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สารจากประธานคณะกรรมการ
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
ในปี 2564 ยัง คงเป็ นปี ที่ ท้า ทายอย่า งมากส าหรั บ บริ ษ ัท ฯ ในการก ากับ ดู แ ลกิ จ การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจาก

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโคโรน่ าไวรัส 2019 (COVID - 19) ที่ สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและสังคมทัว่ โลกอย่าง
ฉับพลัน และส่งกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชนในหลากหลายด้าน เริ่ มจากความปลอดภัยในชีวติ ที่ทาให้กระทบเป็ นลูกโซ่
ต่อการดารงชีวติ ประจาวัน การศึกษาในโรงเรี ยน การสาธารณสุขระดับประเทศ และการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ต่างๆ อย่างฉับพลัน
ทันใด จนเกิดเป็ นคาที่ติดปากว่า “New Normal” และเป็ นประเด็นทางสังคมที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่ หลาย สิ่ งที่บริ ษทั ให้ความสาคัญ
เสมอมา คือความปลอดภัยของพนักงานและการรักษาสภาพการจ้างงาน โดยได้นามาตรการด้านสุ ขอนามัยต่างๆ มาใช้ รวมถึงปรับ
วิถีการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพไปพร้อมๆ กับการบริ หารต้นทุนที่เหมาะสม
ด้านการบริ หารจัดการ บริ ษทั ฯ ได้พยายามนากรอบการดาเนิ นธุรกิ จที่ คานึ งถึง สิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environment, Social, and Governance : ESG) มาปรับใช้กบั องค์กรให้ได้มากที่สุด โดยคานึงถึงการดาเนิ นธุรกิจที่มีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมและสังคมรวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่หลากหลาย (Multi-Stakeholder) มีผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่กว้างไกลไปกว่า “ธุรกิจ-ลูกค้า” แต่
ยังมีส่วนได้เสี ยกับ พนักงาน ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และหน่วยงานกากับ ตลอดจนตัวแทนนายหน้าต่างๆ ดังนั้นบริ ษทั ฯ มองว่าหากเรา
มีความสามารถในการจัดการกับผลกระทบเพื่อสร้างสมดุลในการอยูร่ ่ วมกับสิ่ งแวดล้อมและสังคมได้ ก็จะเป็ นผลดีกบั บริ ษทั ฯ ที่จะ
อยูร่ อดและมีความสามารถในการสร้างผลกาไรในระยะยาวได้ เพราะ ESG ถือได้วา่ เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่ งที่ นกั ลงทุนจากสถาบัน
การเงินใช้ประเมินบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่ อยๆ
สาหรับทิศทางในปี 2565 บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยูท่ ี่ร้อยละ 15 และยังคงแสวงหาพันธมิตรใหม่
ทางการตลาดที่ หลากหลายขึ้ น เพื่อเป็ นการเพิ่ มช่ อ งทางการจาหน่ ายและเป็ นการสร้ างฐานลู กค้า ที่ มากยิ่ง ขึ้ น ในการเพิ่ มเบี้ ย
ประกัน ภัยรั บตรงบริ ษทั ฯ ก าลังพัฒ นาที่ จ ะขายผลิ ตภัณ ฑ์ผ่านช่ องทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อ ให้สอดรั บกับการเปลี่ ยนแปลงจาก
เทคโนโลยี (Digital Disruption) โดยจะมีการพัฒนาระบบ IT และบุคลากรควบคู่ไปกับการบริ หารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ ธุ รกิจ และผูม้ ีอุปาการคุณทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุ นธุรกิ จของบริ ษทั ด้วยดี มาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกท่าน ที่ ปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ร่ วมมือร่ วมใจผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็ จ ขอให้ทุกท่านเชื่อมัน่ ว่า คณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนต่อไป

(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 1
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
(หน่ วย : พันบาท)

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลการดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ
รายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
เทียบต่ อหุ้น (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
เงินปันผล
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

2564

2563

2562

886,658
370,622
516,036

787,240
229,979
557,261

900,350
371,788
528,562

316,632
256,880
39,612
19,192
39,921
16,449
(28,314)

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

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

(2.36)
43.00

4.27
2.60
46.44

(2.59)
0.50
44.05

(3.38)
2.80
(5.28)
-

6.07
2.53
9.44
60.89

(3.65)
2.87
(5.62)
119.31

หน้ า 2
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 3
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ผังโครงสร้ างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
สานักตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จดั การ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ด้ านบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ผู้จดั การฝ่ ายประกันอัคคีภัย

ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

ผู้จดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเล
และลอจิสติกส์

ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน

ผู้จดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

ผู้จดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

ผู้จดั การฝ่ ายธุรการ

แผนกกฎหมาย

ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่ งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของสานักตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 4
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คณะกรรมการ
นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา

อายุ 69 ปี

ตาแหน่ ง


ประธานกรรมการ

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง


17 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริ ญญาโท Texas Christian University, U.S.A



ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่


บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 5
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นายสมพล ไชยเชาวน์

อายุ 74 ปี

ตาแหน่ ง

นางผุดผ่ อง อาสิ งสมานันท์
ตาแหน่ ง



กรรมการ



กรรมการ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ



กรรมการอิสระ



กรรมการอิสระ

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


17 มกราคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ





สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
Director Accreditation Program (DAP)

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

Texas ADI University, U.S.A.


22 กันยายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา

Texas ADI University, U.S.A.


การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่


บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง



กิจการอื่น : ไม่มี



กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

 กรรมการ

บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)

อายุ 72 ปี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 6

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นายวรยุทธ เจริญเลิศ

อายุ 72 ปี

ตาแหน่ ง

นายสุ กจิ จรัญวาศน์

อายุ 75 ปี

ตาแหน่ ง

 กรรมการ

 กรรมการ

⚫

กรรมการผูจ้ ดั การ

 กรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการลงทุน

⚫

ประธานกรรมการบริ หาร

 กรรมการอิสระ

 ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
 13 มิถุนายน 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์

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

University of Delhi, India
ประวัติการฝึ กอบรม
 Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
การถือหลักทรั พย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 เลขานุ การคณะกรรมการ

วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
 1 มกราคม 2517

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง

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

California State University at Long Beach, U.S.A.
ประวัติการฝึ กอบรม
 Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

 ตนเอง : 0.01%

การถือหลักทรั พย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 คู่สมรส : ไม่มี

 ตนเอง : 18.23%

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

 คู่สมรส : 3.89%

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
 บิดาของ:

 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

นายกิตติ จรัญวาศน์

 กิจการอื่น : ไม่มี

และ นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
 บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
 กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
 กรรมการ กรรมการผูจ้ ัดการ ประธานกรรมการลงทุ น

ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง และเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 7

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นายพนธ์ ฐิ ติพานิชยางกูร

อายุ 71 ปี

ตาแหน่ ง

นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

อายุ 47 ปี

ตาแหน่ ง



กรรมการ

⚫

ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์



กรรมการ

⚫

กรรมการบริ หาร



กรรมการบริ หาร

⚫

กรรมการลงทุน



กรรมการลงทุน

⚫

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง



กรรมการบริ หารความเสี่ ยง



กรรมการผลิตภัณฑ์

⚫

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ



ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


1 กรกฎาคม 2528

คุณวุฒิทางการศึกษา






1 กุมภาพันธ์ 2548

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาการจัดการทัว่ ไป

วิทยาลัยพานิชยการพระนคร

City University of Seattle, U.S.A

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


Insurance Management Development Program

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

(IMDP) สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย

Insurance Management Development Program

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(IMDP) สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : 1.25%



คู่สมรส : 0.07%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : 6.16%



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร


บุตรชายของ: นายสุกิจ จรัญวาศน์

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ไม่มี



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่



กิจการอื่น : ไม่มี



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการผลิตภัณฑ์

กรรมการ ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์

และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

กรรมการบริ หาร กรรมการลงทุน กรรมการบริ หาร

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ความเสี่ ยง และผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 8

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้บริหาร
นายกิตติ จรัญวาศน์

อายุ 50 ปี

ตาแหน่ ง

นายโฆษิต อังคสุ วรรณ

อายุ 50 ปี

ตาแหน่ ง



ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด



ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง



กรรมการผลิตภัณฑ์



กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


19 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต

กรรมการผลิตภัณฑ์

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


1 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาการจัดการธุรกิจ

สาขาเทคโนโยลีสารสนเทศ

Whitworth University U.S.A

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


⚫



ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต

Insurance Management Development Program

สาขาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์

(IMDP) สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


Insurance Management Development Program



ตนเอง : 5.77%

(IMDP) สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย



คู่สมรส : ไม่มี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร


บุตรชายของ: นายสุกิจ จรัญวาศน์

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่



ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

และกรรมการผลิตภัณฑ์



กิจการอื่น : ไม่มี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการผลิตภัณฑ์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 9

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นางสาวสุ ดารัตน์ วิวรรธนะเดช

อายุ 67 ปี

ตาแหน่ ง

นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์
ตาแหน่ ง



ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี



ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน



กรรมการลงทุน



กรรมการลงทุน



กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


1 ธันวาคม 2524

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


Insurance Management Development Program
(IMDP) สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย



ประวัตกิ ารฝึ กอบรม




คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี

Insurance Management Development Program
(IMDP) สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตนเอง : 0.01%

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


1 กรกฎาคม 2528

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : 0.01%



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่


บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง



กิจการอื่น : ไม่มี



ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และกรรมการลงทุน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

อายุ 65 ปี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน กรรมการลงทุน
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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นายวิสิทธิ์ ลิม้ เจริญสุ ข

อายุ 75 ปี

ตาแหน่ ง

นายปัทมา ตระการเอีย่ ม
ตาแหน่ ง



ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์



ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั



กรรมการผลิตภัณฑ์



กรรมการผลิตภัณฑ์

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


3 ธันวาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


15 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

ไม่มี

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ตนเอง : 0.03%



ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

อายุ 55 ปี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

และกรรมการผลิตภัณฑ์

และกรรมการผลิตภัณฑ์

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา

ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ไม่มี
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นางสาวปุณรดา อายุเจริญกุล

อายุ 56 ปี

ตาแหน่ ง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด



กรรมการผลิตภัณฑ์

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง


15 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา


นายนพดล สุ วรรณการีย์กุล
ตาแหน่ ง




Insurance Management Development Program



การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี



ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่


บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
และกรรมการผลิตภัณฑ์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

(IMDP) สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม


ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพานิชยการราชดาเนิน

อายุ 50 ปี

ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่


บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 12
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นางพรมพร ลาดับพังค์

อายุ 50 ปี

ตาแหน่ ง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง


4 มกราคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ CHARAN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ตนเอง : ไม่มี



คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่


บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี



กิจการอื่น : ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง


ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) มุ่งดาเนิ นงานเพื่อการให้บริ การที่ ดีสาหรับลูกค้า และสร้างรากฐานทางการเงิ นให้
มัน่ คงแข็งแกร่ ง พัฒนาการกากับดูแลกิ จการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร และผูถ้ ือหุ ้นอย่างยัง่ ยืน
และมัน่ คงในระยะยาว ตลอดจนมุ่งมัน่ ที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั
ทาหน้าที่ในการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดาเนิ นงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมาย รวมถึงกาหนด
ทิศทางการดาเนิ นงานและการลงทุน ให้สอดคล้องและทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริ ษทั ฯ ตามเดิม ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นในการให้บริ การด้านการประกันภัย โดยให้บริ การอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรมตามคาที่วา่
“จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”
พันธกิจ
 ดาเนิ นธุรกิจและให้บริ การที่ซื่อตรงเป็ นหลักประกันที่มนั่ คง พร้อมทั้งดาเนิ นธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดรับกับสถานการณ์ในปั จจุบน
ั
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการทางานให้มากที่สุด และพัฒนาระบบการบริ หารงานในทุกๆ ด้าน

ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 มีการบริ หารจัดการที่ดี สร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
 มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน โดยยึดหลักตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สร้างการตระหนักรู ้และกระตือรื นร้นในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เท่าทันกับสถานการณ์

ปั จจุบนั และในอนาคต
กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
 บริ หารทรัพย์สินเดิมให้เต็มประสิทธิภาพ
 แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายกิจการให้มีการเติบโต
 เสริ มสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร

เป้ าหมายในการดาเนินงาน
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ ในทุกระดับ รวมไปถึงการจัดหาข้อมูล
และเพิ่มประสิ ทธิภาพของการรับประกันภัย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยอย่าง
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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สู งสุ ด และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ได้พฒั นาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกับ
การเพิ่มพูนความรู ้ที่จาเป็ นต่อองค์กรเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ภายในปี 2565 บริ ษทั คาดการณ์
ว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยบริ ษทั กาหนดให้มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ 200
และมีเป้ าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
- ด้ านการตลาด บริ ษทั จะทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ Smart Phone เพื่อให้ผเู ้ อาประกันภัยสามารถ
เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเองได้มากยิง่ ขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สามารถขยายฐานกลุ่ม
ลูกค้าเดิมสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มต่อธุรกิจประกันภัยของบริ ษทั
- ด้ านการปฏิบัตกิ าร บริ ษทั จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีควบคู่กนั ไป เพื่อเป็ นการพัฒนาการให้บริ การให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- ด้ านการลงทุน บริ ษทั จะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ที่สามารถยอมรับได้ ซึ่ งสามารถลงทุนได้ตามประกาศเรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของสางานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ผลประกอบการของบริ ษทั มีทิศทางที่เพิม่ มากขึ้น
นอกเหนือไปจากการรับประกันภัย
1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
- ยกเลิ กสานักงานสาขา 2 แห่ ง ได้แ ก่ สาขาเชี ย งใหม่ และสาขากระบี่ โดยโอนงานของสาขาดังกล่ าวมาอยู่ใ นความ
รับผิดชอบของสานักงานใหญ่ ตามนโยบายการจัดการของบริ ษทั
- ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ เป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของกาไร
สุ ทธิ เนื่ องจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกันภัย(คปภ.)ได้ออกประกาศเรื่ อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการจัดทารายงานการดารงเงิ นกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2563 เป็ นต้นมา เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตาม
กฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และรองรับความเสี่ ยงที่ เกิดจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักงาน คปภ. ได้ขอให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยคานึ งถึงผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวข้างต้น และการจ่ายเงิ นปั นผลต่อกรอบการดารงเงิ นกองทุ นตามระดับความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
(RBC) ที่ค่าความเสี่ ยง ณ ระดับความเชื่อมัน่ เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 95 ในปั จจุบนั และที่ค่าความเสี่ ยง ณ ระดับความเชื่ อมัน่
เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 99.5 ในอนาคต บริ ษทั จึงเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามอัตราดังกล่าว ซึ่ งได้รับความเห็นชอบ
จากมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
1.1.3 การใช้ เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ ทแี่ จ้ งในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
- ไม่มี 1.1.4 ข้ อผูกพันทีบ่ ริษัทให้ คามั่นไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ / หรือเงื่อนไขการอนุญาตของ
สานักงาน (ถ้ ามี) และ / หรือเงือ่ นไขการรับหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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1.1.5 ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ชื่อย่ อ

CHARAN

ทะเบียนเลขที่

0107537000807

ประเภทเภทธุรกิจ

รับประกันวินาศภัย

สถานทีต่ ้งั สานักงานใหญ่

อาคารจรั ญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

0-2276-1024

โทรสาร

0-2275-4919

เว็บไซต์ บริษัท

www.charaninsurance.co.th

อีเมล์

charanins@charaninsurance.co.th

ทุนจดทะเบียน

120,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

120,000,000 บาท

ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ

12,000,000 หุน้

มูลค่ าหุ้นละ

10 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริ ษทั แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จากการลงทุน โดยมี
รายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 ดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)

ประเภท
1. เบี้ยประกันภัยรับ – สุทธิ
1.1 เบี้ยประกันอัคคีภยั – สุทธิ
1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล – สุทธิ
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต์ – สุทธิ
1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด – สุทธิ
เบีย้ ประกันภัยรับทั้งสิ้น
2. รายได้จากการลงทุน
3. รายได้อ่ืน ๆ
รวม

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

30.25
5.32
202.81
18.50

10.67
1.88
71.53
6.52

27.10
4.13
116.77
16.09

14.43
2.20
62.18
8.56

29.07
5.41
303.53
17.42

7.10
1.32
74.14
4.26

256.88

90.60

164.09

87.37

355.43

86.82

19.19
7.47

6.77
2.63

17.52
6.19

9.33
3.30

20.10
33.86

4.91
8.27

283.54

100.00

187.80

100.00

409.39

100.00
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1.2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
1) ด้ านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็ น
- การรับประกันภัยโดยตรง เป็ นการรับประกันภัย ผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา นายหน้านิติบุคคล สถาบัน
การเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อจากบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ ยงในการรับประกันภัย บริ ษทั ดาเนิ น
ธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.1 การประกันอัคคีภัย
เป็ นการรับประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ อยู่อาศัย อาคาร บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว อาคารพาณิ ชย์
โรงงาน และ/หรื อ ทรัพย์สินภายในสิ่ งปลูกสร้าง สต๊อกสิ นค้า เฟอร์ นิเจอร์ ตลอดจนเครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็ น ดังนี้
- การประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า (รวมถึง
ความเสี ยหายต่อเครื่ องไฟฟ้ า และอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ เกิ ดจากการลัดวงจรจากฟ้ าผ่า) ภัยระเบิ ด ภัยจากยวดยาน
พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า อันเกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรื อการล้นออกมา
ของน้ า หรื อไอน้ า (และคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ าท่วม ภัยจากแผ่นดิ นไหว
หรื อภูเขาไฟระเบิ ด หรื อคลื่ นใต้น้ า หรื อ สึ นามิ และภัยจากลูกเห็ บ บริ ษทั จะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท / ปี ) และยังมีการขยายความคุม้ ครองค่าเช่าที่อยูอ่ าศัย
ชัว่ คราว (ตามเงื่อนไขการประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยูอ่ าศัย)
- การประกันอัคคีภัย เป็ นการให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
สาหรับทาแสงสว่าง หรื อประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ส่ วนความเสี ยหายเนื่ องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น ภัย
ระเบิด ภัยเนื่ องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) ภัยลมพายุ ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ า ฯลฯ ต้องระบุไว้ให้ชดั เจนในกรมธรรม์
ประกันภัยจึงจะได้รับความคุม้ ครอง
1.2 การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
เป็ นการรับประกันภัยขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยทางเรื อเดินทะเล และการขนส่ งทางบก
โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่ งสิ นค้าทางเครื่ องบิน ซึ่ งจะให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นกับสิ นค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นาเข้าในประเทศและส่ งออกต่างประเทศที่เกิดความเสี ยหาย
จากภัยทางทะเล ความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรื อฟ้ าผ่า และยังให้ความคุม้ ครอง
พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการจลาจล การนัดหยุดงาน เป็ นต้น โดยสามารถแยกกรมธรรม์เป็ นประเภทได้ ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (ทางเรื อ ทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟ)
2. กรมธรรม์ประกันภัยสิ นค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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- กรมธรรม์แบบคุม้ ครองความเสี่ ยงภัยทุกชนิด
- กรมธรรม์แบบระบุภยั
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผูข้ นส่ง
1.3 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เป็ นการประกันภัยประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่ งให้ความคุม้ ครองต่อความสู ญเสี ย และความเสี ยหายอัน
เนื่ องมาจากภัยอื่ น ๆ ที่ อยู่น อกเหนื อจากความคุ ม้ ครองของการประกันอัค คี ภยั การประกันภัยรถยนต์ และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยแบ่งประเภทการรับประกันภัยต่างๆ ได้แก่
- ประกันภัยความเสี ยงภัยทรัพย์สิน

- ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยกรมธรรม์ความเสี่ ยงภัยฯ)

- ประกันภัยอุปัทวเหตุ คุม้ ครองสิ ทธิการเช่า

- ประกันภัยสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม

- ประกันการก่อสร้างทุกชนิด

- ประกันภัยเครื่ องมือเครื่ องใช้ของผูร้ ับเหมา

- ประกันภัยเครื่ องจักรหยุดชะงัก

- ประกันภัยหม้อกาเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน

- ประกันภัยเครื่ องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัย PA 200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง

- ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศบุคคล / กลุ่ม

- ประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์

- ประกันภัยโรคมะเร็ ง

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- ประกันภัยสาหรับเงิน

- ประกันภัยโจรกรรม

- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น - ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบ
จากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย

กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก - ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- ประกันภัยสาหรับกระจก
- ประกันภัยซื่อสัตย์

- ประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิด

- ประกันภัยร้านทอง

- ประกันภัยทรัพย์สินคุม้ ครองภัยก่อการร้าย

- ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ

- ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทาความผิด

- ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทาความผิด

- ประกันภัยป้ ายโฆษณา

- ประกันภัยสาหรับผูโ้ ดยสารเรื อโดยสารรับจ้าง

- ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

- ประกันภัยคุม้ ครองการว่างงาน

- ประกันภัยเพื่อการใช้เรื อกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการ - ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารและการใช้คืน
พิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

ให้แก่บริ ษทั

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

- ประกันภัยการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ

ตามกฎหมายในฐานะผูต้ รวจสอบอาคาร

- ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล / แบบกลุ่ม
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1.4 การประกันภัยรถยนต์
เป็ นการรับประกันความเสี่ ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุม้ ครอง การสู ญหาย และความเสี ยหายของตัวรถ
อุปกรณ์ประจารถถูกลักขโมย ความสูญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สินของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ ความสูญเสี ยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุม้ ครองพิเศษอื่นๆ เช่น การประกันตัวผูข้ บั ขี่ในคดีอาญา เป็ นต้น โดย
สามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็ น 2 แบบ ดังนี้
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การรับประกันภัยที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัยตาม
ความคุ ม้ ครองที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัย
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็ นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
คุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ กาหนดให้เจ้าของรถซึ่ งใช้รถหรื อมี ร ถไว้เ พื่อใช้ต ้องจัดให้มี การ
ประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของสานักพระราชวัง รถสาหรับเฉพาะองค์
พระมหากษัตริ ย ์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็ นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การรับประกันภัยที่ เจ้าของรถแต่ละคันตัดสิ นใจทาประกันภัย
รถยนต์ของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรื อความรับผิดตาม
กฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก สามารถแบ่งความคุม้ ครองออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภท ที่ 1: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุ คคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุ คคลภายนอก รวมไปถึ งการ
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ตลอดจนการสู ญหายหรื อ
ไฟไหม้ ไม่วา่ จะเป็ นการเสี ยหายทั้งคันหรื อบางส่วน
ประเภท ที่ 2: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชี วิตร่ างกาย
หรื ออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการ
คุม้ ครองต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากการสูญหายหรื อไฟไหม้
ประเภทที่ 3: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4: ให้ความคุม้ ครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5: ให้ความคุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกายหรื อ
อนามัยของบุคคลภายนอก และความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมไปถึงรถยนต์ที่
เอาประกันภัย อุปกรณ์เครื่ องตกแต่ง หรื อสิ่ งที่ติดประจาอยูก่ บั ตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง
อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณี เท่านั้น
1.5 การประกันภัยต่ อ
การดาเนิ นธุรกิ จด้านการรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากการรับประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยโดยตรงแล้ว
บริ ษทั ยังมีการรับประกันภัยต่อและเอาประกันภัยต่อทั้งจากบริ ษทั ประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ น
การรองรั บการขยายตัวของธุ รกิ จประกันภัยแต่ละประเภท ทางบริ ษทั จึ งได้มี การจัด ทากลยุทธ์การบริ ห ารการ
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ประกันภัยต่อ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบการบริ หารการประกันภัยต่อและการจัดการกับความเสี่ ยงที่
เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจะต้องได้รับการทบทวนและผ่านการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี เพื่อติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่ งการบริ หารการประกันภัย
ต่อจะประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือก (Selection) การนาไปปฏิ บตั ิใช้ (Implementation) การตรวจสอบและ
ติดตาม (Monitoring) ทบทวน (Review) ควบคุม (Control) และจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อของ
บริ ษทั (Documentation) โดยพิจารณาจากความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ของบริ ษทั ต้นทุนทางการเงิ นโดยเปรี ยบเที ยบ
สถานะของสภาพคล่อง ทรรศนะที่มีต่อแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณ
การรับประกันภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อจาเป็ นต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุ ร กิ จ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ย ง และการบริ ห ารเงิ น กองทุ น ซึ่ ง จะต้อ ง
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจประกันภัยของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั มีหน้าที่
สนับสนุ นและสร้างความเชื่ อมัน่ ว่ากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะต้องจัดทาเป็ นเอกสารนโยบาย พร้อมทั้งกาหนดกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับการนากลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อไปปฏิบตั ิใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งกาหนดแนวทางการ
รับประกันภัย กาหนดหลักเกณฑ์ และขีดจากัดของจานวนและประเภทการประกันภัยที่ จะทาประกันภัยต่อแต่ละ
ประเภทของสัญญา เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าข้อกาหนดและเงื่อนไขการทาประกันภัยต่อมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่
รับประกันภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับความคุม้ ครองจากการประกันภัยต่อ นอกจากนั้น บริ ษทั ยังได้
กาหนดให้มีระบบการควบคุ มภายใน ระบบการรายงานผล เพื่อติ ดตาม และประเมิ นผลกลยุทธ์การบริ หารการ
ประกันภัยต่อ รวมถึงได้จัดสรรทรั พยากรต่างๆ ให้มีความเพียงพอต่อการปฏิ บตั ิงาน และสามารถตอบสนองต่อ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการบริ ษทั ได้ทุกประการ
การตั้งสารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายเมื่อได้รับการแจ้งคาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งจะบันทึกตามมูลค่าประมาณ
การค่าสิ นไหมทดแทนที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั แล้วแต่กรณี โดยสุ ทธิ จากส่ วนที่สามารถเรี ยกคืนจาก
การเอาประกันภัยต่อ มูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังได้ต้ งั สารองเพิ่มเติมสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนที่ อาจเกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานให้บริ ษทั ทราบ (IBNR) เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศของสานักงาน คปภ. ว่าด้วยเรื่ องการจัดสรรเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศ
ภัย ซึ่ งการคานวณสารองดังกล่าว ให้จดั สรรไว้ตามประสบการณ์จริ งด้วยวิธี Chain Ladder Approachโดยให้นักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยรับรองการคานวณดังกล่าว ส่วนผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนกับค่าสิ นไหมทดแทนที่จ่ายจริ งจะ
บันทึกรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนของปี ที่จ่าย
นโยบายการตั้งราคา
การกาหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภทแบ่งได้ ดังนี้
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- กาหนดตามพิกดั อัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งกาหนดโดยเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภท
- พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เช่น ลักษณะ ประเภทประวัติต่างๆ ของทรัพย์สินที่เอา
ประกันภัย ประวัติของผูเ้ อาประกันภัย รวมถึงเงื่อนไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท ได้แก่ การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภท
สิทธิและข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัยภายใต้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535โดยมีเลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย หรื อผูท้ ี่ เลขาธิ การมอบหมายให้เป็ นนายทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งจะมี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ทั้งในด้านการรับประกันภัย การกาหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย การลงทุน และการที่บริ ษทั ประกันภัย
ต้องดารงเงินกองทุนตามหลัก Risk Based Capital ตามข้อบังคับของสานักงาน คปภ. ทาให้บริ ษทั ประกันภัยต้องระมัดระวังเรื่ อง
ความเสี่ ยงในการรับประกันภัยและการลงทุนเพิม่ มากขึ้นเพื่อให้เงินกองทุนเพียงพอกับระดับความเสี่ ยง
(2) ด้ านการลงทุน
บริ ษทั ประกันวินาศภัยสามารถนาเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็ นรายได้สาคัญอีกทาง
หนึ่งให้แก่บริ ษทั โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้ และมีสภาพ
คล่องในการเปลี่ยนสิ นทรัพย์ลงทุนเป็ นเงิ นสดสาหรับส่ วนที่ บริ ษทั ต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งต้อง
ปฏิบตั ิตามประเภท สัดส่ วน และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด ภายใต้ขอ้ กาหนดว่าด้วยการลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 การให้กยู้ มื เงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุ ้นสามัญ หุ ้น
กู้ รวมทั้งการฝากเงินในธนาคาร
2. การตลาดและการแข่ งขัน
1) นโยบายและลักษณะตลาด
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื่อ COVID – 19 ทาให้ภายในปี 2564 ธุรกิจประกันภัยไม่ได้มีการ
ขยายตัวมากนัก บริ ษทั ประกันภัยจึงพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการที่ หลากหลาย
และรองรับกับสถานการณ์ในปั จจุบนั มากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยที่สาคัญที่มีมาอย่างต่อเนื่อง คือ ในช่วงเวลา 2 – 3 ปี
ที่ผ่านมา พฤติกรรมการบริ โภคและการดาเนิ นชี วิตของคนรุ่ นใหม่เริ่ มมีบทบาทกับธุรกิจประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปส่ งผลให้มีความต้องการในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ต่างออกไป
จากเดิม ซึ่ งบริ ษทั ประกันภัยต้องพยายามปรับรู ปแบบผลิตภัณฑ์ และบริ การต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุดในสภาวการณ์ที่สงั คมก้าวเข้าสู่ยคุ ของการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรู ปแบบ
เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดประกันภัย
ในปี 2564 บริ ษทั ได้มีการปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ทั้งประเภท Motor และ Non-Motor โดยมีการ
เสนอขายผ่านตัวแทนนายหน้าต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่คา้
รวมถึงบุคคลที่สนใจได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่งเป็ นการดาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 โดยเน้นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่บุคคล
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ทั่วไปสามารถเข้าถึ งได้ราคาย่อมเยา และมี การบริ การหลังการขายที่ ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าอย่า ง
ทันท่วงที และในอนาคตบริ ษทั จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบดิ จิทลั เพื่อให้สอดรับกับตลาดคนรุ่ นใหม่ อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ยังคงรักษาบริ การในรู ปแบบเดิมไว้ระยะหนึ่ง สาหรับกลุ่มลูกค้าหรื อคู่คา้ ที่พอใจกับการบริ การดังกล่าว
ลักษณะลูกค้ า
ลูกค้ ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปั จเจกบุคคลทัว่ ไปที่ส่วนใหญ่จะใช้บริ การการประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยูอ่ าศัย ประกันภัยรถยนต์ส่วน
บุคคล ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เป็ นต้น
ลูกค้ าองค์ กร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยบริ ษทั สามารถให้บริ การด้านการประกัน
วินาศภัยได้ทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภยั หรื อการประกันการเสี่ ยงภัยทุกชนิ ดสาหรับกลุ่มสานักงาน ที่พกั อาศัย คอนโดมิเนี ยม
ศู น ย์ก ารค้า และโรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ รวมถึ ง การประกัน ภัย รถยนต์ก ารประกัน ภัย ขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่า งประเทศหรื อ
ภายในประเทศ และการรับประกันภัยการก่อสร้าง สาหรับลูกค้าที่มีการดาเนินงานเป็ นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
กลุ่มลูกค้ าและเป้ าหมาย
ในปี 2565 บริ ษทั ได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากเดิมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากปี 2564 โดยการเพิ่มช่องทางในการจาหน่าย
เพิ่มเติม เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในกลุ่มเป้ าหมายใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังตระหนักถึงคุณภาพในการบริ การเป็ นสาคัญ โดย
ให้ความสาคัญกับบริ การหลังการขายรวมไปถึงการอานวยความสะดวกในการแจ้งปั ญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึง
พอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้าและกลุ่มเป้ าหมาย
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
ในปี 2565 บริ ษทั ยังคงขยายงานในช่องทางการจาหน่ายเดิม โดยมุ่งสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ที่มีอยูร่ วมทั้งดาเนิ นการปรับ
ระบบงาน / วิธีการทางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารช่องทางการจาหน่าย ตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั โดยช่องทางการ
จาหน่ายของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 4 ช่องทาง ได้แก่
1. การขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา บริ ษทั มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาด้าน
ประกันวินาศภัยต่อผูเ้ อาประกันภัย ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสาคัญอย่างยิง่ ในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนั้น ผูส้ มัครที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั จะต้อง
เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกาหนดอย่างครบถ้วน
2. การขายผ่านนายหน้านิ ติบุคคล บริ ษทั มีนายหน้านิ ติบุคคล ซึ่ งทาหน้าที่ ให้บริ การโดยตรงแก่ผูเ้ อาประกันภัย ตั้งแต่การ
แนะนาประเภทการประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
3. การขายผ่านสถาบันการเงิน บริ ษทั มีช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นลูกค้าสิ นเชื่อของสถาบัน
การเงิน
4. ลูกค้าโดยตรง ประกอบด้วยลูกค้าที่ติดต่อกับบริ ษทั โดยตรง และลูกค้าที่ฝ่ายการตลาดของบริ ษทั ให้บริ การและดูแลโดยตรง
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การแบ่ งส่ วนตลาด และส่ วนแบ่ งทางการตลาด
เบีย้ ประประกันภัยรับตรง (บาท)
ประเภทการรับประกันภัย

