ือว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบั

การไม่ปฏิบติัตาม และ / หรือ การปฏิบติัท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัมีการด าเนินการตาม

เง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

       คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ

คุณสมบติั ทกัษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุรกิจ และงบการเงินของบริษทัในปีท่ีผ่านมา ตลอดจน

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 

2565 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมี นางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982  และ / หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645 และ / หรือ 

นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2564 

 โดยสรุปการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ไดติ้ดตามการด าเนินงานของบริษทัโดยใช้

ความรู้ความสามารถมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีความเห็นว่า บริษทัไดจ้ัดท างบการเงินแสดงขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูล รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มี

ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกบัการ

ด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งครบถว้น 

    นายสมพล  ไชยเชาวน์ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 6.2 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และสอดคลอ้งกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตามท่ีหน่วยงานก ากบัก าหนด   ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั โดยในปี 2564 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ซ่ึงสามารถสรุปผลการด าเนินการ โดยจ าแนกประเด็นความเส่ียงทั้ง 
11 ดา้นไวด้งัน้ี  

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

เม่ือพิจารณาจากกลยทุธ์หลกัท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงสัญญาบริการราย

เดือนต่างๆ ท่ีมีการปรับลดราคาค่าบริการลงมาไดม้าก พร้อมกบัการใหบ้ริการจากคู่คา้ท่ีดียิ่งข้ึน  ซ่ึงบริษทัสามารถขยายผลไปสุ่

การปฏิบติัไดใ้นทุกๆ ส่วนงานมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของบริษทั อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากอตัราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 198 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และสูง

กวา่เกณฑท่ี์ส านกังาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 120 

2. ความเส่ียงด้านการรับประกนัภัย 

เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดร้วมทุกผลิตภณัฑ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  อยู่

ท่ีประมาณร้อยละ 28 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัท่ีสูงเกินเกณฑท่ี์ก าหนดนั้น 

บริษทัอยูร่ะหวา่งด าเนินการปรับปรุงเพ่ือใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

3. ความเส่ียงด้านตลาด 

  เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 2.93 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้  

4. ความเส่ียงด้านเครดติ  

 เม่ือพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

พบว่าบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าร้อยละ 200 และบริษทัประกนัภยัต่อ

ต่างประเทศมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

5.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พบวา่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 1,259 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้และสูงกวา่เกณฑท่ี์ทางส านกังาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 100 

6. ความเส่ียงด้านการปฏิบัตกิาร  

เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนการประเมินราคาเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พบวา่อยูท่ี่ร้อยละ 100 ซ่ึงอยูใ่น

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนดไวท่ี้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 รวมถึงไม่พบรายการ

เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) ท่ีส่งผลกระทบกบับริษทัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในปี 2564 แต่อยา่งใด 

7. ความเส่ียงด้านช่ือเสียง  

เม่ือพิจารณาจากจ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีไดรั้บจากคู่คา้ หรือผูเ้อาประกนัภยั พบวา่มีเล็กนอ้ยและอยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ

ได ้ซ่ึงสามารถแกไ้ขไดเ้รียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบกบัช่ือเสียงของบริษทั 
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8. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   

เม่ือพิจารณาจากจ านวนรายการท่ีส่งผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทั  รวมถึงจ านวนรายการความเสียหายท่ีเกิด

จากภยัคุกคามทางไซเบอร์นั้น ยงัไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2564 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 

9. ความเส่ียงด้านมหันตภัย  

เม่ือพิจารณาจากจ านวนรายการและความเสียหายท่ีตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจากค่าสินไหมทดแทนท่ีไดมี้

การคาดการณ์ไวเ้ป็นอยา่งมากอนัเกิดจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่นั้น ยงัไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2564 อีกทั้งสัญญาประกนัภยั

ต่อท่ีรองรับการเกิดมหนัตภยัก็มีอยูเ่พียงพอ ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ 

10. ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่   

เม่ือพิจารณาจากจ านวนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายในปี 2564 โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนหรือไม่

มีประสบการณ์มาก่อนนั้น มีเพียงเหตุการณ์ท่ีพนกังานติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีจ านวน 2 คน ซ่ึงมากกวา่ระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ี้บริษทัก าหนดไว ้คือ 0 คน บริษทัไดด้ าเนินการตามมาตรการป้องกนัและควบคุมการระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงเวลาก่อนและหลงัเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ท าให้สามารถก ากบัดูแล

และควบคุมความเส่ียงน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นเวลาต่อมา 

11. ความเส่ียงภายในกลุ่มธุรกจิ 

เม่ือพิจารณาจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีไม่มีกลุ่มธุรกิจ จึงส่งผลใหค้วามเส่ียงน้ีไม่มีผลกระทบใดๆ กบับริษทั 

เม่ือพิจารณาภาพรวมความเส่ียงของบริษทัแลว้ พบวา่บริษทัมีแผนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะใชใ้นการ

บริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริษทั ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิ้จารณาทบทวนผลของการบริหาร

ความเส่ียงในปีท่ีผา่นมาแลว้ใหค้วามเห็นวา่สามารถใชก้รอบและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นการด าเนินธุรกิจต่อไป

ได ้

 

  

 

 (นายสุกิจ  จรัญวาศน์) 

  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 

 