บมจ.จรัญประกันภัย
(1)
32,895,837.47
14,254,131.00
98,293,303.93
14,053,928.00
24,147,536.35
358,929.00
828,822.00
2,208,735.00
187,041,222.75

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่งสิ นค้า
พ.ร.บ.
รถยนต์ภาคสมัครใจ
ทรัพย์สิน
ความรับผิดตามกฎหมาย
อุบตั ิเหตุ
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
การประกันภัยสุขภาพ
การประกันภัยการเดินทาง
การประกันภัยอิสรภาพ
รวมทั้งสิ้น

ธุรกิจประกันวินาศภัย
(2)
7,935,118,307.26
4,777,795,005.63
13,864,455,691.17
92,552,400,105.08
19,039,525,710.28
2,352,376,141.34
24,535,204,608.90
12,017,041,027.11
14,984,349,892.95
603,761,264.80
108,857,701.81
192,770,885,456.33

ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
%
(3)=(1)/(2)
0.415
0.298
0.709
0.015
0.127
0.015
0.003
0.018
0.097

หมายเหตุ: สถิติเบี้ยประกันภัยรับตรงของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) และธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่มา: https://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/39/2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จานวนกรมธรรม์ ประกันภัย
ประเภทการรับประกันภัย

2563

7,560
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่งสิ นค้า 2,748
พ.ร.บ.
147,951
รถยนต์ภาคสมัครใจ
2,805
ทรัพย์สิน
510
ความรับผิดตามกฎหมาย
95
อุบตั ิเหตุ
486
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
195
รวมทั้งสิ้น
162,350

2564

เพิม่ (ลด)
%

8,718
3,044
276,481
2,678
569
138
445
202
292,275

15.32
10.77
86.87
(4.53)
11.57
45.26
(8.44)
3.59
80.03

เบีย้ ประกันภัยรับตรง (บาท)
2563

2564

เพิม่ (ลด)
%

35,506,674.99 45,176,683.13 27.23
7,239.290.00 16,879,746.00 133.17
104,131,480.21 195,693,321.31 87.93
18,999,608.00 18,059,369.00 (4.95)
26,581,567.00 32,972,866.35 24.04
440,888.45
893,825.45 102.73
1,091,041.00
996,636.00 (8.65)
850,033.63
2,667,586.00 213.82
194,840,583.28 313,340,033.24 60.82

ประมาณการ
ส่ วนแบ่ งทาง
การตลาด
%
0.415
0.298
0.709
0.015
0.127
0.015
0.03
0.018
0.097

หมายเหตุ: ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) เปรี ยบเทียบกับธุรกิจประกันวินาศภัยประจาปี 2564
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2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปี 2564 เป็ นปี ที่วงการประกันภัยพัฒนาอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ทนั ต่อวิถีชีวิตของคนไทย เนื่ องจากยังเป็ นปี ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงทาให้เห็น
บริ ษทั ประกันภัยพลิกโฉมการให้บริ การให้เป็ นดิจิทลั ยิง่ กว่าเดิม เห็นได้จากในช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID -19
เมื่อต้นปี 2563 หลายคนรู ้จกั กับการซื้ อประกันผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นครั้งแรก ซึ่ งสามารถซื้ อผ่านคอมพิวเตอร์
หรื อมือถือได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถชาระเงินออนไลน์แบบไร้สมั ผัส และรับกรมธรรมอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อเริ่ มต้น
ความคุม้ ครองทันที ทาให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงการประกันภัยได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทลั
ยังมีศกั ยภาพอีกมากที่จะช่วยยกระดับของการประกันภัยในช่วงหลังการขายด้วย เช่น กรณี ของประกันภัยรถยนต์
หากเกิ ดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนก็สามารถเรี ยกเคลมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถรู ้ล่วงหน้าว่าพนักงานเคลม
(Surveyor) จะเดิ นทางมาถึงจุดเกิ ดเหตุเมื่อใด อีกทั้งยังสามารถดึ งข้อมูลกรมธรรม์และเปิ ด เคลมโดยไม่ตอ้ งแนบ
เอกสาร (Paperless) และยังสามารถเลือกอู่ ติดตามสถานการณ์ซ่อมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา
นวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆ ยังไม่หมดแค่น้ ี เครื อข่าย 5G และอุปกรณ์ไอที (Internet of Things : IoT) จะเชื่อมต่อทุก
สิ่ งเข้าด้วยกันเพื่อประมวลผลและรายงานข้อมูลได้ทนั ที (Real-time) ไม่วา่ จะเป็ นเปอร์ เซนต์ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร อุปกรณ์อจั ฉริ ยะในบ้าน เซ็นเซอร์ Telematics ในรถยนต์ที่เก็บข้อมูลการเดินทางและการขับขี่ หรื อ
แม้แต่สมารท์วอตช์ที่รู้จกั กันดี โดยตลาดไอที ในไทยจะเติบโตอีกมาก จากมูลค่า 3,600 ล้านบาท ในปี 2564 เป็ น
เกือบ 66,000 ล้านบาทภายในปี 2573 หรื อเติบโตเฉลี่ยทบต้นร้อยละ 27 ต่อปี ซึ่งข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิต
หรื อการขับขี่จานวนมหาศาลเหล่านี้ จะช่วยให้เข้าใจผูบ้ ริ โภคได้อย่างลึกซึ้ ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกคน
เพื่อชีวติ ที่ดียงิ่ ขึ้น
คนไทยและภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาการประกันอีกมาก เห็นได้ชดั จากการประกันภัย COVID – 19 ที่ได้รับความนิ ยม
สูงกว่า 9 ล้านกรมธรรม์ภายในเวลาไม่นาน เนื่ องจากคนไทยสนใจการบริ หารความเสี่ ยงในชีวิตมากขึ้น และเมื่อยิง่
คุน้ เคยกับธุรกรรมออนไลน์ ได้สัมผัสกับตัวเองว่าการทาประกันเป็ นเรื่ องสะดวกรวดเร็ ว ราคาไม่แพงและเล็งเห็ น
ความเสี่ ยงอื่นๆ ที่ ยงั ไม่ได้ป้องกัน จะช่วยให้ตดั สิ นใจทาประกันภัยอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น ประกันโรคไข้เลือดออก
ประกันอุบตั ิเหตุที่ครอบคลุมการขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ หรื อประกันภัยที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับช่วง
อายุและเพศ เป็ นต้น อีกทั้งยังมีความต้องการใหม่ๆ จากภาคธุรกิจ เช่น ประกันความปลอดภัยไซเบอร์ ประกันพืชผล
ทางการเกษตรหรื อประมง โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่จะ
สร้างอุปทานใหม่มหาศาล ทั้งทรัพย์สินภาครัฐและภาคเอกชนที่ยงั ไม่ได้ทาประกัน โครงสร้างพื้นฐานและโครงการ
ขนาดใหญ่ การขนส่งโดยสาร อาคารสาธารณะ สถานประกอบการความเสี่ ยงสู ง นอกจากนี้ เมกะเทรนด์ต่างๆ ของ
โลก ทั้งสังคมผูส้ ูงอายุ หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะทาให้คนหันมาสนใจทาประกันเพื่อลดความเสี่ ยงที่
เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มเป้ าหมายใหม่ที่วงการประกันภัยให้ความสนใจอย่างมาก นัน่ ก็คือ กลุ่ม Generation C
หรื อ Generation Connection ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรื อไลฟ์ สไตล์เชื่ อมต่อกับโลกออนไลน์
ตลอดเวลา ในอนาคตบริ ษทั ประกันภัยต่างๆ จะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการคนกลุ่ม
นี้ มากขึ้น และเมื่อมีอุปทานของการทาประกันภัยสู งขึ้น ก็จะก่อให้เกิ ด Economy of Scale หรื อจุดคุม้ ทุนที่ทาให้
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ธุรกิจประกันภัยไทยสามารถนาเสนอความคุม้ ครองที่หลากหลายและครอบคลุมแก่คนจานวนมากขึ้นในราคาที่ถูก
ลง โดยเฉพาะเมื่อทุกอย่างเป็ นดิจิทลั และไม่ก่อให้เกิดต้นทุนการดาเนินงานเพิ่มแม้จะมีผทู ้ าประกันจานวนมาก
อ้ างอิงจาก: https://www.thaipost.net/main/detail/100765

ในปี 2564 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจานวนบริ ษทั ประกันภัยทั้งสิ้ น 54 บริ ษทั (ที่มา: สมาคมฯ และไม่นบั รวม บริ ษทั
ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก)
ตารางเปรียบเทียบเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
(หน่ วย: พันบาท)

ประเภทการรับประกันภัย

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
2564

2563

อัคคีภยั

7,935,118

7,789,794

1.87%

ภัยทางทะเลและขนส่ง

4,777,795

3,899,244

22.53%

ตัวเรื อ

353,052

357,191

(1.16%)

สิ นค้า

4,424,743

3,542,053

24.92%

106,416,856

105,421,054

0.94%

ภาคสมัครใจ

92,552,400

91,216,332

1.46%

ภาคบังคับ

13,864,456

14,204,722

(2.40%)

73,641,117

67,257,559

9.49%

19,039,526

17,583,557

8.28%

2,352,376

2,081,195

13.03%

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

24,535,205

22,833,897

7.45%

สุขภาพ

14,984,350

12,794,280

17.12%

อื่น ๆ

12,729,660

11,964,630

6.39%

192,770,886

184,367,651

4.56%

ภัยรถยนต์

ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

รวม

เพิม่ (ลด) %

อ้ างอิงจาก: ข้อมูลเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2564 และ 2563 ประจาไตรมาส 3 เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
https://www.oic.or.th/th/industry/statistic./data/39/2
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3. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจาแนกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายละเอียดทรัพย์ สิน
ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

42.33

42.53

-

-

42.33

42.53

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รวม
(1) ทรัพย์ สินประเภททีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดสิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั ได้แก่

(หน่ วย: ล้านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

41.55

41.55

อาคาร

0.24

0.33

-

-

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน

0.54

0.65

รวม

42.33

42.53

รายละเอียดทรัพย์ สิน

ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ประเภทต่างๆ ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้


อาคาร

20 ปี



ยานพาหนะ

5 ปี



เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน

5 ปี

(2) สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

-

-

รวม

-

-

รายละเอียดทรัพย์ สิน

4. งานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ (Work Pending Deliver)
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้น
1.3.1 ผู้ถือหุ้น
1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(ก.) รายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น สู ง สุ ด 10 รายแรกของ บริ ษัท จรั ญ ประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) พร้ อ มทั้ง จ านวนหุ ้ น ที่ ถื อ
และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด วันที่ 17 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายวิเชียร ศรี มุนินทร์นิมิต
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
นายกิตติ จรัญวาศน์
บริ ษทั อเล็กซานเดอร์ โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์
นายนิพนธ์ จรัญวาศน์
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางปี โยรส เกื้อเกียรติงาม

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

2,187,644
1,089,700
739,800
692,000
595,000
578,000
467,200
412,800
235,500
230,000

18.23
9.08
6.16
5.77
4.96
4.82
3.89
3.44
1.96
1.92

(ข.) บริ ษทั ไม่มีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการหรื อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ เช่น การส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ
2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ (Holding Company)
- บริ ษทั ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น 3. ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
- บริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
1.4.1 บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านบาท) เรี ยกชาระแล้วเต็ม
จานวน เป็ นหุน้ สามัญทั้งหมดจานวน 12,000,000 หุน้ (สิ บสองล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท (สิ บบาท)
1.4.2 หุน้ ประเภทอื่น
- ไม่มี 1.4.3 หุ ้น หรื อ หลัก ทรั พ ย์แ ปลงสภาพของบริ ษ ัท เป็ นหลัก ทรั พ ย์อ ้า งอิ ง ในการออกหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ
ผูล้ งทุนซึ่งเป็ นต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR)
- ไม่มี 1.5 การออกหลักทรัพย์ อนื่
- ไม่มี บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิ เปลี่ยน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ เป็ นอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ ตามที่
คณะกรรมการเสนอแล้วนั้น ทั้งนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ประจาปี 2564 เนื่องจากในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2564 บริ ษทั มีการรับประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มขึ้น ทาให้บริ ษทั ต้องตั้งสารอง
เบี้ยประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็ นผลทาให้บริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง
(หน่ วย : บาท)

ปี

2564

2563

2562

2561

2560

(2.36)

4.27

(2.59)

0.52

1.11

เงินปันผลต่อหุน้

-

2.60

0.50

0.50

1.00

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

-

60.89

119.31

96.15

90.09

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้

หมายเหตุ: การพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2564 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
ในการด าเนิ นกิ จ การบริ ษทั ได้นากรอบการบริ หารความเสี่ ย งเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์ก ร โดยมี การนามาตรฐาน ERM
(Enterprise Risk Management) เข้ามาใช้ในการกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการเพื่อป้ องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ ยง
ต่างๆ ที่อาจทาให้องค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่า บริ ษทั
จะสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วในปั จจุบนั โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานตามระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐาน ควบคู่ไปกับกระบวนการวาง
กลยุทธ์ พันธกิ จเป้ าหมายขององค์กร และนโยบายการพัฒนาธุ รกิ จอย่างยัง่ ยืนไปกับสิ่ งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแล
องค์กร (Environmental, Social and Governance) โดยมีคณะทางานและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงกากับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายทางธุรกิจร่ วมกัน โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
2) ความเสี่ ยงด้านประกันภัย
3) ความเสี่ ยงด้านตลาด
4) ความเสี่ ยงด้านเครดิต
5) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
6) ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
7) ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
8) ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ
9) ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย
10) ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ
11) ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับผลประโยชน์ และผูม้ ีสิทธิเรี ยกร้องอื่นๆ ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มนั่ คงให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
ในระยะยาว เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ ยงภัยและการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรง บริ ษทั
ฯ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง ติดตามและกากับดูแลความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ฯ โดยอาศัยกรอบการบริ หารความเสี่ ยง และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้พ้นื ฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการ
พัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ท ธิ ภาพอย่างเหมาะสมและเพียงพออย่างสม่าเสมอ
ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีกระบวนการติดตาม
และทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ ยง
ที่สาคัญ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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จะเป็ นผูด้ ูแลและติดตามความเสี่ ยงในแต่ละด้าน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในทุกๆไตรมาส ทั้งนี้ ในปี
2564 บริ ษทั ฯ ได้กาหนดปั จจัยความเสี่ ยงไว้ 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ ยงจากการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดาเนิ นงานและการนาไป
ปฏิ บตั ิที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน อันอาจส่ ง ผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิ น
เงินกองทุน และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัทฯ มี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุท ธ์ โดยวางแผนกลยุท ธ์แ ละวางแผนด าเนิ นงานให้สอดคล้อ งกับ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ อีกทั้งยังทาการติดตามและควบคุมการดาเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกาหนดสัญญาณ
เตือนในกรณี ที่ผลการดาเนิ นงานมีแนวโน้มไม่เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง
การแข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการให้
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่ งเสริ มความรู ้ให้แก่บุคลากรภายในบริ ษทั เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ให้ประสบผลสาเร็ จ
ปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจประกันภัยรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ อาจ
ลดลงหรื อไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ ไว้ บริ ษทั ฯ มี แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ โดยเน้นที่ ก ารนาเสนอ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ มี ศักยภาพในการเจริ ญ เติ บ โต สามารถท าก าไรได้ รวมถึ ง การขยายงานทางด้า นออนไลน์ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
2) ความเสี่ยงด้ านประกันภัย (Insurance Risk)
ความเสี่ ยงด้านประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่ เกิ ดความ
เสี ยหายที่ เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดเบี้ยประกันภัย การคานวณสารองประกันภัย และการพิจารณารับ
ประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านประกันภัยที่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่า
สิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสาคัญที่ส่งผลต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของ
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านประกันภัย โดยกาหนดให้มีนโยบายการรับประกันภัยและกลยุทธ์การบริ หาร
การประกันภัยภัยต่อที่มีการทบทวนเป็ นประจาทุกๆ ปี มีข้ นั ตอนการรับประกันภัยที่เป็ นระบบ เลือกรับประกันภัยที่ มี
ความเสี่ ยงต่ า และมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิ จการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะรับประกันภัย รวมถึง
พิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณาปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่
ได้ร วบรวมไว้ แล้ว จึ ง ค านวณอัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ เ หมาะสมกับ ความเสี่ ย งนั้น และสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ต าม
สถานการณ์ ข องตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์ก ารรั บ ประกันภัยให้
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงสาหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสูง
โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น
การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการ
ประกันภัยต่อความเสี ยหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาให้ความเสี่ ยงด้านประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง
รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนและการตั้งสารองประกันภัยของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ
รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
3) ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ย งด้านตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ราคาของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ ยงด้านตลาดที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว รายได้หลักของ
บริ ษทั ฯ อีกส่ วนหนึ่ งมาจากการลงทุน จึงทาให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทาง
การเงินอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบทางด้านลบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ โดยกาหนดนโยบายการลงทุนที่ ระบุสัดส่ วนการลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจน ทั้งในตลาดเงินทุนและตลาดตราสารหนี้ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่ได้กาหนดชนิด
ของหลัก ทรั พ ย์ที่ อ นุ ญ าตให้ ล งทุ น รวมถึ ง ควบคุ ม สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ไ ว้ด้ว ย ซึ่ งทางบริ ษัท ฯ มี
คณะกรรมการลงทุนเป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายและนโยบายการลงทุนอย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผนสาหรับรองรับความ
เสี่ ยงจากการลงทุ นอย่างรอบคอบ โดยบริ ษทั ฯ เน้นลงทุนในหลักทรั พย์ที่มีความเสี่ ยงต่ า มี ความมัน่ คงสู ง และให้
ผลตอบแทนในอัต ราที่ เ หมาะสม แน่ น อน ตลอดจนหลี ก เลี่ ย งการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ประเภท
หลักทรัพย์เก็งกาไร โดยบริ ษทั ฯ จะกระจายการลงทุนให้อยูใ่ นรู ปของเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน พันธบัตร หุ ้นกู้ หุ ้น
สามัญ เพราะนอกจากจะได้รับกาไรจากส่ วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้วยังได้รับผลตอบแทนในรู ปของ
ดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลเพิ่มเติม และบริ ษทั ฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุ งแผนการลงทุน รวมถึงดาเนิ นการปรับพอร์ ตการลงทุนให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
4) ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ รวมถึง
โอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
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ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ผูร้ ับประกันภัยต่อไม่สามารถชาระค่า
สิ นไหมทดแทนให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ เมื่อมีการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามภาระผูกพันในสัญญาประกันภัยต่อที่มีกบั
บริ ษทั ฯ เนื่ องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสู ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการ
จัดทาการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิ ตามภาระที่ ตกลงกันไว้ได้ รวมทั้งยังมีโอกาสที่ คู่สัญญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่ อถือลง ซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศ โดยบริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาทาสัญญาประกันภัยต่อจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มี
ระดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้มีความทันสมัยอย่าง
สม่ าเสมอ ส่ วนบริ ษทั รับประกันภัยต่อในประเทศ บริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่ อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่ มี
ระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดารงกองทุนประจาไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน ที่ระดับ
ขั้นต่าตั้งแต่ 150% ขึ้นไป นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้มีการจัดการความเสี่ ยงในส่ วนนี้ โดยการจัดสรรเงินสารองความ
เสี ยหายทั้งก่อนการประกันภัยต่อและหลังการประกันภัยต่อไว้ให้เพียงพอกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น
ด้วย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ทาการซื้ อความคุม้ ครองแบบ Excess of Loss หรื อความคุม้ ครองเสี ยหายส่ วนเกิ นกว่าจานวนที่
กาหนดไว้อีกชั้นหนึ่ง รวมถึงมีการใช้บริ การของตัวแทนหรื อนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ต้องการอีกทางหนึ่ งด้วย และบริ ษทั ฯ มีการติดตาม เครดิ ต
จากอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศ และอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั
ประกันภัยต่อต่างประเทศ เป็ นประจาทุกไตรมาส
5) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการที่ บริ ษทั ไม่สามารถชาระหนี้ สิน หรื อภาระผูกพันเมื่อถึง
กาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อสามารถจัดหา
เงินมาชาระได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การเกิดความเสี ยหายขนาดใหญ่โดย
ที่ไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถชาระหนี้สินหรื อภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรเงินลงทุนบางส่ วนเป็ นเงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิ นและพันธบัตรระยะสั้น ซึ่ งมี สภาพคล่องสู ง และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงิ น การจ่ายเงิ นตามภาระ
ผูกพันต่างๆ ที่มีอยู่ และอีกส่วนหนึ่งบริ ษทั ฯ จัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด สภาพคล่องสู ง
และสามารถเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้สะดวกที่ มูลค่าใกล้เคี ยงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ มี การปฏิ บัติตาม
ข้อกาหนดที่ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ
ดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยง (Risk Based Capital : RBC) ที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ระดับ 180% ขึ้นไป ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ 120% เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าเงิ นกองทุนที่บริ ษทั ฯ จะต้องดารงไว้มี
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ความเพียงพอกับระดับความเสี่ ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการดาเนิ นธุรกิ จ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการ
ปฏิบตั ิตามหลักสากลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัยให้สูงขึ้น
6) ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ หมายถึง ความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี
ขาดธรรมาภิ บาลในองค์กร หรื อขาดการควบคุมที่ ดีในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการปฏิ บัติงานภายใน บุคลากร
ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอก
ความเสี่ ย งด้านปฏิ บัติ การที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ได้แ ก่ การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรื อข้อบังคับของหน่วยงานกากับ ที่มีเป็ นจานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อผู ้
ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับรู ้ หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและกาหนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ ดี จัดสรรบุ คลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึ งมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการทางานแต่ละด้าน
เพื่อให้ระบบงานมีประสิ ทธิภาพ พนักงานสามารถทางานแทนกันได้ ทาให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมี
การเข้ารับการฝึ กอบรมให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในงานที่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุ งระบบงาน
ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังมีหน่วยงานดูแลด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่คอยกากับดูแล และ
ติดตาม สื่ อสารกฎระเบี ยบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่ วยงานกากับดูแล ให้กบั พนักงานทุกท่านทราบ เพื่อถือ
ปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีการกาหนดให้ทุกหน่ วยงานรับผิดชอบต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงในทุกๆ
ด้านให้แก่พนักงาน ในส่ วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล หรื อเหตุการณ์ภายนอกนั้น
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศขึ้น รวมถึงมีการจัดทา
แผนรองรับการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ยังสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้เกิดภาวะฉุกเฉิ นก็ตาม
7) ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง (Reputation Risk)
ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความเสี ยหายต่อบริ ษทั อันเนื่ องมาจากการเสื่ อมเสี ยชื่ อ เสี ย ง
เนื่องจากลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อหน่วยงานกากับ ที่มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบ
ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงที่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การชาระค่าสิ นไหมทดแทนเกินกว่า
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ลูกค้า คู่คา้ มีมุมมองภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั
ในแง่ลบได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยง โดยบริ ษทั ฯ ยึดหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี รวมถึงมุ่งเน้นที่ จะ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น หน่วยงานกากับ ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด เพื่อ
ไม่ให้ถูกลงโทษหรื อถูกปรับเป็ นตัวเงิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง ฐานะการเงิน และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
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8) ความเสี่ยงด้ านสารสนเทศ (Information Technology Risk)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่ อสารของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ โดยบริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด พร้อมกับมีการติดตั้งอุปกรณ์ (Firewall)
ที่ ช่วยตรวจสอบและป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลหรื อการตรวจจับผูบ้ ุกรุ กในระบบเครื อข่ายทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างสะดวก และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกอินเทอร์ เน็ต อีกทั้งยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้ องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอยูภ่ ายในบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันการโจมตี หรื อทาลายข้อมูลอันเป็ น
หัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
9) ความเสี่ยงด้ านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เหตุการณ์หนึ่ง หรื อเหตุการณ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดการจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก
ความเสี่ ยงด้านมหันตภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น บริ ษทั มีสญ
ั ญาประกันภัยต่อที่มารองรับ
ความเสี่ ยงภัยที่เกิ ดจากมหันตภัย แต่ไม่เพียงพอกับเหตุการณ์ความเสี่ ยงภัยที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจริ งในอนาคต และการรับ
ประกันภัยเกินกว่าขีดจากัดที่สามารถรับเสี่ ยงภัยได้ในแต่ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
บริ ษ ัทฯ มี การบริ ห ารจัด การความเสี่ ยงด้า นมหัน ตภัย โดยบริ ษทั ฯ มี ก ารจัด ทาสัญ ญาประกัน ภัย ต่อ ที่ ค ัดสรรผูร้ ั บ
ประกันภัยต่อที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยูใ่ นระดับตั้งแต่ A- ขึ้นไป เพื่อรองรับความเสี่ ยงภัยที่เกิดจาก
มหันตภัยไว้ล่วงหน้า พร้อมกับมีนโยบายการรับประกันภัยที่เน้นพื้นที่รับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงต่อมหันตภัยในระดับ
ต่า อีกทั้งยังมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกากับดูแล และควบคุมการรับประกันภัยไม่ให้เกินขีดจากัดความ
เสี่ ยงภัยที่สามารถรับได้ในแต่ละเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัย
10) ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)
ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ หมายถึง ความเสี่ ยงที่บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่เป็ นทางการเงิน
และที่มิใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยงั รวมถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากความมัน่ คงทางการเงินของ
กลุ่มธุ รกิ จทั้งหมดหรื อบริ ษทั ภายในกลุ่มธุ รกิ จซึ่ งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ของธุ รกิ จใดธุ รกิ จหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจเองหรื อเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมใดๆ นัน่ คือ
บริ ษทั ไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจในปั จจุบนั
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11) ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ดใหม่ เป็ นความสู ญ เสี ย ที่ อ าจไม่ เคยปรากฏขึ้ น หรื อ ไม่เ คยมี
ประสบการณ์มาก่อน และเป็ นความเสี่ ยงที่ยากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุ นแรงในการเกิด
เนื่ อ งจากความไม่ แ น่ น อนและการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย แวดล้อ ม อาทิ การเมื อ ง กฎหมาย สั ง คม เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
บริ ษทั ฯ อาจได้รับผลกระทบในการดาเนินธุรกิจจากความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งที่เป็ นแบบไม่เคยปรากฏขึ้นหรื อไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ซึ่งยากต่อการประมาณการผลกระทบต่างๆ ได้
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ โดยบริ ษทั ฯ มี การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงที่ พ ร้ อมรั บ มื อ กับความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ด้วยการกาหนดให้มีก ารรายงานการแจ้ง
เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ งของเหตุการณ์ผิดปกติและแก้ไขให้เหตุการณ์ต่างๆ กลับสู่
ภาวะปกติอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ และแนวทางการป้ องกัน แก้ไข เพื่อให้ทุก
หน่วยงานสามารถสอดส่องดูแล ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้สามารถดาเนินธุรกิจไปได้อย่างปกติ
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3. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้ านความยัง่ ยืน
นโยบายการจัดการด้ านความยัง่ ยืนระดับองค์ กร
บริ ษทั มีการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความมุ่งหวังสู งสุ ด คือ ความยัง่ ยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดคุณค่า
โดยรวมในทุ กมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ทุกกลุ่ม ในปี 2564 บริ ษทั ได้
กาหนดนโยบายการจัดการด้านความยัง่ ยืนระดับองค์กรและแนวปฏิบตั ิเพื่อถือเป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
มิติ

ประเด็นความยัง่ ยืน
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

แนวปฏิบัติ


ยึด ถื อ หลักธรรมภิ บ าลในการประกอบธุ รกิ จ พร้ อมทั้งปฏิ บัติต าม
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐานที่ หน่ วยงานดู แล
กาหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิ ดการกระทาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน่

การบริหารความเสี่ยง



บริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั ซึ่งคาดเดาได้ยากและอาจส่ งผล

และความต่ อเนื่องทางธุรกิจ

กระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จึ งมีการป้ องกันการเกิ ดเหตุ
และการระงับเหตุฉุกเฉิ นเพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างไม่หยุดชะงัก
การบริหารจัดการภาวะวิกฤต



บริ หารจัดการการแพร่ ระบาดโรค COVID – 19 อย่างมืออาชีพโดยไม่
ส่ งผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีมาตรการให้บุคลากรทุกระดับ

จากสถานการณ์ COVID - 19
มิตเิ ศรษฐกิจ

สวมหน้ากากอนามันตลอดขณะปฏิ บัติงาน มี จุดคัดกรองตรวจวัด
อุ ณ หภู มิ ก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บัติ ง าน และมี จุ ด นั่ง รอที่ เ ว้น ระยะห่ า งตาม
มาตรการของกรมควบคุมโรคสาหรับบุคคลภายนอกที่ เข้ามาติดต่อ
ภายในอาคาร
การบริหารจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน



วิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างธุ รกิ จ และผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ในแต่ ล ะ
กิจกรรมดาเนิ นงานเพื่อนาไปสู่ การบริ หารจัดการประเด็นสาคัญและ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั

ความรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์ และบริการ



มีความรับผิดชอบและเป็ นธรรม โดยมีการพัฒนาและปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อให้เท่ าทัน ต่อยุคสมัยที่ เปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว และ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคานึ งถึงบริ การ
หลังการขายเพื่ออานวยความสะดวกกับลูกค้าและผูใ้ ช้บริ การ

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บริ ษทั จึง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้รองรั บการให้บ ริ การที่
รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น รวมถึงให้ทนั ต่อการแข่งขันที่มากขึ้น

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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มิติ

ประเด็นความยัง่ ยืน
การดูแลพนักงานและบุคลากร

แนวปฏิบัติ


พัฒนาความรู ้และทักษะใหม่ๆ แก่พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนั
ต่อความต้องการของลูกค้าที่ เปลี่ ยนแปลงไป อี กทั้งยังคานึ งถึ งการ
เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนของพนักงานเพื่อให้มีขวัญและกาลังใจและมี
ประสิ ทธิภาพในการทางาน

การดูแลสังคมและชุมชน



ส นั 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 ษั ท อ นุ รั ก ษ์

มิตสิ ังคม

ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม และตระหนักถึ ง การลดใช้
พลังงานที่ไม่จาเป็ น เพื่อเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เพื่อไม่ให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ส่ งผลกระทบต่อชุ มชนบริ เวณ
ใกล้เคียง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย



ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และเครื่ องมืออุปกรณ์ให้ทนั สมัย
ในการทางานรวมถึงคานึงถึงสุขภาพของพนักงานให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่น่า
พึงพอใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการดาเนินงานของบริ ษทั

การทางานทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม



เลือกใช้กระดาษภายในสานักงานที่ มีความทึ บแสงมาก เพื่อช่ วยลด
ปั ญหาของการมองทะลุหลัง จึ งทาให้สามารถใช้งานกระดาษได้ท้ งั
2 หน้า อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังผลิตภายใต้ Green Process
โดยใช้เยื่อที่ได้จากไม้ปลูก 100% ทาให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีส่วนร่ วม

มิตสิ ิ่งแวดล้อม

ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ทาลายธรรมชาติ
การบริหารจัดการนา้



รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด ปิ ดน้ าทุกครั้งหลังการใช้ ไม่ปล่อยน้ า
ไหลตลอดเวลาขณะ ล้างหน้า แปรงฟั น หรื อ ล้างท าความสะอาด
สิ่ งของ เพื่อลดปั ญหาการขาดแคลนน้ าในอนาคต

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้



บริ หารจัดการของเสี ยและวัสดุเหลือใช้ เช่น เอกสารภายใน เอกสาร
ภายนอก สื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อแผ่นพับ ที่ ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้ให้
นาไปใส่ ไว้ในกล่องที่ จดั เตรี ยม คื อ “กล่ องใส่ กระดาษเสี ย (Non Recycle Paper for Sale)” เพื่อรวบรวมขายให้กบั ผูร้ ับกาจัดต่อไป

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 37

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เป้ าหมายด้ านความยัง่ ยืน
ในปี 2564 บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้กาหนดเป้ าหมายความยัง่ ยืนที่สอดคล้องกับพันธกิจในการดาเนิ นธุรกิจเพื่อให้
ผูล้ งทุนสามารถเปรี ยบเทียบและติดตามผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
พันธกิจของจรัญประกันภัย


ดาเนิ นธุ รกิ จและให้บริ การที่ ซื่อตรงเป็ นหลักประกันที่

เป้ าหมาย


มัน่ คงพร้อมทั้งดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล


คิ ด ค้น และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ต อบสนองความ

บุคลากรทุกระดับดาเนินงานภายใต้คู่มือจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ



อัตราการก่อทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ เป็ น 0



มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม



พัฒนาช่องทางการให้บริ การให้เข้าถึงง่ายเพื่ออานวยความ

ต้องการของสังคมและสอดรับกับสถานการณ์ในปั จจุบนั


พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางาน

สะดวกให้กบั ลูกค้า

ให้มากที่ สุด และพัฒนาระบบการบริ ห ารงานในทุ กๆ
ด้านของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


มีการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทน



แก่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย


อัต ราความพึ ง พอใจของการบริ หารจัด การสู ง ขึ้ นอย่ า ง
ต่อเนื่อง

มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ น



ธรรมและยัง่ ยืน โดยยึดหลักตามกฎระเบียบและกฎหมาย

อัต ราการร้ อ งเรี ย นจากชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการ
ดาเนินงานของบริ ษทั เป็ น 0

ที่เกี่ยวข้อง


สร้ า งการตระหนั ก รู ้ แ ละกระตื อ รื อร้ น ในการพัฒ นา



การสร้างความผูกพันกับพนักงาน

ตนเองของพนักงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เท่าทันกับ



การสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงาน

สถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต
3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ (Value Chain)
บริ ษทั ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในแต่ละกิจกรรมดาเนิ นงาน ซึ่ งจะนาไปสู่ การวิเคราะห์การ
บริ หารจัดการประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืนที่ มีส่วนสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริ การ และสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันแก่บริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั ตั้งแต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า
ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
การตลาดและ
การหาลูกค้ า

กระบวนการ
พิจารณา

การจัดส่ ง
ผลิตภัณฑ์

การบริการ

พนักงาน / ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน / ลูกค้ า / คู่ค้า / เจ้ าหนี้ / คู่แข่ งทางการค้ า / ชุมชน/สังคม / สิ่งแวดล้ อม
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั จาแนกกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยออกเป็ น 7 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และชุมชนสังคม
สิ่ งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกัน
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
พนักงาน

ความต้ องการ / ความคาดหวัง




การตอบสนองความคาดหวัง

ผลลัพธ์

จ่ า ยค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่



อบรมให้ความรู ้แก่พนักงาน

เหมาะสม



ตรวจสุขภาพประจาปี

ความมั่น คงและความก้า วหน้า ใน



รับฟังข้อร้องเรี ยนและข้อคิดเห็นผ่าน

อาชีพ



เป็ น 0

การพัฒนาความรู ้และความสามารถ



การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เหมาะสมและมีบรรยากาศที่ดีในการ



ความเท่าเทียมและความเป็ นธรรม

ทางาน



สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน



มีมาตรการ Work from Home

ป้ องกันการแพร่ ระบาดจาก



ดูแลและสนับสนุนการป้ องกันการ

สถานการณ์ COVID – 19







จั ด สถาน ที่ แ ล ะ สิ่ ง แวด ล้ อ ม ใ ห้

ประสิ ทธิภาพ

จานวนพนักงานทั้งหมด

เท่ากับ 0 คน

จ านวนข้อ ร้ อ งเรี ย นจากพนัก งาน
ตลอดทั้งปี 2564 เป็ น 0



จานวนพนักงานติดเชื้ อ COVID –
19 เท่ากับ 2 คน

มี ม าตรการ Work from Home
ส าหรั บ พนัก งานเกิ น 50%





จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ในการ

-19 อย่างเหมาะสมและมี
จานวนพนักงานติดเชื้อ COVID – 19

จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมลดลง
จากปี 2563 ร้อยละ 30.58



แพร่ ระบาดจากสถานการณ์ COVID



ช่องทางต่างๆ


สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ของ

จัดเตรี ยม Antigen Test Kit (ATK)
สาหรับพนักงานที่ เข้ามาปฏิ บัติงาน
ภายในสานักงาน โดยจะมีการตรวจ
ซ้ าทุก 14 วัน

ผู้ถือหุ้น /



ผลประกอบการของบริ ษทั ดีข้ ึนอย่าง



ต่อเนื่อง

นักลงทุน


ความเติบโตทางธุรกิจอย่างมัน่ คง



การกากับดูแลกิจการที่ดี



การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน



ได้รับข้อมูลครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์



บริ หารจั ด การความเสี่ ยงอย่ า ง
ดูแลและสนับสนุนการป้ องกันการ



การรายงานผลการด าเนิ น งานราย





การเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นช่ อ ง

การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2564
ลดลง จากปี 2563



ไตรมาส

ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ลดลง
จากปี 2563



ผลการประเมิ น การก ากั บ ดู แ ล

ทางการสื่ อสารขององค์กร

กิ จการที่ ดี CGR Checklist อยู่ใน

การปฏิ บัติต่ อนักลงทุ น ทั้งรายใหญ่

ระดับ 3 ดาว “ดี”

และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน


สื่ อ สารข้ อ มู ล และจั ด การประชุ ม

แพร่ ระบาดจากสถานการณ์ COVID

สามั ญ ผู ้ ถื อหุ ้ น ให้ เ หมาะสมกั บ

– 19 อย่างเหมาะสมและมี

สถานการณ์ COVID – 19

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)



ประจาปี

เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ


ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
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ผู้มสี ่ วนได้ เสีย

ความต้ องการ / ความคาดหวัง

การตอบสนองความคาดหวัง

ผลลัพธ์

ประสิ ทธิภาพ
ลูกค้ า



มีผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลาย



จัดให้มีผดู ้ ูแลความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

มี คุณภาพ ตอบสนองความต้องการ

เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ ความ

ของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

ต้องการ

ความสะดวกในการรับบริ การ



การให้บ ริ ก ารอย่า งรั บ ผิ ด ชอบและ

ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารอย่า งถู ก ต้อ ง

เป็ นธรรม และการปฏิบตั ิตามสัญญา

ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่ งใส

หรื อข้อตกลง






คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ

อย่างถูกต้อง

ร้องเรี ยน




จานวนลูกค้าที่ติดเชื้อ COVID – 19
จากการเข้ามาใช้บริ การ เป็ น 0

การจัดช่องทางให้ลูกค้าแสดงความ

ได้รั บ ข้อ มู ล ด้า นสิ น ค้าและบริ ก าร
ดูแลและสนับสนุนการป้ องกันการ

จานวนข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าตลอด
ทั้งปี 2564 เป็ น 0

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ







จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ในการ

แพร่ ระบาดจากสถานการณ์ COVID

ป้ องกันการแพร่ ระบาดจาก

– 19 อย่างเหมาะสมและมี

สถานการณ์ COVID - 19

ประสิ ทธิภาพ
คู่ค้า

พิจารณาผลการดาเนิ นงานของคู่คา้



ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า



ปฏิบตั ิตามข้อตกลงอย่างเป็ นธรรม



มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ไ ขปั ญ หาและ



ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการ

พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการทางาน



แจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่เสมอ

ร่ วมกัน



สรุ ป รายงานต่อ อายุกรมธรรม์ และ







เป็ นหลัก

ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

จานวนข้อร้ องเรี ยนจากคู่คา้ ตลอด
ทั้งปี 2564 เป็ น 0

รายงานผลทุกเดือน


ประสานงานและแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
รวดเร็ ว

เจ้ าหนี้



จ่ า ยดอกเบี้ ยและช าระเงิ น คื น ตาม



กาหนด




การสื่ อ สารและเปิ ดเผยข้อ มู ล อย่า ง



การจัด ให้ มี ช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง



จานวนการผิดนัดชาระหนี้ เป็ น 0

ข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยน



จ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ยนจากเจ้ า หนี้

ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขและข้อ ตกลงที่

ต่อเนื่อง

กาหนดไว้ในสัญญาระหว่างกันอย่าง

ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขและข้อ ตกลงที่

เคร่ งครัด

ตลอดทั้งปี 2564 เป็ น 0

กาหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่ งครัด
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ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คู่แข่ งทางการค้ า

ความต้ องการ / ความคาดหวัง


การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และแข่ ง ขัน ด้ ว ย

การตอบสนองความคาดหวัง


ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของ

ความโปร่ งใส เป็ นธรรม ปฏิ บตั ิตาม

คู่ แ ข่ ง ด้ ว ยวิ ธี การที่ ไ ม่ สุ จริ ต ไม่

กรอบการแข่งขันที่ดี และสุจริ ต

ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า

ผลลัพธ์


จานวนข้อร้ อ งเรี ยนจากคู่ แข่ง ทาง
การค้าตลอดทั้งปี 2564 เป็ น 0

ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดของ
กฎหมาย
ชุมชน / สังคม



ไม่สร้างผลกระทบแก่ชุมชน สังคม
และสิ่ งแวดล้อม

สิ่งแวดล้ อม


การมีส่วนร่ วมแก้ปัญหา



ความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ



การจัด ให้ มี ช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยน



จ านวนข้อ ร้ อ งเรี ยนจากชุ ม ชน /
สังคม ตลอดทั้งปี 2564 เป็ น 0

3.3 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้ อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม
นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ แม้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จะไม่ได้อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ตอ้ งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติใน
สายการผลิตอย่างกว้างขวาง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ บริ ษทั ได้ใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริ ษทั จึงมี
ความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมุ่งเน้นใน
การกาหนดมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรให้เกิดการใช้อย่างคุม้ ค่า รวมถึงสร้างความตระหนักรู ้
ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริ หาร
จัดการบริ หารองค์กรให้เป็ นสานักงานสี เขี ยว (Green Office) เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้ดูแลสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. การจัดการพลังงาน
บริ ษทั กาหนดข้อปฏิบตั ิในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าให้หน่ วยงานในองค์กรและบุคลากรปฏิบตั ิตามแนวทางเดียวกัน
และตระหนักถึงความสาคัญของการอนุ รักษ์พลังงานและให้ความร่ วมมือลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าและใช้พลังงานอย่าง
ระมัดระวัง โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด เช่น การปิ ดเครื่ องปรับอากาศ สวิทซ์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ า ตาม
เวลาที่กาหนด อีกทั้งบริ ษทั ยังเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนมาใช้หลอกไฟ LED เป็ นต้น
ซึ่งตลอดทั้งปี 2564 จากการปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าภายในองค์กรส่งผลให้อตั ราค่าไฟฟ้ าลดลง
จากปี 2563 ร้อยละ 8.33
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2. การจัดการนา้
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรน้ าตลอดจนความเสี่ ยง และผลกระทบที่เกี่ยวกับการนาน้ ามาใช้ในกิจกรรม
ภายในบริ ษทั โดยมีนโยบายและมาตรการการติดตามและบริ หารความเสี่ ย งด้านการใช้น้ าที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
ตลอดทั้งปี 2564 การใช้น้ าประปาภายในองค์กรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.16%
3. การใช้ กระดาษอย่ างรู้ คุณค่ า
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริ ษทั จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรกระดาษจานวนมาก จึงถือได้วา่ เป็ นทรัพยากรสิ้ นเปลืองที่
จาเป็ นในการดาเนิ นงานขององค์กร เช่น การออกกรมธรรม์ ใบเตือนต่ออายุ จดหมายต่างๆ และใบเสร็ จรับเงิ น เป็ นต้น
ดังนั้นบริ ษทั จึงเลือกใช้กระดาษที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมที่ผลิตภายใต้ Green Process โดยใช้เยื่อที่ได้จากไม้ปลูก 100%
อีกทั้งยังเลือกใช้กระดาษภายในสานักงานที่มีความทึบแสงมาก เพื่อช่วยลดปั ญหาของการมองทะลุหลังสามารถใช้งาน
กระดาษได้ท้ งั 2 หน้า อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ทาให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการใช้ทรั พยากรให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดและไม่ทาลายธรรมชาติ และในอนาคตที่ จะถึงนี้ บริ ษทั กาลังพัฒนาระบบ e-Document Platform ที่ใช้ในการเก็บ
เอกสารข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางภายในองค์กรเพื่อช่วยลดปริ มาณการใช้กระดาษส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และปริ มาณขยะลดลง
ข้ อมูลเปรียบเทียบการใช้ กระดาษปี 2563 และปี 2564
 กระดาษ A4 ทัว่ ไป

ปี 2563 จานวน 918 รี ม
ปี 2564 จานวน 975 รี ม
3.4 การจัดการความยัง่ ยืนในมิตสิ ังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสังคม
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญและมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจโดยคานึ งถึงสังคมโดยกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่มุ่งเน้นให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมมากาหนดเป็ นนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนไป
กับสิ่ งแวดล้อม ในการดาเนิ นงานบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวเนื่ องเพื่อการบริ หารจัดการด้านสังคม
อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการลดผลกระทบและการช่วยเหลือดูแลสังคมและสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกัน ได้แก่ การเคารพสิ ทธิ
มนุ ษยชน การดู แลและพัฒนาพนักงาน ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การดู แลสังคมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน การ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ความปลอดภัยและอาชี วอนามัย และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อนามาพัฒนาและตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยมี
สาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชน
บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิภายใต้หลักสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด โดยคานึงถึงความเสมอภาค
เสรี ภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิท้ งั ในเรื่ องของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา ไม่จากัดวิถีทางเพศทั้งชาย
หญิง ผูท้ ี่มีอตั ลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย (LGBTQ) มีความเท่าเทียมกันและไม่กดขี่ตลอดจนล่วงละเมิดทางเพศ อีกทั้งไม่
จากัดสิ ทธิเสรี ภาพในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้มีการกาหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ในคู่มือพนักงาน และมีช่องทางการ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 42

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ร้องเรี ยนสาหรับบุคคลภายนอกที่ มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้ใช้สิทธิ ร้องเรี ยนและเสนอแนะความ
คิดเห็น
2. ด้ านการดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ได้วางกรอบการดูแลพนักงานและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมไว้อย่างชัดเจน โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนา
พนักงานทุกระดับให้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสถานการณ์โลกในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการดาเนิ นธุรกิจ ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรี ยนเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาผลสารวจที่ได้มาพัฒนาและส่ งเสริ ม
พนักงานในด้านต่างๆ
3. ด้ านความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุรกิ จโดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าทุก
กลุ่มภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม และให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่ทาให้เกิดความคลุมเครื อ
หรื อบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การหรื อละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลที่สาคัญซึ่ งจะนาไปสู่ ความเข้าใจผิด รวมถึง
ยังให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนี้ บริ ษทั มีบริ การที่ให้คาแนะนาความคุม้ ครอง
ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในราคาที่ยตุ ิธรรม ซึ่งทางบริ ษทั จะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้าทราบก่อนการดาเนินงานทุกครั้ง และจะไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผูอ้ ื่นที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยมิชอบเว้นเสี ยแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่ วน
บุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ทั้งนี้บริ ษทั ยังให้สิทธิแก่ลูกค้าในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
การใช้ขอ้ มูลของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย และมีกระบวนการให้ลูกค้าสามารถแนะนาหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการ
บริ การผ่านช่องทางต่างๆ และเมื่อพบความผิดพลาดหรื อไม่ชอบธรรมในการให้บริ การทางบริ ษทั จะดาเนิ นการแก้ไขให้
ถูกต้องทันที
4. ด้ านการดูแลสังคมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
ในปี 2564 เป็ นปี ที่ทวั่ โลกต้องเผชิญกับเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่มีการระบาดอย่างรุ นแรง ส่งผลกระทบทั้งในด้านสุ ขภาพ
และเศรษฐกิจ บริ ษทั ได้คานึงถึงการดูแลพนักงาน ลูกค้า ชุมชนบริ เวณใกล้เคียง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ให้ปลอดภัยจาก
ผลกระทบจาก COVID -19 ในครั้งนี้ โดยบริ ษทั ได้ดาเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อป้ องกันและลดผลกระทบในช่วง
ก่อนและหลังการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 รวมถึงในช่วงฟื้ นตัวจากสถานการณ์ดงั กล่าว
5. ด้ านการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยบริ ษทั ตระหนักดี วา่ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทาที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อันจะ
ส่ งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงและความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ ยอมรับของสังคม บริ ษทั จึงได้
กาหนดนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ขึ้น โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกคนจะต้อง
ยึดถือและนาไปปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด โดยแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการป้ องกันการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ได้เปิ ดเผยอยู่ใน
“การติดตามให้ มกี ารปฏิบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการกากับดูแลกิจการ”
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6. ด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและอาชี วอนามัยถือเป็ นความรับผิดชอบที่ สาคัญขององค์กร บริ ษทั จึ งกาหนดให้บุคลากรทุกระดับต้อง
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และชุมชน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกาหนด อีกทั้ง
บริ ษทั ยังดูแลรักษา ปรับปรุ ง พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและสุ ขอนามัยของ
บุคลากรภายในบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนจะไม่เกิดอันตรายหรื อเจ็บป่ วยขณะปฏิบตั ิงาน
เป้ าหมายและกลยุทธ์ การจัดการด้ านสังคม
เป้ าหมาย

กลยุทธ์

ด้ านการดูแลพนักงาน


รักษาจานวนข้อร้องเรี ยนให้เป็ น 0 อย่างต่อเนื่อง



การบริ หารคนเก่ง การเติบโต



การเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ด้วยการสื่ อสาร

ด้ านความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า


รักษาจานวนข้อร้องเรี ยนให้เป็ น 0 อย่างต่อเนื่อง



พัฒนารู ปแบบการให้บริ การที่หลากหลาย



เพิ่มช่องทางการขายการบริ การให้มากขึ้น



การจัด ให้มี ช่ อ งทางในการรั บ ฟั ง ข้อ เสนอแนะหรื อ ข้อ

ด้ านการดูแลสังคมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน


รักษาจานวนข้อร้องเรี ยนให้เป็ น 0 อย่างต่อเนื่อง

ร้องเรี ยน


การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา

อัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการทางาน หรื ออุบตั ิเหตุ



ปรังปรุ งสภาพงานให้เหมาะสมกับลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงาน

ขณะปฏิบตั ิงาน เป็ น 0



ดูแลอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอเพื่อให้

ด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


พนักงานมีความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงาน
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
ด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในปี 2564 บริ ษทั มีการตรวจสอบประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน พบว่า ประเด็นด้านความปลอดภัย ด้านสุ ขอนามัย
(จากกรณี การเกิ ดวิกฤต COVID-19) และการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคล แม้จะไม่มีการระบุ ประเด็นความเสี่ ยงด้านสิ ท ธิ
มนุ ษยชนเนื่ องจากไม่เคยเกิ ดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ แต่บริ ษทั ยังให้ความสาคัญจึงมีการดาเนิ นงานเพื่อ
ป้ องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้


ด้ านการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุ คคล เริ่ มดาเนิ นการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กลไก หรื อมาตรการกากับดู แล พร้อม
ปรับปรุ งกระบวนการทางานเพื่อรองรับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริ ษทั มีการ
กาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ ใจว่าได้ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงจัดอบรมสัมมนาให้ความรู ้และสร้าง
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ความตระหนักให้กบั บุ คลากรทุกระดับเพื่อเตรี ยมความพร้ อมการปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติ เพื่อวางแนวปฏิ บัติและ
ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ผลโดยคานึ งถึงจุดควบคุมและมาตรการการควบคุมเพื่อลดความเสี่ ยง รวมทั้ง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดการควบคุมภายในที่ดียงิ่ ขึ้น


ด้ านชีวอนามัย บริ ษทั มีการบริ หารจัดการด้านสิ ทธิมนุษยชนครอบคลุมโรคระบาดอุบตั ิใหม่ โดยเฉพาะในกรณี ที่เกิดวิกฤต
COVID – 19 บริ ษทั จัดให้มีอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการป้ องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่บุคลากรทุก
ระดับ ชุมชน และลูกค้าประชาชน รวมถึง การทางานที่บา้ น (Work from Home: WFH) เป็ นต้น



ด้ านความปลอดภัย บริ ษทั มีนโยบายความปลอดภัยในที่ทางานที่เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ จัดให้มีการให้ความรู ้ตามระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน นาเทคโนโลยี
ใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อลดความเสี่ ยง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ตามปั จจัยเสี่ ยง



ด้ านเจรจาต่ อรอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้มีการสื่ อสารกันระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในการเจรจาใช้สิทธิ ประโยชน์ของ
พนัก งานกับ บริ ษ ัท ผ่ า นช่ อ งทางในการรั บ เรื่ องมายัง ฝ่ ายบริ หารและท าการรวบรวมข้อ มู ล ดัง กล่ า วเสนอไปยัง
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพัฒนาสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ของพนักงาน ทาให้พนักงานได้รับสวัสดิการตรงตามความ
ต้องการและความคาดหวังอย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 ตัวอย่างผลที่เกิดจากการพัฒนาสวัสดิการ ได้แก่ การเพิ่มค่าครอง
ชีพให้กบั พนักงานทุกคน เป็ นต้น จากการแลกเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารซึ่งเป็ นผูแ้ ทนของ
พนักงาน บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทในด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา



ด้ านข้ อพิพาทและการร้ องเรี ยน ในปี 2564 จากกการแลกเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ น
ผูแ้ ทนของพนักงาน บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาคัญ ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมถึงไม่มีประเด็น
ละเมิดกฎหมายหรื อข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนยั สาคัญ และไม่มีกรณี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูส้ ร้างผลกระทบด้านลบต่อ
ประเด็นสังคมในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา

ด้ านการดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มีการวางแผนและติดตามประเด็นด้านการดูแลและพัฒนาพนักงาน เพื่อรวมรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านการเปิ ด
โอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็ นและข้อร้องเรี ยนเป็ นประจาทุกปี และคัดกรองประเด็นหารื อต่างๆ ก่อนนาประเด็น
เหล่านั้นไปพิจารณาในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอดาเนิ นการปรั บปรุ งและพัฒนา พร้อมติ ดตามดูแลบุ คลากร
ทุกระดับอย่างใกล้ชิดและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เช่น ประเด็นด้านการบริ หารอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับธุรกิจ การพัฒนา
พนักงาน (Learning and Development) การสนับสนุนการโยกย้ายเพื่อการพัฒนา (Job Rotation for Development) และการ
ส่งเสริ มด้านการเรี ยนรู ้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งนี้บริ ษทั ยังมีการบริ หารบุคคลากรให้ทนั สมัยเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิ จิทลั (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการสรรหา การสื บทอดตาแหน่งงาน การคัดเลือก
บุคลากรและวางแผนอัตรากาลังคน โดยเฉพาะตาแหน่งงานหลัก (Key Positions)
สาหรับการดาเนินงานตามกระบวนการในการดูแลพนักงาน แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้ านการวางแผนกาลังคนและสรรหา
บริ ษทั มีการวางแผนกาลังคนให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กรในระยะ 3 ปี ในปี 2564 มีพนักงานทั้งสิ้ น 61 คน อย่างไรก็
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ตามด้วยสถานการณ์ COVID – 19 บริ ษทั เน้นการโยกย้ายภายในองค์กร (Job Rotation) ซึ่ งในปี 2564 รับพนักงานใหม่
เพียง 3 คน ในเฉพาะตาแหน่งที่จาเป็ นเท่านั้น โดยบริ ษทั มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ
2. ด้ านการพัฒนาพนักงาน
ในการพัฒนาพนักงานและเพิ่มพูนความรู ้ของบุคลากรบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่ อง โดยการพัฒนาบุคลากรจะ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็ นคุณสมบัติหลักในการสรรหาบุคลากรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง และ
เอื้อต่อความสาเร็ จของเป้ าหมายองค์กรที่ต้ งั ไว้
เป้ าหมายและผลการดาเนินงานปี 2564
เป้ าหมาย


พัฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถเรี ยนรู ้ ผ่ า นเทคโนโลยี

ผลการดาเนินงานปี 2564


ที่ทนั สมัย เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์พนักงาน


ชัว่ โมงการฝึ กอบรมของพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2563

ร้ อ ยละ 100 ของพนั ก งานสามารถเรี ยนรู ้ ผ่ า นระบบ
e-Learning



จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 30.58

การดูแลพนักงานในสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
บริ ษทั ตระหนักถึงสุ ขภาพของพนักงานเป็ นสาคัญจึ งได้ออกมาตรการและแนวปฏิบตั ิเพื่อป้ องกัน โดยจัดให้มีการคัดกรอง
เบื้ องต้นผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ปฏิ บัติงาน จัดหาเจลแอลกอฮอล์บริ การตามจุ ดต่างๆ ภายในอาคาร รณรงค์ให้
พนักงานดูแลตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือสม่าเสมอ และออกนโยบาย WFH เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อ
ให้กบั พนักงานได้มากกว่า 50% ของจานวนพนักงานทั้งหมด อีกทั้งจัดเตรี ยม Antigen Test Kit (ATK) สาหรับพนักงานที่เข้า
มาปฏิบตั ิงานภายในสานักงาน โดยจะมีการตรวจซ้ าทุก 14 วัน รวมถึงสื่ อสารสถานการณ์ปัจจุบนั ผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์แก่
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานได้รับรู ้ข่าวสารอย่างทันเหตุการณ์และตระหนักถึงการดูแลสุ ขภาพ พร้อมสารวจการ
เดินทางของพนักงานที่ไปในพื้นที่เสี่ ยง เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสในอาคารสานักงานอย่างเคร่ งครัด
3. การรักษาพนักงาน
เป้ าหมายและผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายในการควบคุมอัตราการลาออกของพนักงาน (Turn Over
Rate)ไม่ให้เกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2564 บริ ษทั มีอตั ราการลาออกลดลง ร้อยละ100 จากปี 2563
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การดาเนินงานที่สาคัญ คือการพิจารณาและบริ หารค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับการเติบโตของผลประกอบการ ความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และสร้างความเป็ นธรรมในระยะยาว ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจและใช้ศกั ยภาพของตนให้มากขึ้น อีกทั้งบริ ษทั ยังมี
การวางแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพอีกด้วย
สาหรับการพิจารณาและบริ หารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับก็ถือเป็ นอีกส่ วนที่สาคัญในการสร้าง
ความผูกพัน และก้าวสู่ การเป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง (High - Performance Culture) ในแต่ละปี บริ ษทั ได้มีการ
พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอก เพื่อนามาทบทวน
และปรับปรุ งเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม อีกทั้งยังคงมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริ หารค่าตอบแทนได้
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สอดคล้อ งกับแนวโน้มความต้อ งการของพนักงานรุ่ นใหม่ ทั้ง นี้ ไม่มี ความแตกต่ างทางเพศในการพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่งของพนักงาน
ด้ านความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษทั มีเป้ าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม รวมไปถึงการจัดหาข้อมูลและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพของการรับประกันภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยอย่างสู งสุ ด
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนี้ บริ ษทั ได้พฒั นาแผนงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตควบคู่ไปกับการเพิ่มพูน
ความรู ้ที่จาเป็ นต่อองค์กรเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสู งสุ ด ภายในปี 2565 บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะมีเบี้ย
ประกันภัยรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เนื่ องจากมีการขยายช่องทางการขายประกันภัยรถยนต์ท้ งั ภาคสมัครใจและภาคบังคับเพื่อให้
กลุ่มลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นการขยายตลาดด้านการประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นการ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริ ษทั เปิ ดช่องทางการร้องเรี ยนเพื่อให้ลูกค้า ได้เสนอแนะหรื อร้องเรี ยนเรื่ อง
ต่างๆ มายังบริ ษทั โดยบริ ษทั จะนาข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเข้ามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลการดาเนินงานในปี 2564 พบว่า


เรื่ องร้องเรี ยนจากลูกค้า เป็ น 0

ด้ านการดูแลสังคมและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
การมีส่วนร่ วมในการดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่ สานักงาน โดยกาหนดมาตรการในการดาเนิ นกิจการไม่ให้กระทบกับชุมชน
หรื อผูอ้ ยูอ่ าศัยโดยรอบเพื่อตอบสนองความต้องการ / ความคาดหวัง ซึ่งความคาดหวังส่วนใหญ่ ได้แก่ การดาเนินกิจการไม่ให้
กระทบกับชุ มชน การสื่ อสารอย่างรวดเร็ วในกรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น การมี ช่องทางสื่ อสารที่ หลากหลาย เป็ นต้น ซึ่ งผลการ
ดาเนินงานในปี 2564 พบว่า


เรื่ องร้องเรี ยนจากชุมชนและผูอ้ ยูอ่ าศัยโดยรอบ เป็ น 0

ด้ านการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อยูเ่ สมอโดยคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงจะเป็ นผูป้ ระเมินความเสี่ ยง
เบื้องต้นและจะส่ งผลการประเมินไปยังคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อทาการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมให้อยูใ่ นความ
เสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มี สานักตรวจสอบภายในที่ บริ ษทั ว่าจ้าง
บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิ ท จากัด ทาหน้าที่ สอบทานประเมิ นติ ดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตในการปฏิ บตั ิ หน้าที่
นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ ยงระดับองค์กร ซึ่งผลการดาเนินงานในปี 2564 พบว่า


ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ หรื อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

ด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในปี 2564 บริ ษทั เปิ ดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากบุคลากรแต่ละสายงานผ่านตัวแทน และแจ้ง
ข่าวสารพร้อมติดตามความก้าวหน้าของการดาเนิ นงาน ผลักดันให้เกิดมาตรฐานการป้ องกัน COVID -19 เช่น การคัดกรอง
อุปกรณ์ป้องกัน การรักษาระยะห่างในพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็ นมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุขกาหนด
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สาหรั บผลการดาเนิ นงานตามเป้ าหมาย จากการบริ หารงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ส่ งผลให้บริ ษทั มีผลการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี เนื่ องจากบริ ษทั มีการกาหนดมาตรการความปลอดภัยในที่ทางาน และจัด
ให้มีการติดตามพร้อมสื่ อสารแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยส่ วนบุคคล (Personal Safety)
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืน ซึ่งผลการดาเนินงานในปี 2564 พบว่า


อัตราการบาดเจ็บหรื อการเกิดอุบตั ิเหตุขณะปฏิบตั ิงาน เป็ น 0



อัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคจากการทางาน เป็ น 0



จานวนพนักงานติดเชื้อ COVID – 19 เท่ากับ 2 คน
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) มีขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 28.31 ล้านบาท ลดลงจากปี
2563 ซึ่ งมีผลกาไรสุ ทธิ 51.22 ล้านบาท ลดลงจานวน 79.53 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 155.27 โดยรายได้หลักของบริ ษทั แบ่ง
ออกได้เป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1) รายได้ จากการรับประกันภัย
ในปี 2564 บริ ษทั มีเบี้ ยประกันภัยรั บรวมทุ กประเภท จานวน 316.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่ งมี จานวน 198.56
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 118.07 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 59.46 โดยส่ วนใหญ่ของการรับประกันภัยจะเป็ นเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ซ่ ึงเป็ นผลมาจากการขยายตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวม จานวน 59.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
18.87 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ในส่ วนของความเสี่ ยงภัยที่บริ ษทั รับไว้เองมี จานวน 256.88 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ ย
ประกันภัยรถยนต์ จานวน 202.81 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอัคคีภยั จานวน 30.26 ล้านบาท เบี้ ยประกันภัยทางทะเลและ
ลอจิสติกส์ จานวน 5.32 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล จานวน 0.68 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด
จานวน 17.81 ล้านบาท ตามลาดับ
2) รายได้ จากการลงทุน
ในปี 2564 รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย ดอกเบี้ย เงินปั นผล และกาไรจากเงินลงทุน จานวน 19.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมี จานวน 17.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.53 ในส่ วนอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2564 มีอตั ราร้อยละ 2.80 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 10.67 ในขณะที่ปี 2563 มีอตั รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 2.53 เนื่องจากมีกาไรจากการขายเงินลงทุน จานวน 2.29 ล้านบาท
ในปี 2564 บริษัทมีรายจ่ ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้ แก่


ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย จานวน 217.77 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 34.32 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 13.61 ซึ่ งในปี 2564 บริ ษทั มีค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี จากการดาเนิ นงานปกติ จานวน
39.61 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนคิดเป็ นร้อยละ 28.50 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ ซึ่ งลดลง
จากปี 2563 ที่มีอตั ราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 39.11



ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงาน จานวน 39.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 0.82 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 2.10 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่ วนสู ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่น ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 886.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 99.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
12.63 บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นกอบด้วย หุน้ สามัญ หุน้ กู้ สลากออมสิ น เงินฝากสถาบันการเงินและพันธบัตร จานวน
605.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 15.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.43 ซึ่ งถูกบันทึ กเป็ นมูลค่ายุติธรรม และได้บนั ทึ ก
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 37.51 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 มีจานวน 20.00 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.55 เนื่องจากการปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่ วนของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด เงิ นให้กูย้ ืม และเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ (ไม่ร่วมตราสารทุนและเงิ นลงทุนทัว่ ไป) ในปี 2564 มีจานวน 498.23 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 32.99 ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่งมี จานวน 465.24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.09
สาหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2564 จานวน 44.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563
จานวน 8.91 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.72
สาหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อในปี 2563 จานวน 36.05 ล้านบาท ลดลง จากปี 2562
จานวน 27.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.92
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ลูกหนี้
ในปี 2564 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยค้างรับ จานวน 37.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 24.60 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 185.80 โดยสามารถแยกอายุลูกหนี้ได้ ดังต่อไปนี้
(หน่ วย: ล้านบาท)

ระยะเวลาค้ างรับ

ปี 2564

ปี 2563

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ าประกันภัย

รวม

จากผู้เอาประกันภัย

จากตัวแทนและนายหน้ าประกันภัย

รวม

1. ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ

0.02

33.19

33.21

0.76

10.77

11.53

2. ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

1.49

1.68

3.17

0.03

0.35

0.38

3. ค้างรับ 31 – 60 วัน

-

1.15

1.15

-

0.66

0.66

4. ค้างรับ 61 – 90 วัน

-

0.30

0.30

-

0.62

0.62

5. ค้างรับ 91 วัน – 1 ปี

-

1.17

1.17

-

0.86

0.86

รวมเบี้ยประกันภัยรับ

1.51

37.49

39.00

0.79

13.26

14.05

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

(1.16)

(1.16)

-

(0.81)

(0.81)

1.51

36.33

37.84

0.79

12.42

13.24

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ในปี 2564 บริ ษทั มีอตั ราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยูท่ ี่ 30 วัน โดยบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายในการเร่ งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่ งครัดและรัดกุม เพื่อเป็ นการดูแลให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงาน และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่ทางบริ ษทั ได้วางไว้ ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริ ษทั ได้ต้ งั ไว้จานวน 1.16 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการประมาณจานวนหนี้สงสัยจะสู ญ
ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของบริ ษทั ในการเก็บเงินจากลูกหนี้ซ่ ึงคาดว่าเพียงพอ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2564
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

ปี 2563

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่ า
ยุตธิ รรม

ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรั พย์ต่อสิ นทรั พย์
รวม

ราคาทุน

กาไรที่ยงั ไม่ เกิดขึ้น
จริ ง

ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่ า
ยุตธิ รรม

ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรั พย์ต่อสิ นทรั พย์
รวม

4.92

3.88

(0.05)

8.75

0.99

8.70

14.69

(0.08)

23.31

2.96

163.29

101.76

(66.64)

198.41

22.38

157.12

70.39

(67.94)

159.57

20.27

0.34

7.94

-

8.28

0.93

0.34

7.94

-

8.28

1.05

168.55

113.58

(66.69)

215.44

24.30

166.16

93.02

(68.02)

191.16

24.28

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ ้นทุน
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาด
แห่ งประเทศไทย

หลักทรัพย์

รวม

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ปี 2564
เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ปี 2563
ร้ อยละของเงินลงทุนใน

หลักทรั พย์ต่อสิ นทรั พย์ รวม

ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ร้ อยละของเงินลงทุนใน
หลักทรั พย์ต่อสิ นทรั พย์ รวม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์

1.20

0.14

1.60

0.20

พันธบัตรต่างประเทศ

5.00

0.56

5.00

0.64

-

-

หุ ้นกู้ – หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ

-

หลักทรัพย์เอกชน
หุ ้นกู้ – หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม
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259.31

29.25

288.04

36.59

124.27

14.02

134.48

17.08

-

-

429.12

54.51

389.78

43.97
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ในปี 2564 บริ ษทั ลงทุนในหลักทรัพย์ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขาย จานวน 215.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 24.28 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 12.70 และลงทุนในเงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด จานวน 389.78 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 39.34 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 9.17 ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจาก ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจานวน 36.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
จานวน 16.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 87.22
สภาพคล่ อง
ในปี 2564 เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษทั เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จานวน 119.99 ล้านบาท ขณะที่เงินสดสุ ทธิ ที่ใช้
ไปจากกิจกรรมลงทุนในปี 2564 จานวน 0.18 ล้านบาท ลดลง จากปี 2563 จานวน 0.07 ล้านบาท ในส่ วนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 104.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 73.26
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.15 เท่า ลดลงจากปี 2563 มีเท่ากับ 3.06 เท่า ซึ่ งจานวนทรัพย์สิน
หมุนเวียนที่ บริ ษทั มีอยู่สามารถนาไปชาระหนี้ สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่องที่ทางบริ ษทั ได้วางเอาไว้
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีหนี้ สิน จานวน 370.62. ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 140.64 ล้านบาท ซึ่ งมีหนี้ สินรวม
จานวน 229.98 ล้านบาท ปั จจุบนั บริ ษทั มีอตั ราหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.72 เท่า เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ซึ่ งมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นเท่ ากับ 0.41 เท่ า หนี้ สิ นส่ วนใหญ่ข องบริ ษทั ประกอบด้วย เงิ นสารองเบี้ ย ประกันภัยที่ ย งั ไม่ ถือเป็ นรายได้
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 516.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 41.22 ล้านบาท ซึ่ งมีจานวน
557.26 ล้านบาท เนื่ องจากมีผลขาดทุนสาหรับปี 2564 จานวน 28.31 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 มีกาไร 51.22 ล้านบาท มีการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 2.60 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 31.20 ล้านบาท
เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุ มตั ิงดการจ่ายเงิ นปั นผล ประจาปี 2564 ให้
นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
สาหรับผลการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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แนวโน้ มธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2565
ในอนาคตนักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทยหลังจากสถานการณ์ COVID – 19 จะมีลกั ษณะ
ไม่สมดุล หรื อมีลกั ษณะที่เป็ นไปตามรู ปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ K (K Shaped)[1] กล่าวคือ ธุรกิจขนาดใหญ่หรื อรัฐวิสาหกิจที่
เข้าถึงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลและธนาคารกลางได้โดยตรงสามารถฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ ว ส่ วนกลุ่มที่ถูกทอดทิ้ง คือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เนื่องจากการจัดสรรเงินกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างไม่ทวั่ ถึง
ในขณะที่ให้เศรษฐกิจระดับล่างยังย่าแย่อยู่ ส่งผลให้การจ้างงานปรับตัวลดลง สภาพเช่นที่วา่ นี้จะทาให้ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ (Tech Company)
และองค์กรที่มีเงิ นทุนมากจะเป็ นธุรกิจที่ฟ้ื นตัวได้เร็ ว เมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดเล็กและมีเงินทุนไม่มาก รวมไปถึงธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 เช่น ธุรกิจ ท่องเที่ยว โรงแรม เป็ นต้น

ในขณะที่ Swiss Re Institute (Swiss Re)[2] ประเมินว่า เบี้ยประกันภัยโลก (ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย) จะหดตัวลง 3% ในปี
2021 และคาดหวังว่าขนาดของธุรกิจจะกลับสู่ระดับก่อนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในปี 2022 Swiss Re กล่าวว่า ผลกระทบครั้ง
นี้ ที่เกิดขึ้นต่อธุ รกิจประกันภัยโลกเทียบได้กบั เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2008 – 2009 หรื อในช่วงภาวะวิกฤติทางการเงินโลก
(Global Financial Crisis) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกครั้งนี้ ได้รับผลกระทบที่ รุนแรงมากกว่าครั้งที่ผ่านมา จากการประเมินของ
Swiss Re เบี้ยประกันวินาศภัยโลกในปี 2021 มีแนวโน้มที่จะเท่ากับปี 2019 แต่ในปี 2022 ธุรกิจประกันวินาศภัยโลกจะสามารถ
ขยายตัวได้ที่อตั รา 3% นาโดยกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่มีโอกาสจะเติบโตได้ที่อตั รา 7% ในขณะที่ตลาดประกัน
วินาศภัยในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว (Advance Markets) จะขยายตัวที่ 3% Swiss Re เชื่อว่าธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกร่ งทาง
การเงินเพียงพอที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ครั้งนี้ ได้ แต่ความท้าทายที่ธุรกิจจะต้องเผชิญจะเป็ นในเรื่ องของ
ผลกาไรจากการดาเนิ นงาน เนื่ องจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ลดลง ตลอดจนถึงธุ รกิ จประกันภัยที่ สาคัญหลายประเภททั้ง
ประกันชีวติ และประกันวินาศภัยที่อาจจะต้องมีภาระชดใช้ต่อเนื่องในอนาคตอันมีสาเหตุมาจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้
ในทางกลับกัน เหตุการณ์ครั้งนี้ จะทาให้อตั ราเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยปรับตัวสู งขึ้นสอดรับกับสภาพอุปทานของ
เงิ นทุนที่ ลดลง โดยเฉพาะการประกันภัยลูกค้ากลุ่มองค์กร นอกจากนี้ แล้ว ประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ จะเป็ นปั จจัยที่ กระตุน้ ให้
ประชาชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของประกันภัยมากยิง่ ขึ้น ซึ่งก็น่าจะนาไปสู่ความต้องการประกันภัยที่สูงมากขึ้นในอนาคต
จากการสารวจของ Deloitte[3] พบว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายจะเป็ นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประกันภัยมาก
ยิง่ ขึ้นต่อจากนี้ไป บริ ษทั ต่างๆ จะเริ่ มชะลอหรื อลดการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีความจาเป็ นน้อยเพื่อสารองเงินทุนไว้ใช้ในการ
ฟื้ นตัวและการเติบโตในอนาคต บริ ษทั ประกันภัยใน Asia – Pacific เกือบ 50% ตั้งความหวังที่จะลดต้นทุนขององค์กรในระดับ 11%
- 20% ในช่วง 12 – 18 เดือนต่อจากนี้ไป
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Digital Transformation และ Virtual Operations ในบริ ษทั
ประกันภัยจะถูกเร่ งให้เกิดเร็ วยิ่งขึ้น จากเดิมที่กาหนดไว้วา่
จะใช้เวลาหลายปี ในการดาเนิ นการ จะถูกย่นลงมาเหลื อ
เพียง 1 – 2 ปี ที่จะต้องเห็นผล บริ ษทั ประกันภัยในแต่ละ
ภูมิภาคจะให้ความสาคัญในแต่ละกระบวนการแตกต่างกัน
ไป ดังแสดงในแผนภาพ
มูลค่าความสูญเสี ยจากเหตุการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ของธุรกิจประกันวินาศภัย ณ ปั จจุบนั ยังไม่แน่ชดั แต่เป็ นที่คาด
กันในวงการว่าค่าสิ นไหมทดแทนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จะบวกลบอยู่ที่มูลค่า $5.5 หมื่นล้าน ความเสี ยหายล่าสุ ดที่ Reinsurance
News[4] ได้รวบรวม ไว้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผา่ นมาอยูท่ ี่มูลค่า $2.95 หมื่นล้าน บริ ษทั ประกันภัย (ต่อ) ที่ได้รับความเสี ยหายสู งสุ ดคือ
Munich Re ($4.1 พันล้าน) อันดับสองคือ Lloy’d ที่มีมูลค่าสิ นไหมทดแทนอยูท่ ี่ $3.9 พันล้าน อันดับสามคือ Swiss Re ที่รายงาน
มูลค่าสิ นไหมทดแทนอยูท่ ี่ $3.0 พันล้าน
การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย รวมถึงการเดินทาง และการประกันภัยลูกค้ากลุ่มองค์กร เป็ นที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 โดยตรงและหนักกว่าการประกันภัยลูกค้ารายย่อย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่
ให้ความคุม้ ครองผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคจะเป็ นที่ตอ้ งการในอนาคต ซึ่ งผลิตภัณฑ์เช่นที่วา่ นี้ รัฐบาลจาเป็ นที่จะต้อง
เข้ามาให้การสนับสนุนในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งด้วย เนื่ องจากเป็ นภัยที่ มีการสะสมตั วค่อนข้างสู ง นอกจากนี้ แล้ว การที่ห่วงโซ่
อุปทานถูกปรับเปลี่ ยนไปจากเดิ ม รวมไปถึ งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในชี วิตประจาวันมากยิ่งขึ้น จึ งเปิ ดโอกาสให้กับ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบริ การรู ปแบบใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยเกี่ยวกับการค้ าประกัน
การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภัยไซเบอร์ เป็ นต้น เนื่องด้วยนโยบาย Work from Home: WFM และการทาธุรกรรมออนไลน์ที่
เพิ่มมากขึ้นระหว่างการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ทาให้ Cyber Risk และ Business Interruption เป็ นภัยที่ท้ งั บริ ษทั ประกันภัย
และผูเ้ อาประกันภัยคาดว่าจะต้องแบกรับมากยิง่ ขึ้นต่อจากนี้ไป
ผลกาไรจากธุรกิจประกันวินาศภัยที่ให้ความคุม้ ครอง Events Cancellation และ Workers’ Compensation ได้รับผลกระทบเชิงลบ
อย่างมาก เห็ นได้จาก ROE ของบริ ษทั ประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ ลดลงจาก 8.3% ในปี 2019 เหลือ 2.8% ในปี 2020
สาเหตุมาจากค่าสิ นไหมที่บริ ษทั เหล่านี้ ตอ้ งแบกรับไว้มากถึง $6.8 พันล้าน อันมีที่มาจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และการ
ปรับลดลงของเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันภัยที่สาคัญหลายประเภท Swiss Re ประเมินว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยโลกในปี 2022
จะมีขนาดต่างไปจากปี 2019 และจะเริ่ มกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในปี 2023 ที่อตั รา 3%
ถึงแม้โลกจะสามารถจัดการการแพร่ ระบาดของ COVID – 19 ได้สาเร็ จ แต่เชื่อได้วา่ โลกจะไม่หมุนย้อนกลับเข้าสู่ภาพ “ปรกติ” ดัง่ ที่
เคยเป็ นมา จึ งเป็ นเรื่ องที่ ทา้ ทายมากสาหรั บบริ ษทั ประกันภัยทั่วโลก และจะยิ่งท้าทายเป็ นทวีคูณสาหรั บบริ ษทั ที่ ยงั ย้ าคิดย้ าทา
แบบเดิ มๆ ดังนั้นบริ ษทั จึ งตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาการดาเนิ นธุรกิจให้มีความทันสมัยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม พร้อมทั้ง
รักษาการบริ การที่ดีกบั ลูกค้าและคู่คา้ ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถให้มากยิง่ ขึ้นรวมถึงการดาเนินงานด้านการบริ หาร
จัดการให้มีประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อเป็ นการลดกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อ้ างอิงจาก
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
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5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
5.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้งั
สานักงานใหญ่ : อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
สาขาขอนแก่น: เลขที่ 377/1-3 หมู่ 12 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ทะเบียนเลขที่
0107537000807 (บมจ. 327)
ก่อตั้งบริษัทและเริ่มประกอบกิจการ
10 พฤศจิกายน 2492

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บล้านบาท)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จานวน 12,000,000 หุน้ (สิ บสองล้านหุ น้ )
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รับประกันวินาศภัย
ติดต่ อบริษัท
▲ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2276-1024 ต่อ 212 โทรสาร 0-2275-4919
Email: charanins@charaninsurance.co.th
▲ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์: 0-2276-1024 ต่อ 207 โทรสาร 0-2275-4919
Email: charanins@charaninsurance.co.th

▲ เว็บไซต์บริ ษทั
http://charaninsurance.co.th/

5.2 บุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
▲ นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
▲ สานักงานตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 ซอยสุ ขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร 0-2259-5300-2
โดย
นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
และ/หรื อ
นางสาวสมจินนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645
และ/หรื อ
นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125
▲ ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ไม่มี▲ ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มี-
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5.3 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายหรื อคดีฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อ
ทรัพย์สิน ฐานะทางการเงิน และการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั มากกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนผูถ้ ือหุ ้น หรื อร้อยละ 10 ของสิ นทรัพย์
หมุนเวียน
5.4 ตลาดรอง
- บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น 5.5 สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่ อประจา (เฉพาะกรณีทบี่ ริษัทออกตราสารหนี)้
- บริ ษทั ไม่มีการออกตราสารหนี้ -
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ าองค์กรอย่างสม่าเสมอ โดยได้ยึดถือการปฏิบตั ิงานตามหลักการ
กากับดูแลกิ จการที่ ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มีคุณธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึงจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตั้งแต่ ปี 2563 โดยเชื่อ
อย่างยิง่ ว่ากระบวนการการกากับดูแลกิจการที่จะยกระดับการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เติบโตและยัง่ ยืน นาไปสู่ความสาเร็ จอัน
ได้แก่การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้มุ่งสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสร้าง
จิตสานึกในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทางานประจาวันจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งพัฒนาระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ติดตามศึกษาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีท้ งั ในและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มี
การทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายเป็ นประจาทุกปี อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วกับคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี้
1. การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่จะร่ วมกันพิจารณากลัน่ กรองผูท้ รงคุณวุฒิที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด โดยพิ จารณาจากทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ มี ประวัติ การทางานที่ ดี และมี ภาวะผูน้ า
วิสยั ทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั นอกจากนี้ ยงั คานึ งถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
(Board Diversity) และกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นและยังขาดรวมถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อเสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ งและประสิ ทธิ ผลของคณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชี พและมีความหลายหลาย โดยพิจารณาจาก
โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ไปด้วย
2. การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ยังไม่มีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการที่ชดั เจน โปร่ งใส เหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขต
หน้าที่ ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และมี ขนาด
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งคานึ งถึงผลประกอบการเพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสิ นใจ
โดยการกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมาย
และทิศทางที่บริ ษทั กาหนด และจะนาเสนอจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใสสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้
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3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) บริ ษทั กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน (ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุ มพิเศษเพิ่มเติ มตามความจาเป็ นเพื่อพิจารณา
งบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
(2) มีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจนและได้กาหนดตารางการประชุมที่ แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ นาส่ ง
เอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในปี 2564 ได้มีการกาหนดตารางการประชุ มกรรมการประจาปี 2565 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุ มอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้) ดังต่อไปนี้
ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

3

วันที่ 10 สิ งหาคม 2565

วันที่ 3 สิ งหาคม 2565

4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั กาหนดองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
(4) คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศและข้อมู ลที่สาคัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริ ษทั
หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(5) คณะกรรมการบริ ษ ัท สนับ สนุ น ให้ก รรมการผูจ้ ัด การเชิ ญ ผู ้บ ริ ห ารเข้า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ให้
สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทาความรู ้จกั กับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตาแหน่ง
(6) ในการประชุม ประธานคณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนาเสนอวาระการประชุมและจัดสรรเวลา
ในการอภิ ป รายซัก ถาม และสรุ ป ประเด็ น เพื่ อ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุ ปการประชุม
4. ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หารโดยได้สงวนสิ ทธิ์ อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้
อย่างชัดเจน และมีการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และ
ผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
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5. การพัฒนากรรมการ
(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่านเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ และการ
ดาเนิ นการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของกรรมการขณะเดี ยวกันก็มี
นโยบายที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละมุ ม มองใหม่ ๆ ให้ กับ กรรมการทุ ก ท่ า นทั้ง ในแง่ ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของกรรมการ
ให้สามารถเข้ารับตาแหน่งได้เร็ วที่สุด โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เรื่ องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ: แนวทางการดาเนินงาน และเยีย่ มชมการทางานของแต่ละฝ่ าย
- การพบปะหารื อ: กับประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินงาน
(2) การพัฒนาความรู้
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการพัฒนากรรมการโดยได้ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บัติหน้าที่ กรรมการ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยูเ่ สมอและยังเป็ นการเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็ นประโยชน์นามาประยุกต์ใช้กบั
ธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้จึงมีนโยบายให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู ้ในหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) และ หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการไทย (IOD)
ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีมีการส่งเสริ มให้กรรมการเข้าร่ วมการอบรม
6. การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งในรู ปแบบของการประเมินการ
ปฏิบตั ิหน้าที่รายบุคคลด้วยตนเอง (Self-Assessment) รวมถึงการประเมินตนเองแบบรายคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาผลงานและปั ญหาสาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีบรรทัดฐานที่จะ
ใช้เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์และมีการทบทวนปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิ ดความถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
(2) เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมิ นของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุ ป และวิเคราะห์ผลการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมา และรายงานผลการวิเ คราะห์ จากการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
(3) เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูน้ าผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริ ษทั ไปจัดทาแผนเพื่อดาเนิ นการ
ปรับปรุ ง
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หลักเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ
การประเมินตนเองแบบรายคณะ

หัวข้ อการประเมิน

การประเมินรายบุคคล

โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร
การพัฒนาตนเอง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✕

✓

✕

✕

✓

✕

✕

✓

✕

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่ อย

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วกับผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่ วนได้ เสีย
 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก่ อนวันประชุม
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยส่ งเสริ มคุม้ ครองผูถ้ ือหุ ้นให้ได้ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐาน รวมถึงการอานวยความ
สะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ในการใช้สิทธิเรื่ องต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ควรได้รับอย่างเท่าเทียม เช่น การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ารวมถึงการส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิ ออกเสี ยงใน
เรื่ องสาคัญต่างๆ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2564 บริ ษทั มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. แต่เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID – 19 ในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครได้ทวีความรุ นแรง กรุ งเทพมหานครจึงได้
ออกประกาศ เรื่ อง การสัง่ ปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 25) โดยให้ปิดสถานที่ให้บริ การห้องประชุมและกาหนดให้
จากัดจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องไม่เกิน 20 คน ดังนั้นเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามประกาศดังกล่าว บริ ษทั มีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
เปลี่ยนสถานที่จดั ประชุมและชี้แจงปรับลดจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมผ่านทางอีเมล์ SMS และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
จากเดิม:

ห้อง Sarocha ชั้น 3 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

เปลีย่ นเป็ น: ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ปรับลดจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ไม่เกิน 20 ท่าน
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั
เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งเป็ นระยะเวลาตามที่ กฎหมาย
กาหนดและเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชุม คาถาม รวมถึงการเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้งดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
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ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ในหนังสื อเชิญประชุมมีรายละเอียดที่ชดั เจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
วาระการประชุม กฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่ วมการประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่
ต้องตัดสิ นใจในแต่ละวาระเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา ในแต่ละวาระจะระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวโดยไม่มีการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาส
ของผูถ้ ือหุ ้นในการศึ กษาข้อมูลสารสนเทศหรื อการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ ในหนังสื อเชิญประชุมมีการ
แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่ จาเป็ นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้
บริ ษทั ได้ประกาศการนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อพิมพ์ล่วงหน้า 3 วันก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างมากโดยคานึ งความสะดวกของผูถ้ ือหุ ้น จึงเลือกสถานที่การจัดการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น ณ ห้อ งประชุ ม ชั้น 11 อาคารจรั ญประกัน ภัย เลขที่ 408/1 ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งสะดวกต่อการเดินทางเนื่ องจากอยูใ่ กล้รถไฟฟ้ าใต้ดิน สถานี รัชดาภิเษก และได้อานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เดินทางมาเข้าร่ วมประชุม อาทิ จัดเตรี ยมจุดคัดกรอง เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ ป้ ายบอกทาง เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ในจานวนที่ เหมาะสม มีการนาระบบ Barcode เข้ามาใช้อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสี ยง
พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด รวมไปถึงบัตร
ลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมล่วงหน้าได้ 1 ชัว่ โมงก่อน
เริ่ มการประชุม เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้น โดยในปี 2564 ได้มีอาสา
พิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย คือ นางทรัพย์ดา แจ้งอรุ ณจิ รมณี เป็ นผูส้ ังเกตการณ์การจัดประชุม
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามข้อบังคับของบริ ษทั ก่อนเริ่ มการประชุมประธาน
ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูช้ ้ ีแจงจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมชี้แจง
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนโดยการใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณี ที่มีขอ้ โต้แย้งภายหลัง
ในระหว่างการประชุ ม ประธานในที่ ประชุ มได้ดาเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระที่ แจ้งไว้และจัดสรรเวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมเพียงพอก่อนลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อ
แสดงให้เห็ นถึ งความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายสามารถใช้สิทธิ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองด้วยการอภิ ปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิ ดเห็ นในที่ ประชุ มได้อย่างเต็มที่ โดย
ประธานและผูบ้ ริ หารจะตอบทุกข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น บริ ษทั ได้มีการจดบันทึ กการประชุมพร้อมทั้ง
คาถาม – คาตอบ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งที่ เห็ น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
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หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้บนั ทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่ องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
ข้อซักถาม คาชี้แจงที่เป็ นสาระสาคัญ และมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในวันถัดจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และได้จดั ส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุม รวมถึงเผยแพร่ รายงาน
การประชุมเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม

บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุ นและให้ความสาคัญในการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมและเป็ นธรรมเพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มการใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที่ ถูกละเมิดสิ ทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีมติดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะดาเนินการตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบ
วาระในที่ ประชุ มโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
2. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่ งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบโดยทัว่ กันบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระ
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกัน
กลัน่ กรองเรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม สาหรับวาระที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลบนเว็บไซต์บริ ษทั ต่อไป
3. บริ ษ ทั ได้สนับสนุ นให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะโดยการจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิ ชย์ และรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะประสงค์มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อกรรมการ
ตรวจสอบ พร้ อมข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการตรวจสอบที่ บริ ษทั กาหนดให้เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น สาหรั บ
หนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนและไม่ได้ติดอากรแสตมป์ บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์
เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็ วในการเข้าร่ วมประชุม
4. ก่อนเริ่ มการประชุมกรรมการผูจ้ ดั การชี้ แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นอย่างชัดเจนในห้อง
ประชุมโดยถือปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ในการลงคะแนนเสี ยง กล่าวคือ ให้ผถู ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวน
หุน้ ที่ตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสี ยงและการลงคะแนนเสี ยงให้ทาโดยเปิ ดเผย โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีการใช้บตั ร
ลงคะแนนเสี ยงในทุ กวาระ โดยเฉพาะวาระเรื่ องการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ในการ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลและได้ดาเนินการประชุมไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนวาระที่กาหนด
ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ระหว่างการประชุมประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาให้ผถู ้ ือหุ ้นมี
โอกาสได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันก่อนการออกเสี ยงเพื่อลงมติ
ในแต่ละวาระของการประชุม
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5. การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วโดยบริ ษทั ทาการแจกบัตรละคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุก
ท่านโดยแยกตามวาระที่สาคัญเพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่สมควร ซึ่ งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยง
เหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และนาผลคะแนนมารวบรวมกับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าใน
หนังสื อมอบฉันทะก่อนที่จะประกาศแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบ
6. บริ ษทั ได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็ นจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ในแต่ละ
วาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในรายงานการประชุมและมีการบันทึกคาถาม คาชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้
อย่างครบถ้วน ภายหลังจากการประชุม 14 วัน บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
และจัดเก็บเป็ นรายงานการประชุมไว้ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบได้
7. บริ ษทั มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงานในทุก
ระดับชั้นนาข้อมูลภายในบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารมีบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งนาส่ ง
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อ
รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์”


สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามสิ ทธิ ที่มีในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาให้มี
กระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัน่ คงทางการเงินและความ
ยัง่ ยืนของกิ จการต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและรับรู ้ถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามที่ กฎหมายกาหนด
รวมถึงเคารพหลักสิ ทธิ มนุษยชน และการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับ
การคุม้ ครอง และปฏิบตั ิดว้ ยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารสอดคล้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแล
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดกรอบความประพฤติดา้ นจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นกรอบความเข้าใจว่าบริ ษทั จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งสามารถจาแนกแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้น: บริ ษทั มีนโยบายที่ จะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าและเป็ นตัวแทนที่ ดีของผูถ้ ือหุ ้นในการดาเนิ นงาน โดยรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นด้วยผลตอบแทนที่ดี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู ้
ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส เป็ นที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้
- พนักงาน: บริ ษทั คานึงถึงพนักงานเป็ นสาคัญ เพราะถือว่าเป็ นหัวใจหลักของการดาเนิ นกิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดย
คานึ งถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานเป็ นสาคัญ จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และ
เคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ตามกลไกลของราคาตลาดแรงงาน และกาหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้ง
ในระยะสั้น และระยะยาว อีกทั้งมีนโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานเปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางาน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความสาเร็ จและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
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ให้กบั ลูกค้า ตลอดจนยังให้ความสาคัญกับการจัดการสุขอนามัยในที่ทางาน โดยมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทางานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัยต่อพนักงานเป็ นสาคัญ
- คู่ค้า: บริ ษทั ได้กาหนดในจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จ เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเหมาะสม และเพื่อให้
เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันที่สุจริ ตโปร่ งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่
เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ตอ้ งแจ้งให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการ
แก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการกาหนดระเบียบ
ในการจัดหาและดาเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ และไม่ทาธุรกิจ
กับ คู่ค ้าที่ ละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน หรื อ ละมิ ดทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญา หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึ ง
ตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
- เจ้ าหนี:้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่ งครัด โดยไม่มีการกระทาใดๆที่ฝ่าฝื นเงื่อนไขที่ตกลง หรื อปิ ดบัง
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่ งเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่เจ้าหนี้ มาโดยตลอด ทั้งนี้
หากบริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรื อมีเหตุจาเป็ นให้ผิดนัดชาระหนี้ บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทันที เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม โดยในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชาระใดๆ
- ลู กค้ า: บริ ษทั มี ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มี คุณภาพ และบริ การให้ได้มาตรฐาน ให้ความคุ ม้ ครองที่
เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ยึดหลักความยุติธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้ง ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าในเรื่ องของการให้ขอ้ มูลข่าวสารและข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับเรื่ องร้องเรี ยนให้ขอ้ เสนอแนะจาก
ลูกค้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่ อง “การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม” ภายใต้หัวข้อ “ด้ าน
ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า”
- คู่แข่ งทางการค้ า: บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ น
ธรรม มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า ไม่
ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล และยึดถือนโยบายการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
ที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- ชุ มชน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม: บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอดโดย
ปลุกฝั งอยู่ในการดาเนิ นงานของกิจการ มีการส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ค่า ไม่สร้างหรื อ
ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่างๆ ต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมถึงการใช้น้ า ไฟฟ้ า และทรั พยากรต่างๆ
ภายในองค์กรโดยบริ ษทั เปิ ดช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษทั สามารถร้องเรี ยนมายังบริ ษทั และได้รับการแก้ไขปั ญหาอย่างทันท่วงที


การเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่ งใส
บริ ษทั มีแนวปฏิ บตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิ นและไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางที่
เข้าถึ งข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเที ยมและน่ าเชื่ อถื อแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น สถาบันการเงิ น บริ ษทั หลักทรั พย์ นักลงทุ น รวมไปถึ ง
ผูท้ ี่ ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของความโปร่ งใส ถู กต้อง ครบถ้ว น
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ทันเวลาและสม่าเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรื อ
ด้า นลบ แต่ บ ริ ษทั ยังตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นในการเก็บ ความลับทางธุ ร กิ จ เกี่ ยวกับข้อ มู ลทางธุ ร กิ จ ที่ ส าคัญ ในการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ได้กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริ ตทุกรู ปแบบไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และรณรงค์
เน้นย้ าการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ครอบคลุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งกาหนดมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการ
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุ รกิ จ และรักษาไว้ซ่ ึ งชื่อเสี ยงของบริ ษทั โดย
มุ่งมัน่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบายนี้โดยทัว่ กัน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้จดั ทาจรรยาบรรณทางธุ รกิ จซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิที่ดีให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ยดึ มัน่ ในการปฏิบตั ิงาน และให้การดาเนินธุรกิจอยูบ่ นพื้นฐานการมีจริ ยธรรม โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่
ให้พนักงานทุกระดับรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องถือปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรม
ทางธุรกิจอย่างเคร่ งครัด การละเลยหรื อฝ่ าฝื นใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินยั และ / หรื อ กฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณี พบเห็นการ
ปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ให้พนักงานรายงานแก่ผบู ้ งั คับบัญชาแล้วแต่กรณี ผ่านช่องทางการร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสที่
บริ ษทั จัดให้มีข้ ึน โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยจริ ยธรรมทางธุรกิจที่เว็บไซต์บริ ษทั : http://charaninsurance.co.th/aboutus/cg/
6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการใน
รอบปี ทีผ่ ่านมา
คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริ บททางธุรกิจ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 นั้น คณะกรรมการได้นาหลักปฏิบตั ิไปปรับใช้ และได้บนั ทึกเหตุผลไว้เป็ น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาและทบทวนนั้นแล้ว
6.3.2 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 หรื อ CG Code ซึ่ งจัดทาโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ าขององค์กร ในการ
นาหลักการกากับดูแลกิจการที่มาปรับใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิ
ใน CG Code แต่ละข้อ โดยมีความเห็นว่าในภาพรวมบริ ษทั มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับ
หลักปฏิบตั ิใน CG Code เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและได้สรุ ปประเด็นที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิและจะนาไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม มีดงั ต่อไปนี้
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ลาดับที่
1.

หลักปฏิบัตติ าม CG Code

เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัท

ประธานกรรมการไม่ได้เป็ น

บริ ษทั ยังต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ยาวนาน และภาวะ

กรรมการอิสระ

ผูน้ า เพื่อน าพาบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์ก ร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้

(ตามหลักปฏิบตั ิ 3.2.1)

ดาเนิ นธุรกิจโดยตั้งอยูบ่ นหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการมีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม การดาเนินการต่างๆ อยูภ่ ายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี

2.

คณะกรรมการอิสระของบริ ษทั มี บริ ษทั เล็งเห็ นว่าคณะกรรมการที่ ดารงตาแหน่ งเกิ น 9 ปี นั้น เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้
การด ารงต าแหน่ ง ต่ อ เนื่ อ งเกิ น ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริ หารงานธุรกิจประกันภัย และมีผลการ
9 ปี นับจากวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิ บัติงานที่ ดีมาโดยตลอด อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อบังคับของ
ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ ส านัก งานก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง

3.

ครั้งแรก

ประเทศไทย จึ งเห็ นควรให้มีก ารดารงตาแหน่ งต่อเพื่ อเป็ นการพาองค์กรให้

(ตามหลักปฏิบตั ิ 3.2.5)

บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้

บริ ษทั ยังไม่มีการจัดตั้ง

การกาหนดค่าตอบแทนและการสรรหา คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณา

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกลัน่ กรองร่ ว มกัน ซึ่ งจะพิ จ ารณาอย่า งเป็ นธรรมและโปร่ งใส สามารถ
และคณะกรรมการสรรหา

ตรวจสอบได้

(ตามหลักปฏิบตั ิ 3.4.1)
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7. โครงสร้ างการก ากับ ดู แลกิจการและข้ อ มู ลส าคั ญที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อ ย ผู้ บริ หาร
พนักงาน และอืน่ ๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น โดยมีโครงสร้างการจัดการที่ชดั เจน
ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตามนโบยบาย แผนงาน
และกลยุทธ์ของบริ ษทั รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 5 คณะ เพื่อช่วยกลัน่ กรองงานที่ มีความสาคัญ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และค ณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์

สานักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จดั การ
7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทกั ษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั และมีความ
หลากหลายด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่จากัดความแตกต่างอื่นใด



กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 15 ท่าน โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ปั จจุบนั มีกรรมการจานวน 7 ท่าน
ซึ่งเป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน



กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 42.8 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ร่ วมกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 42.8 และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 1 ท่าน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
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ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบตั ิงาน

7.2.2 ข้ อมูลคณะกรรมการและผู้มอี านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัท จานวน 7 ท่ าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

17 มกราคม 2551

2. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

17 มกราคม 2551

3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

22 กันยายน 2549

4. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

13 มิถุนายน 2545

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ

1 มกราคม 2517

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการ

1 กรกฎาคม 2528

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการ

1 กุมภาพันธ์ 2548

กรรมการทีม่ อี านาจลงนามแทนบริษัท
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บัติ ก ารอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการได้ โดยจะก าหนดเงื่ อ นไขให้ ก รรมการที่ มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท คื อ นายสุ กิ จ จรั ญ วาศน์
นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
7.2.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดาเนิ นงานของบริ ษทั และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

2.

กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3.

พิจารณาตัดสิ นในเรื่ องที่ มีสาระสาคัญเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เช่ น นโยบาย และแผนธุ รกิ จ อานาจการ
บริ หาร การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และ
รายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด

4.

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการชุดย่อย
อื่นใด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

5.

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถที่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร

6.

พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน เลขานุการบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษทั ในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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7.

ก ากับ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสมและยอมรั บ ได้ เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี

8.

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ และเป็ นไปตาม
แผนงาน

9.

พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ และพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

10. กาหนดกรอบและนโยบายสาหรั บการกาหนดเงิ นเดื อน การปรับขึ้ นเงิ นเดื อน การกาหนดโบนัส ค่าตอบแทนของ
พนักงานและผูบ้ ริ หาร
11. กากับดูแลให้มีการส่งเสริ มการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการดาเนินงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานต่าง ๆ เกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี มาตรการรั กษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษา
ความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรื อมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
12. เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนกาหนดอัตราการจ่ายเงิ นปั นผล (หากมี ) และความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั
เกี่ยวกับเรื่ องเสนอต่อผูถ้ ือหุน้
13. ดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพ และจัดให้มีรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ
มติ ที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึ งงบการเงิ น รายงาน
ประจาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และผลการดาเนิ นงานให้ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ และควบคุมระบบจัดเก็บเอกสารให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ซึ่งเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั
1. กากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมายหลักขององค์กร
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และ
ตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ดูแล และส่งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกาหนดมาตรการดูแลให้เรื่ องสาคัญได้ถูก
บรรจุไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุ ้นมี
การลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
4. มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ องที่ตอ้ งการให้กรรมการอภิปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ ส่ งเสริ มให้กรรมการมีดุลย
พินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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5. เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ระหว่างคณะกรรมการ และ
ฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิ ในเรื่ องต่างๆ รวมถึง


วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว



แผนงานและงบประมาณประจาปี



การลงทุน ดาเนินโครงการต่างๆ ทาสัญญาที่สาคัญของบริ ษทั



การปรับโครงสร้างการบริ หาร



นโยบายการจ่ายเงินปั นผล



การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองและกรรมการผูจ้ ดั การ



การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย



การกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั

คณะกรรมการบริษัทดาเนินการร่ วมกับฝ่ ายจัดการ ในเรื่ องดังต่อไปนี้


การกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจาปี



การดูแลความเพียงพอเหมาะสมของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน



การกาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ



การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน



การดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินให้มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทไม่ ควรดาเนินการ ในเรื่ องดังต่อไปนี้


เรื่ องที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดาเนิ นการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้
เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรื อแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิแล้วตามกรอบนโยบายที่กาหนดไว้และติดตามดูแลผล
โดยไม่แทรกแซงการตัดสิ นใจหรื อการทางานของฝ่ ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุผลจาเป็ น



เรื่ องที่มีขอ้ กาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย เป็ นต้น

อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอานาจดาเนินการ และมติที่ออกโดยที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั และในการบริ หารกิ จการ
กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. กาหนดเงื่ อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคาสั่งหรื อประกาศกาหนดวิธีการบริ หารงานและการดาเนิ น
กิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. กิจการเกี่ ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม มีอานาจกระทาการแทนและผูกพัน
บริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทาได้ต่อเมื่ อได้รับมติที่ประชุ ม
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วมประชุมด้วยเท่านั้น ทั้งนี้กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการมีอานาจลงนาม จะมอบ
อานาจให้บุคคลใดกระทากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
4. การอนุมตั ิรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
5. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้นสภาพ รวมถึงการเลื่อน
หรื อปรั บ ค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่ร วมถึ งพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ ง คณะกรรมการหรื อระเบี ยบข้อ บังคับก าหนดให้
คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั
6. บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุ รกิ จประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด รวมถึ ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่ใช้อยูแ่ ล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม โดยจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั อย่างเต็มที่
7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่ อย
7.3.1 ข้ อมูลคณะกรรมการชุดย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั โดยมีอานาจ หน้าที่
และบทบาทความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึ่ งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กาหนด โดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทางานเป็ นที่ยอมรับ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ น
ผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาทางด้านบัญชี มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ มี
ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
3) สอบทานให้ บริ ษ ัทปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับและประกาศส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อ ธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พร้อม
ทั้งเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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5) พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย / กฎหมายที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้กับบริ ษ ัทและ / หรื อธุ รกิ จของบริ ษ ัท ทั้งนี้ เพื่ อให้ ม ั่นใจว่ารายการดังกล่ าว มี ความ
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับกับบริ ษทั และ / หรื อธุรกิจ
ของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ า ร่ วมประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นใดที่เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ของเขตอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) ทบทวนและเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาแก้ไ ขขอบเขตอ านาจหน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8) หากพบหรื อมี ขอ้ สงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อฐานะ ทาง
การเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยทันที
เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อง และมี ผ ลใช้บัง คับ กับ บริ ษทั และ / หรื อ ธุ รกิ จของบริ ษทั หาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ผูบ้ ริ ห ารไม่ ด าเนิ น การให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาตามข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9) สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ
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10) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั เป็ นประจา เพื่อปรับปรุ งแก้ไขนโยบายดังกล่าว และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11) ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และมีอานาจตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ใน
นโยบายฉบับอื่นของบริ ษทั
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วย คณะกรรมการ จานวน 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการ
ดารงตาแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตาแหน่งของกรรมการท่านนั้น
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ดาเนิ นไปตามนโยบายและแผนงานหลัก
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2) รับผิดชอบในการจัดทานโยบาย งบประมาณ แนวทางและแผนงานหลักในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
3) รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ. วินาศภัย
พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดของ ตลท. และประกาศของ กลต.
4) รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ให้มีการจัดทางบการเงินที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่เป็ นจริ งอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
5) รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และกาหนดมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6) รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
3. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วย คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร จานวน 5 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
วาระการดารงตาแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตาแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หารท่านนั้น
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) จัดทากรอบนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั
2) พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนที่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการและนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม และอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของสานักงาน คปภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยงด้านการลงทุน
4) พิจารณาจัดทาระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั
5) กากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ลงทุนและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6) สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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7) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในหลักทรัพย์
8) พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื ทัว่ ไป
9) พิจารณาอนุมตั ิการขายทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วย คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 ท่าน และมีกรรมการ จานวน 1 ท่าน มี
ความรู ้ความชานาญด้านการบริ หารความเสี่ ยง วาระการดารงตาแหน่งจะสิ้นสุดตามสถานภาพตาแหน่งของกรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารท่านนั้น
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) พิจารณาจัดทากรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้
ความเห็นและอนุมตั ิ โดยต้องครอบคลุมประเภทความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.2 ความเสี่ ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
1.3 ความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk)
1.4 ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
1.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
1.6 ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
1.7 ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง (Reputation Risk)
1.8 ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
1.9 ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
1.10 ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1.11 ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) (ถ้ามี)
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ต้ องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริษัท ดังต่ อไปนี้
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกาหนดเบี้ยประกันภัย
(2) การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย
(3) การพิจารณารับประกันภัย
(4) การประเมินสารองประกันภัย
(5) การบริ หารจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
(6) การประกันภัยต่อ
(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
(8) การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
(9) การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
2) ประเมินความเพียงพอ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
3) จัดการประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ งครั้งเพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง และการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยงและให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 75

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ปรับปรุ งแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4) กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
5) ทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ดาเนินกิจกรรมภายใต้นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
6) จัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงกรณี ฉุกเฉิ น
5. คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่จากฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 ท่าน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั วาระการดารงตาแหน่งจะสิ้ นสุ ดตามสถานภาพตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หารท่านนั้น
และเจ้าหน้าที่จากฝ่ ายที่เกี่ยวข้องท่านนั้น
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1) กากับดูแลการออกหรื อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีการดาเนิ นงานภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีหรื อ
ธรรมมาภิบาลที่ดี และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง/ประกาศ/แนวปฏิบตั ิ รวมถึงข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
2) วางแผนกลยุทธ์การตลาดสาหรั บผลิ ตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้ น และนาเสนอแผนงานต่อคณะผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3) วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความคุม้ ครองและมีอตั ราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจานวนมาก และเหมาะสมกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
4) วิเคราะห์ช่องทางการขายและคู่คา้ ทางธุรกิจ โดยจัดผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการขายและศักยภาพ
ของคู่คา้ ทางธุรกิจ และมีการพัฒนาช่องทางการขายใหม่
5) ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อหาวิธีการบริ หารจัดการที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถจาหน่ายได้ตามที่คาดหวัง
6) ประเมินความเพียงพอ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์
ประกันภัยของบริ ษทั
7) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและสานักงาน คปภ. ในการยืน่ ขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความ รวมถึงอัตรา
เบี้ยประกันภัย สาหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งปรับปรุ ง
8) ท างานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ภายในและภายนอกบริ ษ ัท ในการด าเนิ น กิ จ กรรมการตลาดอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
9) สอบทานความเหมาะสมของความคุ ้มครอง รวมถึ งการกาหนดอัต ราเบี้ ยประกัน ภัย เพื่อให้แน่ ใ จว่า อัตราเบี้ ย
ประกันภัยที่กาหนดขึ้น เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในตลาด เมื่อมีการจาหน่ายไปแล้ว
10) ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มผูบ้ ริ โภค การแข่งขัน และข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ
11) ติดตามผลการดาเนิ นงานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อพิจารณาว่าจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลงคุม้ ครองหรื ออัตราเบี้ยประกันภัยหรื อไม่ อย่างไร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีคุณภาพที่ดีข้ ึน
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 76

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
12) ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ รวมถึ งติดตามสถานะความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และทบทวนมาตรการบริ หารความเสี่ ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
13) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ ***

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *** เป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาทางด้านบัญชี มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่ อถือ
ของงบการเงิน

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

3. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานคณะกรรมการลงทุน

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการลงทุน

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการลงทุน

4. นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

กรรมการลงทุน

5. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์ กรรมการลงทุน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4. นางสาวกัญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

5. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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5. คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Committee)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

2. นายกิตติ จรัญวาศน์

รองประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการผลิตภัณฑ์

4. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุ ข

กรรมการผลิตภัณฑ์

5. นางปัทมา ตระการเอี่ยม

กรรมการผลิตภัณฑ์

6. นางปุณรดา อายุเจริ ญกุล

กรรมการผลิตภัณฑ์

7. นางกฤษณา คงทอง

กรรมการผลิตภัณฑ์

8. นายศรชัย แก้วรากมุข

กรรมการผลิตภัณฑ์

9. นายสวัสดิ์ แก้วศักดา

กรรมการผลิตภัณฑ์

10. นายโฆษิต อังคสุ วรรณ

กรรมการผลิตภัณฑ์และเลขานุการ

7.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
แผนภาพโครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1

กรรมการผู้จดั การ

2

3

4

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ด้ านบริหารความเสี่ยง

5

6

ผู้จดั การฝ่ ายประกันอัคคีภัย

ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน
8

7

ผู้จดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเล
และลอจิสติกส์

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
10

ผู้จดั การฝ่ ายธุรการ
9

ผู้จดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

12

ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

ผู้จดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

แผนกกฎหมาย

หมายเหตุ: 1-12 คือผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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7.4.1 รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการบริ ษทั มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการในการดาเนิ นกิ จการและบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้ าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริ ษทั รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างเคร่ งครัด ซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุดตามหลักการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี โดยรายงานความก้า วหน้า จากการด าเนิ น งานตามมติ แ ละผลการด าเนิ น งานที่ ส าคัญ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งน้อย 3 เดื อ นครั้ ง ปั จ จุ บันบริ ษทั มี ผูบ้ ริ ห ารจ านวน 12 ท่ า น ซึ่ ง เป็ นไปตามนิ ย ามของ
สานักงาน ก.ล.ต. มีรายนามดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

3. นายกิตติ จรัญวาศน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

4. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านบริ หารความเสี่ ยง

5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

6. นางสาวสุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

7. นางสาวกัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและการลงทุน

8. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุข

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์

9. นางปั ทมา ตระการเอี่ยม

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

10. นางสาวปุณรดา อายุเจริ ญกุล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

11. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ลุ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. นางพรหมพร ลาดับพังค์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

7.4.2 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการที่โปร่ งใสและกาหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ไว้อย่างชัดเจน ค่าตอบแทนดังกล่าวถูกกาหนดไว้อย่างเหมาสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ น
ผูร้ ่ วมกันพิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบควบคู่ไปกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั
2. ค่ าตอบแทน CEO
บริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายค่ า ตอบแทนของ CEO ทั้ง ระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึ ง ผลการปฏิ บัติ ง านของ CEO
โดยได้มีการจัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระเมิน และ
ร่ วมกันพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการผูจ้ ดั การ ถือเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับ ไม่สามารถเปิ ดเผยได้
โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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ระยะสั้น
ส่ วนที่ 1 ประเมินจากผลการดาเนินงานในองค์กร
ส่ วนที่ 2 ประเมินผลด้านความเป็ นผูน้ า (ความเป็ นผูน้ า, การกาหนดกลยุทธ์, การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์, การวางแผนและผล
การปฏิบตั ิงานทางการเงิน, ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กบั ภายนอก, การบริ หารงานและความสัมพันธ์
กับบุคลากร, การสื บทอดตาแหน่ง และคุณลักษณะส่วนตัว) ทั้งนี้ผลการประเมินจะถูกนาไปพิจารณากาหนดอัตราการขึ้น
เงินเดือน ของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ระยะยาว
จ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
7.4.3 จานวนค่ าตอบแทนรวม
ในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริ หาร จานวน 12 ท่าน ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพที่บริ ษทั สมทบให้ ประมาณ 5 ล้านบาท
7.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในปี 2564 บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ และไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานใดๆ เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้ง
บริ ษทั จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั แบ่งตามสายงานหลักได้ ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงานและผู้บริหาร ปี 2564
ผูบ้ ริ หาร

12

คน

พนักงาน

49

คน

61

คน

ฝ่ ายบริ หาร

6

คน

ฝ่ ายรับประกัน

10

คน

ฝ่ ายการตลาด

4

คน

ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน

10

คน

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

คน

ฝ่ ายการเงินและการลงทุน

8

คน

ฝ่ ายบัญชี

5

คน

ฝ่ ายธุรการ

3

คน

หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance)

2

คน

49

คน

รวม
จานวนพนักงานในแต่ ละสายงานหลัก

รวม

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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ค่ าตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีค่าตอบแทนพนักงานจานวน 31.48 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆโดยค่าตอบแทนของพนักงานที่จะได้รับจะพิจารณาจากปั จจัย
ต่างๆ ได้แก่ การเติ บโตของผลประกอบการ ความรู ้ ความสามารถ และผลการปฏิ บัติงานของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ และสร้ า งความเป็ นธรรมในระยะยาว ทาให้ผูป้ ฏิ บัติง านเกิ ด แรงจู งใจและใช้ศัก ยภาพของตนให้มากขึ้ น
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคานึ งถึงความเพียงพอต่อการดารงชีพ ให้เหมาะสมกับสภาวะค่าครองชี พและสถานการณ์เศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั
บริ ษทั พิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานเท่ากันจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และ
พนักงานที่ ทาผลงานที่ยากกว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่ สูงกว่า ทั้งนี้ บริ ษทั มีการวิเคราะห์และประเมินอย่างโปร่ งใสสามารถ
เปรี ยบเทียบกันได้ระหว่างงานของทุกฝ่ ายในองค์กร เพียงแต่งานแต่ละอย่างจะแตกต่างกันไปด้วยลักษณะหน้าที่เท่านั้น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
เงินเดือน / ค่าแรง

29.02

บาท

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

0.42

บาท

เงินประกันสังคม

0.31

บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

1.73

บาท

31.48

บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน

ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน โดยสวัสดิการต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้
- บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่ งเงินเข้าเป็ นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่ ง
เงินสะสมจานวนหนึ่ง และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบอีกจานวนหนึ่งของเงินเดือนเช่นกัน สาหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริ หาร
โดยผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542
- สวัสดิการเงินกูย้ มื ทัว่ ไป / ที่อยูอ่ าศัย
- การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสิ นค้าที่มีส่วนลด
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล
- การเบิกค่าทันตกรรม
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี
- การเป็ นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กบั พนักงานและครอบครัวพนักงาน
- เงินช่วยงานมงคลสมรส
- เงินช่วยพนักงานคลอดบุตร
- การเที่ยวหรื อเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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นโยบายการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษทั คานึงถึงอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน มีการสรรหาบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพให้มีคุณสมบัติที่ตรงกับความ
ต้องการขององค์กร มีทศั นคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยบริ ษทั มีการวางแผนกาลังคนให้
เหมาะสมกับปริ มาณงาน มีการปรับปรุ งระบบการสรรหาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพและรวดเร็ วขึ้น เพิ่มช่องทางการรับสมัคร
ให้มากขึ้น มีระบบคัดสรรที่สามารถเลือกผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กร มีทศั นคติที่ดี และพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
ในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ของบุคลลากร บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญมาอย่างต่อเนื่ อง โดยการพัฒนาบุคลากรจะสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาธุ รกิ จ เพื่อเป็ นคุ ณสมบัติหลักในการสรรหาบุ คลากรให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน สอดคล้อง และเอื้ อต่อ
ความสาเร็ จของเป้ าหมายองค์กรที่ ต้ งั ไว้ โดยปี 2564 บริ ษทั มีการสนับสนุ นให้ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเข้ารั บการอบรม /
สัมมนา ดังต่อไปนี้
ประเภทการอบรม

จานวน
หลักสู ตร

พนักงานทีเ่ ข้ าอบรม

ชั่วโมงการอบรม

58

30

192.30

58

30

192.30
6.41

อบรมภายนอกบริษัท
เช่น หลักสู ตรด้าน Company Secretaries ประกันภัย กฎหมาย
การเงิน การบัญชี สิ นไหมทดแทน และ IT
อบรมภายในบริษัท
รวมทั้งสิ้น
จานวนชั่วโมงเฉลีย่ ของการฝึ กอบรมพนักงานต่ อปี
หมายเหตุ: พนักงาน 1 คน อาจเข้ารับการอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร

7.6 ข้ อมูลสาคัญอืน่ ๆ
7.6.1 ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทางานต่ างๆ


เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร เป็ น
เลขานุการบริ ษทั รายละเอียดประวัติปรากฏใน เอกสารแนบ 1
ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับกรรมการ รายงานประจาปี บริ ษทั หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่งสาเนาการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงาน
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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5. ให้คาแนะนาในการดาเนินงานของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็ นศูนย์กลางติดต่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้
7. ประสานงานและติดตามการดาเนินงานตามมติของกรรมการและผูถ้ ือหุน้
8. ดู แลให้มีก ารเปิ ดเผยข้อมู ลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รับ ผิด ชอบต่ อหน่ วยงานที่ กากับ ดู แ ลตามระเบี ย บ และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย


ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
บริ ษทั มอบหมายให้ นางสาวนภาภรณ์ ธนังทอง เป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่
1 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดประวัติปรากฏใน เอกสารแนบ 1



หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ปรากฏใน เอกสารแนบ 3



หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายศรชัย แก้วรากมุข ดารงตาแหน่ งเป็ นหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิ บัติงาน (Compliance
Division) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ปรากฏใน เอกสารแนบ 3

7.6.2 รายชื่อหัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้ อมูลเพือ่ การติดต่ อ


นางสมพร รษบุตร
ทีอ่ ยู่:

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

อีเมล์ :

charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์ : www.charaninsurance.co.th
โทรศัพท์ : 0-2276-1024 ต่อ 212 โทรสาร : 0-2275-4919
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7.6.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee) และ ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ปี 2564 และ 2563 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้กบั บริ ษทั สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ดังนี้
ประเภทงานบริการ
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2564
3. ค่าสอบทานการดารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ ยงงวด 6 เดือน และปลายงวด
ค่ าบริการอืน่ ๆ
รวมค่าบริ การทั้งสิ้น

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนเงิน (บาท)

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาวสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร

-

และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ

ในปี 2564

ในปี 2563

570,000

570,000

780,000

780,000

200,000

200,000

1,550,000

1,550,000
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
ในปี 2564 คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิ จโดยอ้างอิง
จากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของสานักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ
1. กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิ สระ จานวน 3 ท่ าน จากจานวนคณะกรรมการทั้งหมด โดยบริ ษทั ได้
กาหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ ง ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ ควบคุม
ของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ในลักษณะที่ เป็ นการ
ขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผู ้
ที่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อน
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มี
นัย (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บ ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่
มีอานาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย ทั้งในปั จจุ บนั และก่ อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มี
นัยในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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ถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ ง ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
2. การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารสู ง
ปั จจุบนั มีกรรมการจานวน 7 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีผบู ้ ริ หารตามนิ ยาม ก.ล.ต. จานวน 12 ท่าน
โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และ / หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การจะต้องผ่านการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เนื่ อ งจากบริ ษัท ยัง ไม่ มี ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน โดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณาและกลัน่ กรองผูท้ รงคุณวุฒิที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ อี กทั้งยังเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกด้วย
วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
1) บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ / กรรมการ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดารง
ตาแหน่งกรรมการมายังบริ ษทั
2) คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกันพิจารณา ทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกลยุทธ์
ของบริ ษทั
3) คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ มีคุณ สมบัติเ หมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ เข้ารั บการพิจารณาแทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และคัดเลือกผูท้ ี่เหมาะสมเป็ นกรรมการดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั
4) คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
การแต่ งตั้งและพ้ นตาแหน่ งของกรรมการ
1) ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมาก โดยผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่ ง
เสี ยงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ
การเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการ
เลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ พึงมี หรื อจะเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2) ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ได้
3) นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ


ตาย



ลาออก



ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์



ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
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ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

4) ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อกบุคคลที่ มี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทน
ดัง กล่ า วจะอยู่ใ นต าแหน่ ง กรรมการได้เ พี ย งเท่ า วาระที่ ย งั เหลื อ อยู่ข องกรรมการที่ ต นเข้ามาแทน โดยมติ ข อง
คณะกรรมการตามข้างต้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ ยงั
เหลืออยู่
3. การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการ ประจาปี 2564
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ซึ่ งเลขานุการ
บริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ัดส่ งแบบประเมิ นและรวบรวมรายงานสรุ ปผลต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อร่ วมกันพิจารณา
ผลงานและปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยีย่ ม
มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อย 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุ ง
โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมินดังปรากฏในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ” สรุ ปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้
(1) การประเมินรายบุคคล


โดยตนเอง (Self-Assessment)
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2.93 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ ดีมาก

(2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3..36 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ ดีมาก
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่ อย


คณะกรรมการตรวจสอบ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ3.56 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ ดีเยีย่ ม



คณะกรรมการบริหาร
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.06 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ ดีมาก
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8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ประจาปี 2564
จานวนการเข้ าร่ วมประชุม / จานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
รายชื่อ

การประชุม
การประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท สามัญผู้ถือหุ้น ตรวจสอบ
บริหาร
ลงทุน
บริหารความเสี่ยง

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

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

4/4
4/4
4/4
-

6/6
6/6
6/6
-

-

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

หมายเหตุ: 1. * และ ** เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ Covid – 19 ทาให้ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่4/2564 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 จึงเข้าร่ วมประชุมผ่านระบบ Video Conference
2. คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่มีการประชุม ในปี 2564

ค่ าตอบแทนกรรมการ
นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
บาเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
คณะกรรมการชุดอืน่ ๆ

2564

2563

20,000 บาท / ครั้ง
20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
1,560,000 บาท โดยคานวณจากอัตราร้อยละ 5 300,000 บาท โดยคานวณจากอัตราร้อยละ 5
ของเงิ นปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ ของเงิ นปั นผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการ
ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
-

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

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

20,000 บาท / ครั้ง
15,000 บาท / คน / ครั้ง
หน้ า 88

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
1. ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2564 ที่ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 28 / 2564


ค่าบาเหน็จ 1,560,000 บาท



ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 440,000 บาท
(หน่ วย : บาท)

ปี 2564
รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

เข้ าประชุม
เบีย้ ประชุม
%
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
100%
80,000
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 100%
60,000

ปี 2563
บาเหน็จ
312,000
208,000

เข้ าประชุม
เบีย้ ประชุม
%
100%
80,000
100%
60,000

บาเหน็จ
60,000
40,000

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

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

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

รวม

100%

60,000

208,000

100%

60,000

40,000

100%

60,000

208,000

100%

60,000

40,000

100%

60,000

208,000

100%

60,000

40,000

100%
100%

60,000
60,000

208,000
208,000

100%
100%

60,000
60,000

40,000
40,000

100%

440,000

1,560,000

100%

440,000

300,000

2. ค่ าตอบแทนอืน่
- ไม่มี 8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
- บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม 8.1.4 การติดตามให้ มกี ารปฏิบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องการกากับดูแลกิ จการที่ ดีโดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้องไว้ในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งในปี 2564 บริ ษทั มีผลการประเมิน Corporate Governance Report อยูใ่ นระดับ 3 ดาว และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ อยูใ่ นระดับคะแนนร้อยละ 94
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเป็ นประจาทุกปี หรื อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ที่ อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น กรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานมีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่
ทากับบริ ษทั จะไม่มีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่ จะเกิ ดขึ้นกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้เสี ยในอนาคต
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษทั
ในปี 2564 ไม่มีกรณี ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การใช้ ข้อมูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดย
กาหนดบทบาทของผูท้ ี่ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ โ ดยตรง และก าหนดสิ ท ธิ์ ในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล สารสนเทศของบริ ษ ัท ในระบบ
คอมพิวเตอร์ จะมี การกาหนดชั้นของผูม้ ีสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจาเป็ นในการใช้งาน โดยมีการใช้รหัสผ่าน
รวมถึงมีนโยบายในการสื่ อสารภายในองค์กรเพื่อเป็ นการยึดถือปฏิบตั ิวา่ จะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
หรื อนาไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period) ก่อนที่งบการเงินประจารายไตร
มาสและประจาปี หรื อข้อมูลภายในจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่งบการเงินหรื อ
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษทั
จะกาหนดเป็ นครั้งคราว การไม่ปฏิ บัติตามข้อกาหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทาผิดวินัยของบริ ษทั หากกรณี ที่พบว่า
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน มีการฝ่ าฝื นข้อห้ามดังกล่าว บริ ษทั จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็ นแต่ละกรณี ไปตาม
ระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้
ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่พบว่ามีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริ ษทั กาหนดให้งดการ
ซื้อขาย
- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและการซื้ อขายหลักทรัพย์ กาหนดให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและนาส่ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะตามวิธีการที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (ทางอีเล็กทรอนิ กส์) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ในกรณี ที่บริ ษทั แจ้งรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
แล้ว และต้องส่ งสาเนารายงานต่อเลขานุการบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถ
สรุ ปข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ได้ ดังต่อไปนี้
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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การถือหลักทรัพย์ CHARAN ของกรรมการและผู้บริหาร (หุ้นสามัญ )
เพิม่ (ลด)
ระหว่ างรอบบัญชี
คู่สมรส / บุตร
คู่สมรส / บุตร
คู่สมรส / บุตร
ของตนเอง ทีย่ งั ไม่ บรรลุ ของตนเอง ทีย่ งั ไม่ บรรลุ ของตนเอง ทีย่ งั ไม่ บรรลุ
นิตภิ าวะ
นิตภิ าวะ
นิตภิ าวะ
วันที1่ 7 มีนาคม 2565

รายชื่อ

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

วันที่ 17 มีนาคม 2564

2. นายสมพล ไชยเชาวน์

-

-

-

-

-

-

3. นายวรยุทธ เจริ ญเลิศ

200

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายสุกิจ จรัญวาศน์

2,187,644

467,200

2,172,144

467,200

15,500

-

6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

150,000

8,000

150,000

8,000

-

-

7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

739,800

-

718,100

-

21,700

-

8. นายกิตติ จรัญวาศน์

692,000

-

692,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

1,000

-

1,000

-

-

-

11. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยนั ต์

1,000

-

1,000

-

-

-

12. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริ ญสุข

4,000

-

4,000

-

-

-

13. นางปั ทมา ตระการเอี่ยม

-

-

-

-

-

-

14. น.ส.ปุณรดา อายุเจริ ญกูล

-

-

-

-

-

-

15. นายนพดล สุวรรณการี ยก์ ลุ

-

-

-

-

-

-

16. นางพรมพร ลาดับพังค์

-

-

-

-

-

-

4. นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์

9. นายโฆษิต อังคสุวรรณ

- การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้จดั ทาหลักเกณฑ์และการจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ย กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึงการมีส่วน
ได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณี เป็ นส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั
โดยจะต้องนาส่งรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการมีส่วนได้เสี ย และรายงานทุก
ครั้ งเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล การมี ส่ ว นได้เ สี ย ให้ร ายงานโดยมิ ชัก ช้า ภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่ ว นั ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ดว้ ย และจัดส่ งแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตน
หรื อของบุคคลที่ เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริ ษทั ทันที หรื อภายในเวลาที่ กาหนด และเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ ง
สาเนารายงานให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ บริ ษทั
ได้รับรายงานนั้น
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3) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มุ่งให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยบริ ษทั ตระหนักว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทาที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อันจะ
ส่งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ทางบริ ษทั จึง
ได้มีการกาหนดนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ขึ้น โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกคน
จะต้องยึดถือและนาไปปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั มี การประเมิ นความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่ าเสมอ โดยคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผู ้
ประเมิ นความเสี่ ยงเบื้ องต้น และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรั บผิดชอบในการวิเคราะห์ ติดตาม ควบคุมและ
รวบรวมหลักฐานให้อยู่ในความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษทั อี กทั้งยังมีสานักตรวจสอบ
ภายในทาหน้าที่ สอบทานประเมินและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตในการปฏิ บตั ิหน้าที่ นอกเหนื อจากการประเมิน
ความเสี่ ยงระดับองค์กร
แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตและคอร์ รัปชั่น มีดงั ต่ อไปนี้
(1) จัดทาคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ งเสริ มให้เกิ ดการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณ
เพื่อให้เกิดเป็ นมาตรการป้ องกัน โดยมีการจัดผังองค์กรเพื่อควบคุมการบริ หารให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย ใช้หลักการ
แบ่ งแยกหน้าที่ มี ก ารถ่ว งดุ ลการใช้อ านาจ และการแบ่ งแยกหน้าที่ ที่เ หมาะสมโดยมี ก ารเน้น ย้ า เรื่ องคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม จัดให้มีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งกล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์บริ ษทั รวมถึงวางแผน
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
(2) หัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายกากับดูแลหน่วยงานของตน โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานภายในแผนกเพื่อลดความเสี่ ยงจาก
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดการ
กระท าความผิ ด ขึ้ น ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒ นาระบบให้ ดี ข้ ึ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงานหน่วยงานของตนเพื่อควบคุมข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
(3) บริ ษทั ให้ความร่ วมมื อ กับผูต้ รวจสอบภายใน ในการด าเนิ นการตรวจสอบการปฏิ บัติตามระเบี ยบขั้นตอนของ
ระบบงาน การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนด ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงสัญญาณเตือน
ภัยต่างๆ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในในการป้ องกัน ติดตาม และตรวจพบความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ โดยมีการทารายงานเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(4) บริ ษทั จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการกระทาทุจริ ตและคอรัปชัน่ และจัดให้มีมาตรการคุม้ ครอง
และบรรเทาความเสี ยหายกับผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานดังกล่าว รายละเอียดได้แสดง
อยูใ่ นหัวข้อ “มาตรการในการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ ง”
(5) กรณี พบเหตุการณ์กระทาผิด และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทาการทุจริ ตจริ ง จะจัดตั้งคณะบุคคลสอบสวนพิเศษ
ชัว่ คราวขึ้น เพื่อให้ความเป็ นธรรมกับผูท้ ี่ถูกกล่าวหา และให้ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมแก่ผใู ้ ห้เบาะแส
(6) นากรณี ที่พบเหตุการณ์กระทาผิดมาเป็ นกรณี ศึกษา เพื่อหาแนวทางเชิงป้ องกัน และหาวิธีตรวจสอบแห่ งการกระทา
ดังกล่าวเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริ ตซ้ าขึ้นอีก
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
(1) กาหนดให้สานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปอย่างถูก ต้อ งตามนโยบาย แนวปฏิ บัติ อ านาจด าเนิ น การ ระเบี ย บปฏิ บัติ กฎหมาย และข้อก าหนดของ
หน่ วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รับผิดชอบในการกากับดูแลในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงให้เป็ นไปอย่าง
มีระบบ มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุ ด และให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั และนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(3) บริ ษทั มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนิ นการตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดตามกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
นโยบายการป้ องกันการฟอกเงินและการก่ อการร้ าย
บริ ษทั เป็ นสถาบันการเงินที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสู งของบริ ษทั พ.ศ. 2559
แม้วา่ บริ ษทั จะมีความเสี่ ยงต่าต่อการเป็ นแหล่งฟอกเงินหรื อเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดแต่บริ ษทั ก็มีโอกาสที่จะเป็ น
แหล่งฟอกเงิ น หรื อสนับสนุนทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายได้ เช่น กรณี ลูกค้าเป็ นผูก้ ระทาความผิดมูลฐานตามที่ ปปง.
กาหนด นาเงินที่ได้จากการกระทาความผิดมาชาระค่าเบี้ยประกันภัย หรื อนาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมา
ทาประกันภัย เป็ นต้น ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบข้อเท็จจริ งของลูกค้าก่อนทาธุรกรรมทุกครั้ง
รวมไปถึงการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายโดยมีความมุ่งมัน่ ในการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย รวมถึ ง ก าหนดหน้า ที่ แ ละจรรยาบรรณในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
(2) กาหนดนโยบายการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยงตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิ นแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพ
ทาลายล้างสูง
(3) กาหนดนโยบายการรับลูกค้า หรื อทาธุ รกรรมกับลูกค้า ตัวแทน นายหน้า คู่คา้ และผูด้ าเนิ นการแทนทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั โดยได้รับข้อมูลของลูกค้าเพื่อสามารถพิสูจน์ทราบและระบุตวั ตน
ของลูกค้าได้ โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ ยงตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ป้องกันมิให้ลูกค้า
ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือ หรื อตัวกลางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(4) กาหนดให้มีนโยบายการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ และติดตามธุรกรรมที่ มี
เหตุอนั ควรสงสัยและรายงานต่อสานักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ ยงและบุคคลที่ถูกกาหนดตามรายชื่อที่สานักงาน
ปปง. แจ้งมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทาธุรกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็ นการตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญในเรื่ องนี้
บริ ษทั จึ งมี การจัด อบรมให้ค วามรู ้ เ กี่ ยวกับกฎหมายป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงแก่พนักงาน
และผูบ้ ริ หาร
(5) บริ ษทั มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนิ นการตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของ
บริ ษทั
4) การแจ้ งเบาะแส (Whistleblowing)
มาตรการในการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ ง
บริ ษทั มีนโยบายคุม้ ครองผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยการกาหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และให้ความสาคัญกับการ
เก็บข้อมูล ตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนให้เป็ นความลับ และจะเปิ ดข้อมูลส่วนที่จาเป็ นให้แก่
ผูไ้ ด้รับมอบหมายเท่านั้น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน โดยเลขานุการจะเป็ นผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน และรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อไป ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรื อยืน่ เรื่ องได้โดยตรง ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
ทีอ่ ยู่:

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

อีเมล์ :

charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์ :

www.charaninsurance.co.th

โทรศัพท์ : 0-2276-1024 ต่อ 207
โทรสาร: 0-2275-4919
สาหรับพนักงาน กรณี ที่พบเห็นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิด หรื อฝ่ าฝื นต่อการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
พนัก งาน ผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ยอื่ นๆ สามารถแจ้ง ข้อร้ องเรี ย นต่ อผูบ้ ังคับบัญ ชาของตน เว้นแต่เรื่ องนั้นเป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวต่อเลขานุการบริ ษทั โดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่
พนักงานร้องเรี ยน มาตรการคุม้ ครองพนักงานที่เป็ นผูร้ ้องทุกข์ การสื บสวนหาข้อเท็จจริ งเพื่อความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่ พนักงานร้องเรี ยนเข้าข่ายการกระทาผิดหรื อไม่ อยู่ในระดับความผิดใด เพื่อกาหนดบทลงโทษ
สาหรั บการกระทาความผิดนั้นๆ โดยมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และสรุ ปรายละเอี ยดของเรื่ องดังกล่าวเพื่อ
พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อละเมิดนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริ ษทั
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8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่านมา
8.2.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
ดังปรากฏในหัวข้อ 8.1.2
8.2.2 ผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี การกากับดู แลการปฏิ บัติงานของผูต้ รวจสอบภายใน รวมทั้งการสอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี โดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงสร้างของบริ ษทั เช่น
การสอบทานงบการเงิน การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและผลตอบแทน การสอบทานการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบการทุจริ ตฉ้อฉล
และการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด ระเบี ยบ คาสั่งของบริ ษทั และหน่ วยงานกากับของทางราชการที่ กาหนดไว้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณารับทราบ โดยรายละเอียดของรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัง
ปรากฏในเอกสารแนบ 6
ทั้งนี้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในหัวข้อ 7.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ชุดย่ อย
8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่ อยอืน่ ๆ
8.3.1 จานวนครั้งการประชุมและการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่ อยรายบุคคล
ดังปรากฏในหัวข้อ 8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
8.3.2 ผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่ อยดังกล่ าวทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังปรากฏในหัวข้อ 7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่ อย
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในจึงมีการทบทวนและติดตามอยูต่ ลอดเวลา เพื่อเป็ นการ
เพิ่มประสิ ทธิภาพ และลดความสูญเสี ยจากการดาเนิ นธุรกิจในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทั้งปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก ดังนั้นการจัดการระบบควบคุมภายในจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ที่คณะกรรมการต้องให้ความสนใจอยูเ่ สมอ โดยมีการ
กาหนดให้ทุกหน่วยงานของบริ ษทั ให้ความร่ วมมือ และคานึ งถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน
อาทิ ด้านการบริ หารและการจัดสรรทรัพยากรของบริ ษทั ด้านบัญชี -การเงิน ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายที่รุนแรง และข้อพิพาทจากการละเมิดที่
อาจนาไปสู่การฟ้ องร้องทั้งทางแพ่งและอาญา บริ ษทั ได้ดาเนินการตามกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ได้มีการจัดแผนองค์กร ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้ อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน เช่น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ ากับดูแลด้านนโยบายและ
รับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั คณะผูบ้ ริ หาร ทาหน้าที่ ควบคุมดูแล และกากับในส่ วนงานต่างๆ ให้
ธุรกิ จดาเนิ นไปได้ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายต่างๆ ซึ่ งมีจานวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
จัดการที่ดี เกี่ ยวกับการควบคุมดูแลการถ่วงดุลอานาจกันเองระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงานของแต่ละคณะ หรื อแต่ละฝ่ ายก็ตาม
รวมถึงเป็ นการดูแลกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทาหน้าที่ติดตามและพิจารณาความเหมาะสม
อย่างเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และรายงานผลการ
ติดตามต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในแต่ ล ะปี คณะกรรมการตรวจสอบจะมี ก ารเข้า ร่ วมประชุ ม กั บ ผู ้ต รวจสอบบั ญ ชี ภ ายนอกของบริ ษั ท คื อ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และผูต้ รวจสอบภายใน คือ บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด
อยูเ่ ป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นการติดตามสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ซึ่งในรอบ
ปี ที่ผา่ นมาได้รับคาชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่ องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีเพียงบาง
รายการเท่านั้นที่ ควรได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่ งหน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบได้ดาเนิ นการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังปรากฏในเอกสารแนบ 6
ในระดับหน่วยงานหรื อฝ่ าย บริ ษทั ได้มีระบบการประเมินการควบคุมตนเองมาใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ซึ่ งทาเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิ บัติงาน และพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมี
ประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น และส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) เพื่อเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั องค์กร และเป็ นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว บริ ษทั มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย
การใช้บุคลากรเป็ นแม่แบบในการเชื่อมโยง ได้แก่ การเข้ารับการฝึ กอบรม การสร้างจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษทั
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คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีอิสระ และมีจรรยาบรรณที่ดี ซึ่ งบริ ษทั
ได้มอบหมายให้ บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้ นายศิลป์
ชัย รั กษาพล ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาต เป็ นผูร้ ั บผิด ชอบหลักในการปฏิ บัติ หน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั สานักงาน สามสิ บสี่ ออดิต จากัด และนายศิลป์ ชัย รักษาพล แล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว เนื่ องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันภัย และอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษทั มาเป็ น ระยะเวลา 43 ปี เคยเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ กรมสรรพากรกระทรวงพาณิ ชย์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันวิชาชีพ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุ มตั ิ หรื อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังปรากฏใน
เอกสารแนบ 3
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายศรชัย แก้วรากมุข ดารงตาแหน่ งเป็ นหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance)
เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยมี
คุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ดังปรากฏในเอกสารแนบ 3
9.2 รายการระหว่ างกัน
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ไม่มีรายการระหว่างกัน และหากในอนาคตมี การทาธุ รกรรมกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด โดยจะต้องมีราคา
และเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องเป็ นไปตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arms’ length) รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่ วมใน
การพิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่ งทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จะทาหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็ นต่อความ
สมเหตุสมผลของรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะปฏิ บตั ิภายใต้
หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กาหนดไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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ส่ วนที่ 3
งบการเงิน ประจาปี สิ้นสุ ด
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี ซึ่งงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย โดย เลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิ บัติอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างละเอี ยดรอบคอบ
ระมัดระวัง และสมเหตุสมผลในการจัดทา ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญเกี่ ยวกับนโยบายการบัญชี และเกณฑ์การจัดทางบ
การเงินอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น จึงช่วยสะท้อนให้เห็ นถึงฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานที่ถูกต้อง
โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบภายใน และการกากับดูแลกิ จการที่
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้เชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่ าเชื่ อถือพอที่ จะ
สามารถดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินและป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนิ นงาน ที่ ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ รวมทั้งมีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ
ได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็ นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริ ษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสามารถสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ได้ว่างบการเงิ นของ บริ ษทั จรั ญประกันภัย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงฐานะการเงิ น ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญ

( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา )

( นายสุกิจ จรัญวาศน์ )

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงิ นสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ
บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจานวน 316.63 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 88.41 ของรายได้รวมก่อนหักเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัย ต่อ ซึ่ งเป็ นการรั บ ประกันภัย ให้กับผูเ้ อาประกันภัย รายย่อย และมี กรมธรรม์ประกัน ภัยเป็ นจ านวนมาก
โดยอาศัยระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคานวณและบันทึกรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับ
การตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่อมัน่ เกีย่ วกับความถูกต้ องและเกิดขึน้ จริงของรายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัยรับ ดังนี้


ทาความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การออกกรมธรรม์ประกันภัย การบันทึ ก
ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ



สุ่ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวเนื่ องกับการขายเบี้ ย
ประกันภัย การคานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ



สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
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วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลบัญชี รายได้ค่าเบี้ ยประกันภัยที่ รับรู ้ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่ มตรวจสอบรายการบันทึ กบัญชี ที่
เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป



สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวันสิ้นรอบระยะเวลา

สารองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มีสารองค่าสิ นไหมทดแทนจานวน 57.67 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) คิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 15.56 ของหนี้สินรวม สารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการสารองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และ
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และข้อสมมติหลักที่ ใช้ในการคานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
กาหนดข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้ าพเจ้ าได้ รับความเชื่อมัน่ เกีย่ วกับความเพียงพอของสารองค่ าสินไหมทดแทน ดังนี้


ทาความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การรับเรื่ องค่าสิ นไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการ และการบันทึกสารองค่าสิ นไหมทดแทน



สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสารองค่าสิ นไหมทดแทน



สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ



พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของบริ ษทั



อ่านรายงานการประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทนที่จดั ทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย และเปรี ยบเทียบกับที่บนั ทึกไว้ใน
บัญชี



ประเมินข้อสมมติ และการคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลสิ นไหมที่นกั คณิ ตศาสตร์ใช้



สุ่มตรวจสอบเอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่



ใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมินข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้ในการคานวณ และเปรี ยบเทียบ
กับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน

เรื่องอืน่
งบการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีอื่นในสานักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิด ชอบของข้าพเจ้าที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นคื อ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมู ลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่
จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวม
ความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่ อ มัน่ ในระดับสู งแต่ไ ม่ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่า การ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการ
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน



ท าความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
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นัยสาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง


ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ท้ ัง หมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ งข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 8125
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 102

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

6

104,678,400.87

31,416,733.73

7

37,839,758.43

13,242,928.80

2,336,441.01

2,764,061.01

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

8

38,778,044.94

20,254,791.93

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย

9

6,177,187.51

15,793,665.78

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

10

605,222,476.18

620,284,862.62

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ

11

3,767,033.40

4,700,940.91

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

42,334,340.71

42,526,684.75

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

13

5.00

5.00

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

31,658,953.80

22,598,099.39

สิ นทรัพย์อื่น

15

13,865,409.81

13,657,397.20

886,658,051.66

787,240,171.12

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 103

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

16

262,719,293.77

160,718,208.28

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

17

30,982,628.37

20,674,268.10

3,492,287.74

2,632,196.23

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

9,968,047.00

12,286,101.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

9,377,198.03

9,119,563.33

11,459,449.14

6,580,942.00

42,622,875.81

17,968,122.95

370,621,779.86

229,979,401.89

หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนีส้ ิน

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 104

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

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

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

258,000,000.00

258,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

88,527,479.66

147,263,618.86

37,508,792.14

19,997,150.37

รวมส่ วนของเจ้ าของ

516,036,271.80

557,260,769.23

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

886,658,051.66

787,240,171.12

หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 105

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

รายได้
เบี้ ยประกันภัยรับ

316,631,593.13

198,555,938.09

หัก เบี้ ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

(59,751,583.01)

(34,466,402.43)

เบี้ ยประกันภัยรับสุ ทธิ

256,880,010.12

164,089,535.66

(117,882,835.77)

111,211,822.39

บวก(หัก) สารองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม
(ลด) จากปี ก่อน
เบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ

36

138,997,174.35

275,301,358.05

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

36

14,829,540.72

12,958,805.49

32.36

16,906,301.91

17,521,112.33

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กาไรจากเงิ นลงทุน

2,285,500.00

รายได้อื่น

7,472,600.69

6,193,405.29

180,491,117.67

311,974,681.16

66,953,561.52

124,204,156.03

(27,341,434.04)

(16,525,776.45)

รวมรายได้

-

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
รวม

36

39,612,127.48

107,678,379.58

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

36

45,975,676.85

30,581,146.07

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

36

75,809,907.56

51,639,060.46

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

22

39,921,273.14

39,103,195.32

ผลขาดทุนทางด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น

23

16,449,147.44

23,090,479.95

รวมค่ าใช้ จ่าย

217,768,132.47

252,092,261.38

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิ นได้

(37,277,014.80)

59,882,419.78

8,962,561.20

(8,657,893.14)

(28,314,453.60)

51,224,526.64

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิ นได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรับปี

14.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 106

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงาน - สุ ทธิ จากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนที่ วดั มูลค่ายุติธรรม

14.3

ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

14.3

972,893.00

819,070.00

(194,578.60)

(163,814.00)

778,314.40

655,256.00

21,889,552.21

(37,092,139.27)

(4,377,910.44)

7,418,427,85

17,511,641.77

(29,673,711.42)

18,289,956.17

(29,018,455.42)

(10,024,497.43)

22,206,071.22

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

(2.36)

4.27

12,000,000

12,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 107

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้ าของ

กาไรสะสม
หมายเหตุ

120,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กาไรสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

ทุ นเรื อนหุ้ นที่ออก
และชาระแล้ ว

21

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี

258,000,000.00

จัดสรรแล้ ว สารอง
ตาม กฎหมาย
12,000,000.00

ยังไม่ ได้ จัดสรร
101,383,836.22

ผลกาไร (ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลงมู ลค่ า
เงินลงทุ น
49,670,861.79

รวม

541,054,698.01

-

-

-

51,224,526.64

-

51,224,526.64

-

-

-

(6,000,000.00)

-

(6,000,000.00)

-

-

-

655,256.00

(29,673,711.42)

(29,018,455.42)

147,263,618.86

19,997,150.37

557,260,769.23

120,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนเกินมู ลค่ าหุ้ น

258,000,000.00

12,000,000.00

ขาดทุนสาหรับปี

5

-

-

-

(28,314,453.60)

-

(28,314,453.60)

เงินปั นผลจ่าย

21

-

-

-

(31,200,000.00)

-

(31,200,000.00)

-

-

-

778,314.40

17,511,641.77

18,289,956.17

88,527,479.66

37,508,792.14

516,036,271.80

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

12,000,000.00

258,000,000.00

12,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ ว นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 108

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
รายงานบริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)

2564

2563

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

293,267,987.75

206,037,796.98

เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(41,257,641.23)

(31,389,658.07)

10,091,516.86

12,229,878.11

เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

7,317,490.14
7,472,600.69
(67,149,827.72)

5,576,889.87
6,193,405.29
(84,209,361.53)

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(28,596,253.57)

(18,718,015.06)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(75,809,907.56)
(20,398,367.51)
(3,553,056.03)

(51,639,060.46)
(61,470,261.24)
(5,982,966.19)

เงินสดรับ – สิ นทรัพย์ทางการเงิน

209,697,746.31

229,762,966.96

เงินสดจ่าย – สิ นทรัพย์ทางการเงิน

(186,440,245.74)

(221,744,200.52)

104,642,042.39

(15,352,585.86)

(180,375.25)

(253,038.31)

(180,375.25)

(253,038.31)

(31,200,000.00)

(6,000,000.00)

(31,200,000.00)

(6,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

73,261,667.14

(21,605,624.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด

31,416,733.73

53,022,357.90

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน สิ้นงวด

104,678,400.87

31,416,733.73

ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1.

ข้อมูลบริ ษทั ฯ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ.
เลขที่ 0107537000807 สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย

1.2.

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 ที่ ปัจ จุ บันได้ขยายวงกว้า งขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อง โดยมี
ผลกระทบต่อธุรกิจในหลายภาคส่ วนไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และเกิดความผัน
ผวนอย่า งมากในตลาดเงิ น และตลาดทุ น สถานการณ์ ดัง กล่ า วอาจน ามาซึ่ งความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณผลกระทบ ซึ่งต้องมีการประมาณการ
อย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ
จัดทาขึ้นตามวิธีการบัญชี เกี่ ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งกาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ
ระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
งบการเงินของบริ ษทั ฯจัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน งบการเงิ น
ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยที่จดั ทาตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 110

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั
2.3

มาตราฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง กล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อน
ปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั

3. นโยบายบัญชีทสี่ าคัญ
3.1

การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯจัด ประเภทของสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิ จารณาลัก ษณะของสัญญาประกันภัย
โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่ งผูร้ ับประกันภัย รับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สาคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่ ง (ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ ในอนาคตอันไม่
แน่นอนที่ ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่ เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับ
ความเสี่ ยงด้านการรั บประกันภัยที่ มีนัยสาคัญหรื อไม่น้ ันจะพิจารณาจากจานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ ายกรณี ที่มี
สถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิ ดขึ้นกับจานวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัย
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งหากไม่เข้าเงื่ อนไขดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อเป็ น
สัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทาให้ผรู ้ ับประกันภัยมี
ความเสี่ ยงทางการเงิน แต่ไม่ได้ทาให้ผูร้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่สาคัญ ความเสี่ ยงทางการเงิ น
ได้แก่ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคา
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา ณ วัน
เริ่ มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิและ
ภาระผูกพันทั้งหมดถูกทาให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่ มต้น
สัญญาอาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษทั ฯ จัดประเภทสัญญาประกันภัยทุ กฉบับเป็ นสัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ มีระยะเวลา
คุม้ ครองภายใต้สญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการต่ออายุอตั โนมัติ สัญญาประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองโรคร้ายแรง
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การประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อการประกันภัยสุ ขภาพ ที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี บริ ษทั สามารถบอกเลิกสัญญา
สามารถปรับเพิ่มหรื อลดเบี้ยประกันภัยหรื อเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ในสัญญาประกันภัยตลอดอายุสญ
ั ญาได้
3.2

การรับรู ้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับถือเป็ นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและ
ส่งคืนแล้วและปรับปรุ งด้วยสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ สาหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ใน
กรณี ที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็ นรายการรับหรื อจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้
เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
เบี้ ยประกันภัยต่อรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัยต่อจาก
บริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและ
ค่านายหน้าสาหรับการเอาประกันภัยต่อที่ มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอย
รับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ ใน
การรับเงินปั นผล
(จ) กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3.

สารองเบี้ยประกันภัย
(ก) เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ ตั้งเงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการจัดสรร
เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี้
ประเภทการประกัน

วิธีการคานวณเงินสารอง

- การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที่ ยว การประกันอุบตั ิเหตุ - ร้อยละร้อย ของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน

ประกัน ภัย เริ่ ม มี ผ ลคุ ้ม ครอง ตลอดระยะเวลาที่ บ ริ ษ ัท
ยังคงให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย

- การประกันภัยอื่น

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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(ข) สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด เป็ นจานวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่งคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีต
สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู ้ในงบการเงินในกรณีที่สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุดมากกว่าสารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
3.4.

สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่ วนสารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคา
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่า
ประมาณการสิ นไหมทดแทนสูงสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯได้ต้ งั สารองเพิ่มเติมสาหรับ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ ง
คานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะ
จ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสาหรับความสูญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจาก
รายการความสูญเสี ยที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วใน
บัญชี

3.5.

ค่าจ้าง ค่าบาเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ และค่าใช้จ่ายอื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึง
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้

3.7.

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากจานวนที่
คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยูโ่ ดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บเงินในอดีต
การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.8.

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสารองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิง
สัญญาประกัน ภัยต่อ ที่ เกี่ ย วข้องของส ารองเบี้ ยประกัน ภัยที่ ย งั ไม่ถื อเป็ นรายได้ และสารองค่า สิ นไหมทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยการคานวณสารองประกันภัย
บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจเกิ ดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้ คงค้างและสถานะปั จจุบนั ของ
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ งั เพิ่ม/ลดในระหว่างปี จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
3.9.

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(ก) ลู ก หนี้ จากการประกัน ภัย ต่ อ แสดงด้ว ยจ านวนเงิ น ค้า งรั บ จากการประกัน ภัย ต่ อ เงิ น มัด จ าที่ ว างไว้จ ากการรั บ
ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการ
ค้างรับอื่นๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงิน และสถานะปั จจุบนั ของเงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจาที่บริ ษทั ถือไว้จากการเอา
ประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กบั
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน
(ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรื อเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิ จการตั้งใจที่ จะรั บหรื อจ่ ายชาระจานวนที่ รับรู ้ ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่ จะรั บ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชาระหนี้สิน

3.10. สิ นทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
บริ ษทั ฯ สามารถจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบกาหนด และลูกหนี้ และเงินให้กยู้ ืม โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญา
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บนั ทึกใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้จาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจานวนที่ตดั จาจาหน่าย/รับรู ้น้ ี จะแสดงเป็ นรายการปรับ
กับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้ จดั เป็ นประเภทเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด เมื่อบริ ษทั ฯมีความตั้งใจแน่ วแน่และมี
ความสามารถที่จะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน
เงิ นลงทุ นในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (บริ ษทั ที่ ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบี ยน) แสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม และจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กาไร
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ผา่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่
1 มกราคม 2563: เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี))
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทาการสุ ดท้าย
ของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วย
ลงทุน และมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณตามหลักเกณฑ์การประมาณ
มูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทัว่ ไป
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอี กประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการ
วัดมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู ้เข้ากาไร
หรื อขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์น้ นั ด้อยค่า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุน
การลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรี ยกคืนกลับมาได้ และมีการลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื ออย่างต่อเนื่ อง
ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนต่ากว่าราคาทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุน
3.11. ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทุนหรื อราคาสุทธิที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า โดยการตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าสาหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
3.12. เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยใช้วธิ ีการทัว่ ไปในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้ งั เพิ่ม/ลดในระหว่างปี จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
3.13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
(ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
(ข) ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค านวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุก ารใช้ง าน
โดยประมาณดังนี้
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อาคาร และส่วนปรับปรุ ง

20 ปี

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
3.14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจาหน่าย
ของสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนคานวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิธี เส้น ตรงตามอายุของสัญญาเช่ า และอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 ปี

3.15. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อย
ค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
3.16. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระโดยคานวณจากกาไรประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชาระในปี ก่อนๆ
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นบริ ษทั ฯวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาหรับงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชาระหนี้สินภาษี
2) บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี และรับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ทั้งนี้ บริ ษทั
ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
3) บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและ
จะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
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4) บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยกเว้นกรณี ที่ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่ วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึ กโดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ
3.17. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
3.18. ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั ฯรับรู ้เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชี พเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่าย
สมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่าเงิ น
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ ได้ท าการประเมิ น ภาระผู ก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิด
ลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
บริ ษทั ฯรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สาหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้กาไรขาดทุนจากการ
ประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกาไรขาดทุน
3.19. ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ ทางการเงิ น
ประเภทตราสารหนี้ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย และเงิ นให้กูย้ ืม ตามวิธีการทัว่ ไป (General Approach) ตามแนวปฏิ บัติทางการบัญชี เรื่ อง
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เครื่ องมือทางการเงินฯ โดยบริ ษทั ฯรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่รับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกแต่ไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิ ตหรื อเมื่อมีการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม หากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมือทาง
การเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญนับแต่วนั ที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยพิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่ อถือด้านเครดิ ตภายในและ
ภายนอกของคู่สญ
ั ญา และสถานะคงค้างของการจ่ายชาระเป็ นสาคัญ เช่น ค้างชาระเกินกว่า 30 วัน และหากค้างชาระเกิน
กว่า 90 วัน จะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นอื่นหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มีนัยสาคัญ
บริ ษทั ฯจะใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ โดย
อ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับ
ลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั ฯมีนโยบายตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าจะ
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้
3.20. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทารายการและจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้
ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ใน
ส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น การค านวณมู ล ค่ าราคาทุ น ตัด จ าหน่ า ยจะค านึ ง ถึ ง ส่ ว นลดหรื อส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า รวมถึ ง
ค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
3.21. การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลงหรื อ
ได้มีการโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพัน
นั้นหรื อมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น
3.22. การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นจะนามาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ่ ล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชาระ
ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 118

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
3.23. สัญญาเช่า บริ ษทั ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน ณ
วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ดว้ ยจานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตาม
สัญญาเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลื อที่ ไม่ได้รับการประกัน
หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงิน
ลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าที่ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของส่ ว นใหญ่ไ ม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่ าถื อ เป็ นสัญ ญาเช่ า
ดาเนิ นงาน บริ ษทั บันทึ กจานวนเงิ นที่ ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมในมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
3.24. เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณ
ผลการดาเนินงาน
3.25. ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ บันทึ กประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิ น เมื่อบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระ
ผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสื บเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทาให้บริ ษทั ฯ ต้องชาระหรื อชดใช้ตามภาระผูกพัน
นั้น และจ านวนที่ ต ้อ งชดใช้ดัง กล่ า วสามารถประมาณได้อย่า งสมเหตุส มผลสิ น ทรั พ ย์ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จะถู ก รั บรู ้ เ ป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
3.26. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงิ น เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การ
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วย
เหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
3.27. ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่ วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ นาเสนอให้ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนินงาน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่วนงานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
3.28. กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น ที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคานวณโดยการหารยอด
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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4. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่ องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ง ผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
4.1.

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญของเบี้ ยประกั น ภั ย ค้ า งรั บ และสิ นทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุ นที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากเบี้ ยประกันภัยค้างรั บและ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ซึ่งคาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้าง และตามสถานะปั จจุบนั
ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วนสิ นทรัพย์จาการ
ประกันภัยต่อ พิจารณาเพิ่มเติมจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรื อข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฏอยู่ ณ วันปิ ดบัญชี และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

4.2.

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การ
คานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริ ษทั ฯขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความ
เสี่ ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ ความน่าจะเป็ นของการได้รับชาระหนี้ ซึ่ งการประมาณการมีตวั แปรที่
เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้

4.3.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสาหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสิ น ทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการใน
งวดก่อน หรื อมีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุน
จากการด้อ ยค่ าหากคาดว่ามู ลค่า ที่ ค าดว่าจะได้รับ คื นต่ ากว่ามู ลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ หาร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั

4.4.

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้เมื่อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถนาไป
หักกับผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้ บริ ษทั ได้คานึ งถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่าง
รอบคอบและเป็ นไปได้ เพื่ อ ใช้ใ นการประเมิ น การรั บ รู ้ ภ าษี เ งิ น ได้ร อตัด บัญ ชี สมมติ ฐ านของบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการทากาไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี และการ
เปลี่ ยนแปลงในสมมติ ฐานที่ สาคัญในแต่ละช่ วงเวลานั้น อาจทาให้เกิ ดผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญของฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
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4.5.

สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯต้องประมาณการสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายโดย
แยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิ ดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความเสี ยหายแล้ว และส่ วน
ของความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรายงาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติ ฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึ่ งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชาระค่าสิ นไหม
ทดแทน จานวนค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี่ย จานวนครั้งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็ นการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งได้

4.6.

ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น

1.

สารองความเสี่ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สารองประกันภัยสาหรับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การประมาณ
การที่ ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่ เหลืออยู่ ซึ่ งการประมาณเงิ นสารอง
ดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

2.

คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจะไม่เกิ นกว่าจานวนที่ได้บนั ทึ กไว้แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้

5. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคา
เสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มี
ลักษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้


ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง



ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
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ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
5. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินที่วดั มูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2564
มูลค่ า
ตามบัญชี

มูลค่ ายุตธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป

207,155,377.49 207,155,377.49
8,281,509.68

-

-

-

104,678,400.87 104,678,400.87

-

- 207,155,377.49
8,281,509.68

8,281,509.68

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ

- 104,678,400.87

37,839,758.43

-

-

37,839,758.43

37,839,758.43

ประกันภัยต่อ

4,244,977.73

-

-

4,244,977.73

4,244,977.73

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

6,177,187.51

-

-

6,177,187.51

6,177,187.51

6,200,000.00

-

-

6,200,000.00

6,200,000.00

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สารอง
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

259,313,967.23

- 259,313,967.23

- 259,313,967.23

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดเกิน
กว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื

124,271,621.78 124,271,621.78

-

- 124,271,621.78

3,767,033.40

-

-

3,767,033.40

3,767,033.40

57,666,129.33

-

-

57,666,129.33

57,666,129.33

30,982,628.37

-

-

30,982,628.37

30,982,628.37

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น
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5. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
(หน่ วย: บาท)

2563
มูลค่ า
ตามบัญชี

มูลค่ ายุตธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

-

182,881,995.68

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป

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

-

-

8,279,839.29

8,279,839.29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,416,733.73

31,416,733.73

-

-

31,416,733.73

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

13,242,928.80

-

-

13,242,928.80

13,242,928.80

4,278,822.47

-

-

4,278,822.47

4,278,822.47

15,793,665.78

-

-

15,793,665.78

15,793,665.78

6,600,000.00

-

-

6,600,000.00

6,600,000.00

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

288,041,853.10

-

288,041,853.10

-

288,041,853.10

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื

134,481,174.55 134,481,174.55

-

-

134,481,174.55

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สารอง
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

4,700,940.91

-

-

4,700,940.91

4,700,940.91

92,104,977.37

-

-

92,104,977.37

92,104,977.37

20,674,268.10

-

-

20,674,268.10

20,674,268.10

หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ

วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน ในกรณี ของเครื่ องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด
มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทาง
การเงินจะกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
บริ ษทั ฯได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นตามหลักเกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.10
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564
เงินสด

31 ธันวาคม 2563

693,773.01

783,415.89

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน

93,984,627.86

20,633,317.84

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้นกาหนดระยะเวลา

10,000,000.00

10,000,000.00

104,678,400.87

31,416,733.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7. เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เบี้ยประกันภัยค้างรับ จาแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ งชาระนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดชาระตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่ วย : บาท)
2564

2563

ตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย

รวม

19,461.06

33,187,372.95

33,206,834.01

757,306.39

10,770,835.28

11,528,141.67

1,493,789.85

1,679,912.21

3,173,702.06

26,887.75

350,464.34

377,352.09

ค้างรับ 30-60 วัน

-

1,153,504.74

1,153,504.74

5,670.40

665,322.05

670,992.45

ค้างรับ 60-90วัน

-

298,398.67

298,398.67

-

616,637.30

616,637.30

4,979.04

1,164,354.59

1,169,333.63

-

858,096.97

858,096.97

1,518,229.95

37,483,543.16

39,001,773.11

789,864.54

13,261,355.94

14,051,220.48

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

-

(1,162,014.68)

(1,162,014.68)

-

(808,291.68)

(808,291.68)

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

1,518,229.95

36,321,528.48

37,839,758.43

789,864.54

12,453,064.26

13,242,928.80

ผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ

ตัวแทนและนายหน้ า
ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

รวม

8. สินทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2564

2563

สารองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน

4,244,977.73

4,278,822.47

สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

34,533,067.21

15,975,969.46

รวม

38,778,044.94

20,254,791.93
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9. ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2564

2563

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

6,177,187.51

15,793,665.78

รวม

6,177,187.51

15,793,665.78

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จาแนกอายุ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

2564

2563

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ

6,177,187.51

15,793,665.78

รวม

6,177,187.51

15,793,665.78
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ สุทธิ
10.6 จาแนกตามการจัดประเภทสิ นทรั พย์ทางการเงิ นตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีเงิ นลงทุ นใน
หลักทรัพย์ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจาหน่ าย

มูลค่ ายุตธิ รรม

มูลค่ ายุตธิ รรม

เงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ /
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ – หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน – หุ้นทุน
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ

4,923,750.00
163,286,087.00
341,060.00

8,746,500.00
198,408,877.49
8,281,509.68

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

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

รวม

168,550,897.00

215,436,887.17

166,165,397.00

191,161,834.97

46,885,990.17

-

24,996,437.97

-

215,436,887.17

215,436,887.17

191,161,834.97

191,161,834.97

บวก (หัก) กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ / เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย /
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

6,200,000.00

6,600,000.00

ตราสารหนี้ ภาคเอกชน

295,000,000.00

307,000,000.00

เงินฝากธนาคาร

124,930,000.00

134,930,000.00

426,130,000.00
(36,344,410.99)

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

389,785,589.01
605,222,476.18

429,123,027.65
620,284,862.62

รวม
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย /
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
10.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2564
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

200,000.00
6,000,000.00
92,000,000.00 183,000,000.00
110,930,000.00 14,000,000.00
(15,737,787.08) (20,576,202.62)
187,392,212.92 182,423,797.38

รวม

6,200,000.00
20,000,000.00 295,000,000.00
- 124,930,000.00
(30,421.29) (36,344,410.99)
19,969,578.71 389,785,589.01
(หน่ วย : บาท)

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

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

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

รวม

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

10.3. ตราสารหนี้ที่วดั ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าตามบัญชี
ขั้นต้ น
บาท

ค่ าเผือ่ ผลขาดทุน
ทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
บาท

มูลค่ าตามบัญชี
บาท

ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Stage 1)
ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)

391,130,000.00
35,000,000.00

(1,344,410.99)
(35,000,000.00)

389,785,589.01
-

รวม

426,130,000.00

(36,344,410.99)

389,785,589.01
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
10.4. มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
(หน่ วย: บาท)
2564
กระแสเงินสดที่เกิดขึน้ ตามสัญญา จาก
สินทรัพย์ทางการเงินในวันที่กาหนดไว้ ไม่ เป็ น
การรับชาระเงินต้ นและดอกเบีย้ จากจานวน
เงินต้ น
คงค้ างเท่ านั้น
จานวนการ
เปลีย่ นแปลงในใน
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม
สาหรับปี

กระแสเงินสดที่เกิดขึน้ ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงินในวันที่กาหนดไว้ เป็ น
การรับชาระเงินต้ นและดอกเบีย้
จากจานวนเงินต้ นคงค้างเท่ านั้น

มูลค่ ายุติธรรม

จานวนการ
เปลีย่ นแปลงในใน
มูลค่ายุติธรรม
สาหรับปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

-

-

6,200,000.00

ตราสารหนี้ ภาคเอกชน

-

-

259,313,967.23

35,686,032.77

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม

-

-

124,271,621.78

658,378.22

-

-

389,785,589.01

36,344,410.99
(หน่ วย: บาท)

2563
กระแสเงินสดที่เกิดขึน้ ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงินในวันที่กาหนดไว้ ไม่ เป็ น
การรับชาระเงินต้ นและดอกเบีย้ จากจานวน
เงินต้ นคงค้างเท่ านั้น
จานวนการ
เปลีย่ นแปลงในใน
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรม
สาหรับปี

กระแสเงินสดที่เกิดขึน้ ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงินในวันที่กาหนดไว้ เป็ น
การรับชาระเงินต้ นและดอกเบีย้
จากจานวนเงินต้ นคงค้างเท่ านั้น
จานวนการ
เปลีย่ นแปลงในใน
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
สาหรับปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

-

-

6,600,000.00

ตราสารหนี้ ภาคเอกชน

-

-

288,041,853.10

18,958,146.90

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม

-

-

134,481,174.55

448,825.45

-

-

429,123,027.65

19,406,972.35
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
10.5 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
เงินลงทุนเผือ่ ขายทีว่ ดั มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
- สุ ทธิจากภาษี
ยอดคงเหลือต้นปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2563

19,997,150.37
17,511,641.77
37,508,792.14

49,670,861.79
(29,673,711.42)
19,997,150.37

10.6 เงินลงทุนทีต่ ดิ ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ จานวน 89.93 ล้านบาท และ 64.93 ล้านบาท
ตามลาดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันตามหมายเหตุ 37
11. เงินให้ ก้ ยู มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื โดยจาแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับที่คา้ งชาระ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2564
เงินให้ ก้ ยู มื
การจัดชั้น

ทรัพย์ สินจานอง
เป็ นประกัน

รวม

อืน่ ๆ

เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต(Stage1)

3,611,099.16 155,934.24

3,767,033.40

เงินให้กยู้ มื ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 2)
เงินให้กยู้ มื ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)

2,035,988.91

-

2,035,988.91

5,647,088.07 155,934.24

5,803,022.31

รวม

(2,035,988.91)

- (2,035,988.91)

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

3,611,099.16 155,934.24

3,767,033.40

รวมเงินให้ ก้ ยู มื - สุ ทธิ

3,611,099.16 155,934.24

3,767,033.40

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
11. เงินให้ ก้ ยู มื (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

31 ธันวาคม 2563
เงินให้ ก้ ยู มื
การจัดชั้น
เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต(Stage1)

ทรัพย์ สินจานอง
เป็ นประกัน

4,384,310.97 316,629.94
-

-

-

2,055,988.91

2,055,988.91

รวม

6,440,299.88 316,629.94

รวมเงินให้ ก้ ยู มื - สุ ทธิ

(2,055,988.91)

4,700,940.91

-

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

รวม

อืน่ ๆ

-

4,384,310.97 316,629.94

6,756,929.82
(2,055,988.91)
4,700,940.91

11.1 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย อัตราดอกเบี้ย
เงินกูร้ ้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
11.2 เงินให้กยู้ มื โดยให้บุคคลค้ าประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ MLR1.5 ต่อปี และ MOR ต่อปี
11.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564
เครื่องตกแต่ งติดตั้ง
และใช้ เครื่องใช้
สานักงาน

ทีด่ นิ

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00

80,536,138.70

4,406,120.29

ซื้อเพิ่ม

-

-

266,750.47

-

266,750.47

ตัดจาหน่าย

-

-

(473,642.96)

(1,612,475.69)

(2,086,118.65)

41,549,000.00

80,536,138.70

4,199,227.80

11,927,618.62 138,211,985.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

80,211,690.04

3,752,904.20

13,540,074.31

97,504,668.55

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

78,685.63

294,033.67

-

372,719.30

จาหน่าย

-

-

(387,274.75)

(1,612,468.69)

(1,999,743.44)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-

80,290,375.67

3,659,663.12

11,927,605.62

95,877,644.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

41,549,000.00

324,448.66

653,216.09

20.00

42,526,684.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

41,549,000.00

245,763.03

539,564.68

13.00

42,334,340.71

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

13,540,094.31 140,031,353.30

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

372,719.30

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่ อ)
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563
เครื่องตกแต่ งติดตั้ง
และใช้ เครื่องใช้
สานักงาน

ทีด่ นิ

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00

80,536,138.70

4,470,676.57

ซื้อเพิ่ม

-

-

253,038.31

-

253,038.31

ตัดจาหน่าย

-

-

(317,594.59)

-

(317,594.59)

41,549,000.00

80,536,138.70

4,406,120.29

13,540,094.31 140,031,353.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

-

80,133,004.41

3,701,193.35

13,388,945.73

97,223,143.49

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

78,685.63

361,044.63

151,128.58

590,858.84

จาหน่าย

-

-

(309,333.78)

-

(309,333.78)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

-

80,211,690.04

3,752,904.20

13,540,074.31

97,504,668.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

41,549,000.00

403,134.29

769,483.22

151,148.58

42,872,766.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

41,549,000.00

324,448.66

653,216.09

20.00

42,526,684.75

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

13,540,094.31 140,095,909.58

ค่ าเสื่อมราคาสะสม :

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี :

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

590,858.84

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม จานวน 93.74 ล้านบาท
และจานวน 95.20 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่สินทรัพย์ยงั คงใช้งานอยู่

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
13. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนสุ ทธิ
(หน่ วย: บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,941,571.03
1,941,571.03

เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,941,571.03

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,929,121.55

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

12,444.48

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,941,566.03

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,941,566.03

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.00

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2564

-

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2563

12,444.48

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
14. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม และ 2563 ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

2564

2563

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย

12,033,053.46

-

สารองค่าสิ นไหมทดแทน

8,148,313.91

11,945,736.87

สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)

1,343,648.62

3,415,387.99

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

8,140,328.41

4,779,754.33

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

1,993,609.40

2,457,220.20

31,658,953.80

22,598,099.39

-

4,120,275.73

9,377,198.03

4,999,287.60

9,377,198.03

9,119,563.33

22,281,755.77

13,478,536.06

รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

14.2 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2564

2563

4,413,147.54

8,629,568.45

(13,375,708.74)

28,324.69

(8,962,561.02)

8,657,893.14

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
14.3 จ านวนภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ วนประกอบแต่ ล ะส่ วนของก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2564

2563

ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน

(194,578.60)

(163,814.00)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(4,377,910.44)

7,418,427.85

รวม

(4,572,489.04)

7,254,613.85

14.4 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่ างค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ กับผลคูณของกาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ สาหรั บปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สามารถแสดงได้ ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2564
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

2563

(37,277,014.80)
20%

59,882,419.78
20%

(7,455,402.95)

11,976,483.95

-

-

-

(2,195,164.83)

(1,481,198.02)

(1,107,177.98)

(25,960.22)

(16,248.00)

(8,962,561.20)

8,657,893.14

รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
กาไร (ขาดทุน) ทางภาษีปีปั จจุบนั ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
15. สินทรัพย์ อนื่
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า

2,055,373.23

1,477,825.83

สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี

2,016,032.86

4,376,924.10

ลูกหนี้อื่น

5,658,499.99

4,845,290.21

อื่นๆ

5,294,731.22

4,584,875.75

รวมสิ นทรัพย์อื่น

15,024,637.30

15,284,915.89

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(1,159,227.49)

(1,627,518.69)

สิ นทรัพย์อื่นสุทธิ

13,865,409.81

13,657,397.20

16. หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
31 ธันวาคม 2564
หนีส้ ินตามสัญญา
ประกันภัย

หนีส้ ินส่ วนที่
เอาประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว

49,882,493.06

(3,179,584.56)

46,702,908.50

7,783,636.27

(1,065,393.17)

6,718,243.10

สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

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

-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน

31 ธันวาคม 2563
หนีส้ ินตามสัญญา
ประกันภัย

หนีส้ ินส่ วนที่
เอาประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว

71,616,427.81

(867,212.84)

70,749,214.97

-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน

20,488,549.56

(3,411,609.63)

17,076,939.93

สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

68,613,230.91

(15,975,969.46)

52,637,261.45

160,718,208.28

(20,254,791.93)

140,463,416.35

รวม

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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16. หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสารองค่าสิ นไหมทดแทน
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 1 มกราคม

92,104,977.37

85,105,272.39

ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปัจจุบนั

94,851,583.41

136,796,733.48

(21,038,743.74)

(5,488,650.96)

(6,537,202.97)

(3,745,340.18)

(101,714,484.74)

(120,563,037.36)

57,666,129.33

92,104,977.37

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ
จานวน 1.64 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : 3.18 ล้านบาท)
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือ

31 ธันวาคม 2563

68,613,230.91

190,252,535.03

316,631,593.13

198,555,938.09

(180,191,659.60)

(320,195,242.21)

205,053,164.44

68,613,230.91

สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุด
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 1 มกราคม

31 ธันวาคม 2563

28,909,034.49

91,890,236.68

ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในปี นี้

146,569,556.45

91,670,175.19

ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปี นี้

(75,920,734.71)

(154,651,377.38)

99,557,856.23

28,909,034.49

ยอดคงเหลือ

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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16. หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่ อ)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ฯ ไม่ มี ก ารตั้ง ส ารองการเสี่ ย งภัย ที่ ย งั ไม่ สิ้ น สุ ด จ านวนเงิ น

99.56 ล้า นบาท

(31 ธันวาคม 2563 จานวน 28.91 ล้านบาท) เนื่องจากสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุดมีจานวนต่ากว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
(หน่ วย: บาท)
ปี อุบตั เิ หตุ/ปี ทีร่ ายงาน

2559

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ

64,010,739

55,364,197

71,469,051

171,146,908

131,607,373

- หนึ่งปี ถัดไป

63,261,824

55,203,840

65,399,721

175,520,628

121,490,921

- สองปี ถัดไป

65,920,735

51,323,420

55,573,021

163,013,083

- สามปี ถัดไป

65,700,784

51,353,630

56,656,075

- สี่ ปีถัดไป

65,700,784

51,345,094

- ห้าปี ถัดไป

65,700,784

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์

65,700,784

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

51,345,094

53,656,075

163,013,083

121,490,921

91,898,667

98,898,667

547,104,624

(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

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2558

56,441,034
1,158,874

อื่นๆ

67,571

รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

57,667,479

ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ
(หน่ วย: บาท)
ปี อุบตั เิ หตุ/ปี ทีร่ ายงาน

2559

2560

2561

2562

2563
113,889,725

2564

รวม

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ

47,303,374

45,887,288

60,216,395

133,884,158

- หนึ่งปี ถัดไป

46,158,395

46,222,054

57,141,350

136,393,962 106,691,796

- สองปี ถัดไป

48,653,956

43,058,124

48,547,921 125,514,370

- สามปี ถัดไป

48,501,457

43,080,788

46,691,204

- สี่ ปีถัดไป

48,501,457

43,075,414

- ห้าปี ถัดไป

48,501,457

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์

48,501,457

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

72,439,294

440,913,535

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

(390,883,876)

รวม
ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2558
อื่นๆ
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

43,075,414
597

49,691,204
225

126,514,370
9,178,554

106,691,796

72,439,294

21,223,507

19,626,776

50,029,659
1,158,874
(1,484,921)
49,703,612
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16. หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ข้อสมมติ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าสารองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็ นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่ องประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
สาหรับการทาการประเมิน บริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดงั นี้
1) วิธีพฒั นาการสิ นไหม (Chain Ladder method) สาหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรื อ “BF” สาหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและ สิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
3) วิธี Expected Loss Ratio หรื อ “ELR”
โดยปกติบริ ษทั มักใช้วิธี Chain Ladder ในการประเมิ นการประมาณการมูลค่าสารองไหมทดแทนที่ เกิ ดขึ้ น ยกเว้นในปี
อุบตั ิเหตุใหม่ๆ ซึ่ งข้อมูลพัฒนาการยังมีไม่มากพอ ดังนั้นจึงอาจต้องใช้ประมาณการวิธี BF หรื อ ELR ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี ซึ่ งสมมติฐานหลักของทั้งสองวิธีดงั กล่าวก็คืออัตราส่ วนสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio) ซึ่ งใน
การพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริ ษทั ฯก็จะคานึ งถึงข้อมูลในอดี ตประกอบกับปั จจัยอื่นที่ สะท้อนถึงหนี้ สินที่
เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการรับประกันภัย หรื อ เปลี่ยนแปลง
ความคุม้ ครองในกรมธรรม์ เป็ นต้น
(ข) ข้อสมมติในเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประมาณสารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
ในการประมาณสารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ บริ ษทั ฯใช้วิธี Kittel’s Refinement
of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอ้างอิงของ Conger และ Nolibos เรื่ อง “Estimating ULAE Liabilities:
Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์และ
ประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ ายสิ นไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนอื่ นที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่ งการ
ประมาณด้วยวิธีดงั กล่าวนั้นได้พิจารณาอัตราส่ วนของ ULAE ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสี ยหายจ่าย โดยบริ ษทั ฯจะ
พิจารณาเลือกอัตราส่วนนี้จากข้อมูลในอดีตอย่างน้อย 3 ปี
17. เจ้ าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ

15,198,091.81

11,473,389.78

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

15,784,539.56

9,200,878.32

รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

30,982,628.37

20,674,268.10

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณวันที่ 31ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจานวนเงินรวม 20.00 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MOR–3.00 ต่อปี ซึ่งค้ าประกันโดยเงินฝากประจาของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 37
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
(หน่ วย:บาท)

ค่ าใช้ จ่ายโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าหนดไว้

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั

958,653.00

1,004,281.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

129,980.00

165,297.00

(972,893.00)

(819,070.00)

115,740.00

350,508.00

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของภาระผูกพัน

8,364,954.00

9,184,024.00

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(972,893.00)

(819,070.00)

รวมภาระผูกพัน

7,392,061.00

8,364,954.00

12,286,101.00

13,294,767.00

ต้นทุนบริ การงวดปั จจุบนั

958,653.00

1,004,281.00

ต้นทุนดอกเบี้ย

129,980.00

165,297.00

(2,927,591.00)

(1,359,174.00)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม

หักผลประโยชน์โครงการจ่าย
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

493,797.00

-

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(972,893.00)

(819,070.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9,968,047.00

12,286,101.00

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน(ต่ อ)
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ปี 2564

ปี 2563

ร้ อยละ

ร้ อยละ

การเกษียณอายุ

60 ปี

60 ปี

อัตราคิดลด

1.67

1.09

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน

1.50

2.00

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.00–20.00

0.00-20.00

อัตรามรณะ

TMO2017

TMO2017

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้นจาก
(หน่ วย: บาท)

การเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน

ปี 2564

ปี 2563

การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง

(214,828.00)

(841,281.00)

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์

(120,044.00)

-

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน

(638,021.00)

22,211.00

รวม

(972,893.00)

(819,070.00)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น
จานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)

เพิม่ ขึน้

ลดลง

(512,835.00)

564,930.00

อัตราการเพิ่มของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)

616,024.00

(569,107.00)

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ10.0)

(81,403.00)

83,387.00

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าวแต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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20. หนีส้ ินอืน่
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

31 ธันวาคม 2563

27,763,315.07

3,574,589.85

ค่านายหน้าค้างจ่าย

5,502,860.90

2,407,693.36

อื่นๆ

9,356,699.84

11,985,839.74

รวม

42,622,875.81

17,968,122.95

21. เงินปันผลจ่ าย
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นจากผลการ
ดาเนิ นงานสาหรับปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 2.60 บาท จานวน 12 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน 31.20 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผล
แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลกาไรสะสม
สาหรับปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท จานวน 12 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลแล้วเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2563
22. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
(หน่ วย:บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน

2563

22,214,903.04

22,201,672.59

จัดการค่าสิ นไหมทดแทน

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

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

6,303,248.38

7,295,067.63

รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

39,921,273.14

39,103,195.32

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการ
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23. ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
(หน่ วย:บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

2563

(20,000.00)

2,055,988.91

(468,291.20)

1,627,518.69

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

16,937,438.64

19,406,972.35

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

16,449,147.44

23,090,479.95

เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น

24. ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
(หน่ วย:บาท)

2564

2563

ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง

12,779,824.00

11,537,824.00

ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน

179,808.00

179,808.00

อื่นๆ

568,186.60

697,008.00

13,527,818.60

12,414,640.00

16,236,942.00

17,265,256.00

243,993.69

237,312.59

1,470,590.75

1,286,932.00

17,951,526.44

18,789,500.59

31,479,345.04

31,204,140.59

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

4,423,681.00

5,161,263.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน

2,625,761.00

2,826,205.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

24,429,903.04

23,216,672.59

รวม

31,479,345.04

31,204,140.59

พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย–โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้
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25. ผลประโยชน์ ทจี่ ่ ายแก่ กรรมการและผู้บริหารทีส่ าคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หารค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกรายประกอบด้วยเงินเดือนเงิน
อุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น

12,927,695.60

11,746,762.00

ผลประโยชน์ระยะยาว

600,123.00

667,878.00

13,527,818.60

12,414,640.00

รวม
26. ผลกระทบทางภาษีทเี่ กีย่ วข้ องกับแต่ ละองค์ ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

(หน่ วย:บาท)

จานวนก่ อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษี

จานวนสุ ทธิ
จากภาษี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

21,889,552.21

(4,377,910.44)

17,511,641.77

972,893.00

(194,578.60)

778,314.40

22,862,445.21

(4,572,489.04)

18,289,956.17

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

(37,092,139.27)

(163,814.00)0

655,256.00

รวม

(36,273,069.27)

7,254,613.85

(29,018,455.42)

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
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27. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย
27.1 ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่ เกิ ดความ
เสี ยหายที่ต่างไปจากสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคานวณเงินสารอง และการพิจารณารับประกันภัย
รวมถึงความเสี ยหายอันเกิดจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี ยหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงทั้งต่อชี วิต
ร่ างกาย และทรัพย์สินที่ทางบริ ษทั ฯ รับประกันภัยได้
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน เนื่ องจากค่า
สิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสาคัญที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ ยงจากความไม่สมดุลของสัดส่ วนของ
ผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับประกันภัย ซึ่งนโยบายการรับประกันภัยของบริ ษทั
ฯ จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงต่า โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ ยงของภัยที่จะรับ
ประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภท ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
ปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคานวณอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
ได้มีการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับภัยที่มีความเสี่ ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรู ปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อเฉพาะ
ราย (Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาให้ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ให้เป็ น
ระบบ รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
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27. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่ อ)
27.1 ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย (ต่อ)
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2564

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

31 ธันวาคม 2563

สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วน
ที่ประกันภัยต่ อ

สารอง
เบีย้ ประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

23,890,920.01

(9,023,656.48)

14,867,263.53

18,502,814.66

(5,095,601.37)

13,407,213.29

9,782,770.33

(7,145,278.34)

2,637,491.99

4,346,331.93

(2,184,528.90)

2,161,803.03

151,606,337.08

(7,740,918,.24)

143,865,418.84

30,789,296.00

(1,660,200.24)

29,129,095.76

559,901.75

(224,320.08)

335,581.67

594,040.52

(235,698.43)

358,342.09

19,213,235.27 (10,398,894.07)

8,814,341.20

14,380,747.80

(6,799,940.52)

7,580,807.28

205,053,164.44 (34,533,067.21)

170,520,097.23

68,613,230.91

(15,975,969.46)

52,637,261.45

สารองเบีย้
ประกันภัยส่ วนที่
ประกันภัยต่ อ

สุ ทธิ

(หน่ วย:บาท)

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

สารอง
สารองเบีย้
เบีย้ ประกันภัย
ประกันภัยส่ วน
ก่อนการ
ที่ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ
1,839,923.02
(138,200.17)

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

สุ ทธิ
1,701,722.85

สุ ทธิ
4,192,477.89

2,090,126.03

(308,224.38)

1,781,901.65

2,706,414.58

(163,404.55)

2,543,010.03

46,438,453.97

(398,186.99)

46,043,266.98

82,778,195.95

(2,855,777.92)

79,922,418.03

129,585.74

(24,983.12)

104,602.62

59,020.97

(8,714.27)

50,306.70

7,168,040.57

(3,378,383.07)

3,789,657.50

2,330,259.95

(1,212,317.70)

1,117,942.25

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. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่ อ)
27.1 ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย (ต่อ)
การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเนื่ องมาจาก
ความผันผวนของสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณ ซึ่ งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับ
ประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุ นแรงที่เกิดความเสี ยหาย หรื อ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ใช้ในการคานวณที่มีต่อมูลค่าสารองสิ นไหมทดแทนก่อนและหลังการรับ
ประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

31 ธันวาคม 2564
ข้ อสมมติที่
เปลีย่ นแปลง
อัตราส่วนค่าสิ นไหมสัมบูรณ์

+1%

สารองค่ าสินไหม
สารองค่ าสินไหม
กาไร (ขาดทุน)
ทดแทนก่ อนการรับ ทดแทนก่ อนการรับ
ก่ อนหักภาษี
ประกันภัยต่ อ
ประกันภัยต่ อ
1,860,905
1,437,932
(1,437,932)

-1%

(1,860,905)

(1,437,932)

1,437,932

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจัดการสิ นไหมที่ ไม่สามารถ

+1%

315,667

315,667

(315,667)

จัดสรรได้

-1%

(351,667)

(315,667)

315,667
(หน่ วย:บาท)

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

+1%

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

-1%

(3,270,527)

(2,882,596)

2,882,596

+1%

541,535

541,535

(541,535)

-1%

(541,535)

(541,535)

541,559

จัดสรรได้
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27. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
27.2 เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงิน
ลงทุน เงินให้กยู้ มื สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ก. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
และลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่ออยู่ในระดับต่ า เนื่ องจากผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ ับประกันภัยต่อของบริ ษทั ฯ
กระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากความเสี่ ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวหัก
ด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างรับ
บริ ษทั ฯจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย ด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการพิจารณา
วงเงินเครดิต ระยะเวลาเครดิตของตัวแทน นายหน้า บริ ษทั นายหน้า ตลอดจนอานาจอนุมตั ิเป็ นไปอย่างรัดกุม เพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการประกันภัยต่อ โดยมีการจัดทากลยุทธ์การประกันภัยต่อ รวมทั้งหลักเกณฑ์
และแนวทางในการพิจารณาบริ ษทั รับประกันภัยต่อ เพื่อลดความเสี่ ยงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริ ษทั
รับประกันภัยต่อที่ใช้จะต้องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้
ความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการลงทุน
บริ ษทั ฯจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุน โดยกาหนดขีดจากัดสาหรับการลงทุนแต่ละคู่สัญญา รวมถึงกาหนด
อันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่าของคู่สญ
ั ญาที่บริ ษทั จะสามารถลงทุนได้ในกรอบนโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ
การวัดมู ลค่าผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ใน 12 เดื อนข้างหน้าบริ ษทั มี หลักเกณฑ์การพิจารณา
ดังต่อไปนี้
Stage 1: สินทรัพย์ ทางการเงินทีไ่ ม่ มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (12-mth ECL)
สิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) หรื อใช้อนั ดับความน่าเชื่อถือจากผูอ้ อก
สิ นทรัพย์ หรื อสามารถเทียบเคียงอันดับความน่าเชื่ อถือได้จากข้อมูลที่บริ ษทั ฯสามารถหาได้โดยไม่มีตน้ ทุนใดๆ
แสดงให้เห็ นว่าสิ นทรัพย์ลงทุนมี อนั ดับความน่ าเชื่ อถื อ ตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป โดยที่ บริ ษทั ฯจะใช้อนั ดับความ
น่ าเชื่ อถื อของสิ นทรั พย์ลงทุ น ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรื อ ณ วันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอันดับความ
น่าเชื่อถือครั้งสุดท้ายของสิ นทรัพย์ลงทุน
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Stage 2: สินทรัพย์ ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึน้ อย่ างมีนัย สาคัญของความเสี่ ยงด้ านเครดิต (Lifetime ECL - not
credit impaired)
สิ นทรัพย์ลงทุนของบริ ษทั ฯ ที่ ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ต่ากว่า BBB- ลงไป ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
Stage 3: สินทรัพย์ ทางการเงินทีม่ กี ารด้ อยค่ าด้ านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)
เมื่อมีการผิดนัดชาระตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปเกิดขึ้น
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินที่แสดงในตารางสาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
(หน่ วย: บาท)

2564
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้ าน
เครดิต
(Lifetime ECL
– credit
impaired

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

รวม

-

-

-

104,678,400.87

-

-

-

-

-

391,130,000.00

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

104,678,400.87

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

-

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
Investment grade
Non-investment grade

391,130,000.00
-

-

-

-

35,000,000.00

-

35,000,000.00

(1,344,410.99)

-

(35,000,000.00)

-

(36,344,410.99)

2,336,441.01

-

-

-

2,336,441.01

-

-

-

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รายได้จากการลงทุนค้างรั บ
Investment grade
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

-

หน้ า 149

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
27. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่ อ)
27.2 เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ก. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
(หน่ วย: บาท)

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

413,530,000.00

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

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
Investment grade

31,416,733.73

31,416,733.73

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

-

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
Investment grade
Non-investment grade

413,530,000.00
-

-

-

-

35,000,000.00

-

35,000,000.00

(961,972.35)

-

(18,445,000.00)

-

(19,406,972.35)

2,764,061.01

-

-

-

2,764,061.01

-

-

-

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
รายได้จากการลงทุนค้างรั บ
Investment grade
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
27. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่ อ)
27.2 เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ก. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 เป็ นดังนี้
(หน่ วย: บาท)

2564
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการด้ อย
ค่าทางเครดิต
(Lifetime ECLcredit impired)

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ยอดต้นปี

(961,972.35)

-

(18,445,000.00)

(19,406,972.35)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

(382,438.64)

-

(16,555,000.00)

(16,937,438.64)

(1,344,410.99)

-

(35,000,000.00)

(36,344,410.99)

รายได้จากการลงทุนค้ างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

-

หน้ า 151

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
27. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่ อ)
27.2 เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ก. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี้
(หน่ วย: บาท)

2563
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการด้ อย
ค่าทางเครดิต
(Lifetime ECLcredit impired)

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเผือ่ ผล
ขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

(961,972.35)

-

(18,445,000.00)

(19,406,972.35)

(961,972.35)

-

(18,445,000.00)

(19,406,972.35)

-

-

-

-

-

-

-

-

รายได้จากการลงทุนค้ างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายปี

ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น (ไม่รวมสิ นทรัพย์จากสัญญา
ประกันภัย) คือ มูลค่าตามบัญชีโดยไม่คานึงถึงหลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ มีดงั นี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 152

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
27. ความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่ อ)
27.2 เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ข. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมสิ นทรัพย์จาก
สัญญาประกันภัย) คือ มูลค่าตามบัญชีโดยไม่คานึงถึงหลักประกันและการดาเนิ นการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)

2564

2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

104,678,400.87

31,416,733.73

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

426,130,000.00

448,530,000.00

2,336,441.01

2,764,061.01

533,144,841.88

482,710,794.74

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
ข. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯอาจได้รับ ความเสี ย หายอันสื บ
เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริ ษทั ฯ
(1) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กยู้ มื
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่ มี
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 153

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
27.2 เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ข. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด (ต่ อ)
(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบีย้ คงที่

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

-

-

94,678,400.87

-

104,678,400.87

0.00 – 1.10

-

-

-

-

37,839,758.43

37,389,758.43

-

จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

4,244,977.73

4,244,977.73

-

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

-

-

-

6,177,187.51

6,177,187.51

0.10-5.00

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ

10,000,000.00

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

200,000.00

6,000,000.00

-

-

-

6,200,000.00

ตราสารทุน

-

-

-

-

207,155,377.49

207,155,377.49

-

เงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

-

-

8,281,509.68

8,281,509.68

-

76,845,959.18

162,498,429.34

19,969,578.71

-

-

259,313,967.23

1,13-5.50

110,346,253.74

13,952,368.04

-

-

-

124,271,621.78

0.15-0.80

-

-

-

3,767,033.40

-

3,767,033.40

5.275-5.900

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

-

-

-

-

57,666,129.33

57,666,129.33

-

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

30,982,628.37

30,982,628.37

-

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 154

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
27.2 เครื่ องมือทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ข. ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด (ต่ อ)
(หน่ วย:บาท)
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้ คงที่

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด

ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
หรือวันครบกาหนด

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

รวม

อัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

31,416,733.73

-

31,416,733.73

0.00 – 1.10

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

-

-

-

13,242,928.80

13,242,928.80

-

จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

4,278,822.47

4,278,822.47

-

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

-

-

-

15,793,665.78

15,793,665.78

0.00-5.00

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

1,600,000.00

5,000,000.00

-

-

-

6,600,000.00

ตราสารทุน

-

-

-

-

182,881,995.68

182,881,995.68

-

เงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

-

-

8,279,839.29

8,279,839.29

-

69,562,097.97

208,486,882.09

9,992,873.04

-

-

288,041,853.10

1.21-5.50

134,481,174.55

-

-

-

-

134,481,174.55

0.20-1.70

-

-

-

4,700,940.91

-

4,700,940.91

5.275-5.900

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

-

-

-

-

92,104,977.37

92,104,977.37

-

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

-

-

20,674,268.10

20,674,268.10

-

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 155

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวต่ อการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เป็ นการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยที่เป็ นไปได้ต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ โดยกาหนดให้ตวั แปรอื่นคงที่
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยที่ มีต่อกาไรหรื อขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย:บาท)

เพิม่ ขึน้ / ลดลง
(ร้ อยละ)

ผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน
2564
2563

เงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุน - ตราสารหนี้

1%

4,361,300.00

4,585,300.00

(1%)

(3,726,610.00)

(4,197,045.00)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทาขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจานวนตราสารหนี้ และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี
และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของตราสารหนี้ ไม่ได้มีอตั ราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้แล้ว
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นซึ่ งมีผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ ไม่ใช่การ
คาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
(2) ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตรา
สารหนี้และตราสารทุนที่อาจทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการถือเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งราคาจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
ค. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง คื อ ความเสี่ ยงที่ บ ริ ษทั ฯจะไม่ส ามารถปฏิ บัติตามภาระผูกพัน ได้เมื่ อครบกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายได้
รายละเอียดวันที่ครบกาหนดชาระของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
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(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564
เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

ไม่ มกี าหนด

รวม

94,678,400.87

10,000,000.00

-

-

- 104,678,400.87

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

37,839,758.43

-

-

-

37,839,758.43

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

38,778,044.94

-

-

-

38,788,044.94

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

6,177,187.51

-

-

-

6,177,187.51

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

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

เงินให้กยู้ มื

-

-

197,526.73

3,569,506.67

-

3,767,033.40

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

-

57,666,129.33

-

-

-

57,666,129.33

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

30,982,628.37

-

-

-

30,982,628.37

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนีส้ ินทางการเงิน

(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2563
เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

ไม่ มกี าหนด

รวม

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31,416,733.73

-

-

-

-

31,416,733.73

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

-

13,242,928.80

-

-

-

13,242,928.80

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

20,254,791.93

-

-

-

20,254,791.93

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

-

15,793,665.78

-

-

-

15,793,665.78

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

- 205,643,272.52 213,486,882.09

9,992,873.04 191,161,834.97 620,284,862.62

เงินให้กยู้ มื

-

-

774,660.28

3,926,280.63

-

4,700,940.91

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

-

92,104,977.37

-

-

-

92,104,977.37

เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

20,674,268.10

-

-

-

20,674,268.10

หนีส้ ินทางการเงิน

28. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯคื อการดารงไว้ซ่ ึ ง ความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและการดารง
เงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี

2563

5,900,166.29

5,413,064.83

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี

783,350.09

487,101.46

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

6,683,516.38

5,900,166.29

30. หลักทรัพย์ ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารจานวน 14 ล้านบาท วางไว้เป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกัน
ไว้กบั นายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
31. หลักทรัพย์ ทจี่ ดั สรรไว้ เป็ นเงินสารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารจานวน 55.00 ล้านบาท และ 30.00 ล้านบาท ตามลาดับ ใช้เป็ น
หลักทรัพย์ในการวางเป็ นสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน
32. รายได้ จากการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุน ดังนี้
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

2563

ดอกเบี้ยรับ

9,588,811.77

11,944,222.46

เงินปันผล

7,317,490.14

5,576,889.87

16,906,301.91

17,521,112.33

รวม
33. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนซึ่งขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงานกองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรจากัดซึ่ ง
จะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 0.42 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามลาดับ
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34. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
35. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
(หน่ วย: บาท)

กาไรสาหรับปี
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไรต่ อหุ้น (บาท/หุน้ )

2564

2563

(28,314,453.60)

51,224,526.64

12,000,000

12,000,000

(2.36)

4.27

36. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน และประเมิ นผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย และดาเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เดียว คือ
ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานทางธุ รกิจ และส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ ได้รายงานส่ วนงานดาเนิ นงาน โดยแยกเป็ นประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิเหตส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกาไรของส่วนงานของบริ ษทั ฯสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
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(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ ง

46,148,926.43

17,168,817.57

213,752,690.31

1,090,180.77

38,470,978.05

316,631,593.13

หักเบี้ยประกันภัยต่อ

(15,893,681.35)

(11,849,870.11)

(10,944,467.08)

(406,750.09)

(20,656,814.38)

(59,751,583.01)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

30,255,245.08

5,318,947.46

202,808,223.23

683,430.68

17,814,163.67

256,880,010.12

ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

(1,460,050.24)

(475,688.96)

(114,736,323.07)

22,760.42

(1,233,533.92)

(117,882,835.77)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

28,795,194.84

4,843,258.50

88,071,900.16

706,191.10

16,580,629.75

138,997,174.35

899,124.21

4,431,918.88

1,757,655.92

145,218.01

7,595,623.70

14,829,540.72

29,694,319.05

9,275,177.38

89,829,556.08

851,409.11

24,176,253.45

153,826,715.07

8,894,450.48

(809,181.09)

22,318,792.08

399,319.96

8,808,746.05

39,612,127.48

10,687,879.59

2,320,361.26

26,417,759.99

206,720.66

6,342,955.35

45,975,676.85

2,065,129.10

1,599,775.60

70,957,790.42

5,481.50

1,181,730.94

75,809,907.56

21,647,459.17

3,110,955.77

119,694,342.49

611,522.12

16,333,432.34

161,397,711.89

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัย

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

39,921,273.14
(468,291.20)

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

200,850,693.83

ขาดทุนจากการรับประกันภัย

(47,023,978.76)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

16,906301.91

กาไรจากเงินลงทุน

2,285,500.00

รายได้อื่น

7,472,600.69

ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(16,917,438.64)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(37,277,014.80)

รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
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36. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
(หน่ วย: บาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ ง

36,469,859.76

7,599,497.48

123,131,088.21

1,131,649.53

30,223,843.11

198,555,938.09

หักเบี้ยประกันภัยต่อ

9,368,808.29

3,471,122.35

6,364,642.04

431,486.91

14,830,342.84

34,466,402.43

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

27,101,051.47

4,128,375.13

116,766,446.17

700,162.62

15,393,500.27

164,089,535.66

1,174,194.41

401,946.70

109,048,113.67

3,015.33

584,552.28

111,211,822.39

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

28,275,245.88

4,530,321.83

225,814,559.84

703,177.95

15,978,052.55

275,301,358.05

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

4,299,322.13

1,565,620.53

1,070,509.10

153,560.47

5,869,793.26

12,958,805.49

32,574,568.01

6,095,942.36

226,885,068.94

856,738.42

21,847,845.81

288,260,163.54

ค่าสิ นไหมทดแทน

2,687,633.19

(557,451.19)

103,457,348.67

321,814.78

1,769,034.13

107,678,379.58

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

8,527,629.81

1,094,046.87

15,568,857.29

201,508.49

5,189,103.61

30,581,146.07

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

2,689,551.14

1,853,530.10

46,359,555.47

6,000.72

730,423.03

51,639,060.46

13,904,814.14

2,390,125.78

165,385,761.43

529,323.99

7,688,560.77

189,898,586.11

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ

บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

39,103,195.32

ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

23,090,479.95

รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

252,092,261.38

กาไรจากการรับประกันภัย

36,167,902.16

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

17,521,112.33

รายได้อื่น

6,193,405.29

กาไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้

59,882,419.78

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(8,657,893.14)

กาไรสาหรับปี

51,224,526.64

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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36. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่ อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเล และขนส่ ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

สิ นทรัพย์ ที่ปันส่ วน
ไม่ ได้

ณ วันที่ 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2563

23,663,222.45

4,228,079.16

13,226,601.24

395,540.93

12,640,418.99

733,086,308.35 787,240,171.12

ณ วันที่ 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 วันที่ 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

รวม

สินทรัพย์

หนีส้ ิน

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีเบี้ยประกันภัยที่รับผ่านนายหน้าที่มียอดรวมเบี้ยประกันภัยรับต่อรายเกิน
กว่าอัตราร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม จานวน 3 ราย คิดเป็ นอัตราร้อยละ 55.95 ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด
37. ทรัพย์ สินทีม่ ขี ้ อจากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯได้นาเงินฝากธนาคารจานวนเงินรวม 89.93 ล้านบาท และ 64.93 ล้านบาท
ตามลาดับใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เงินฝากธนาคาร
ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน

20,000,000.00

20,000,000.00

14,000,000.00

14,000,000.00

หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน

55,000,000.00

30,000,000.00

500,000.00

500,000.00

430,000.00

430,000.00

89,930,000.00

64,930,000.00

ค้ าประกันการใช้บตั รเครดิต
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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38. หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ าและภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้ อง
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจานวนเงิน
โดยรวมประมาณ 2.90 ล้านบาท และ 3.53 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูก
ฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์จานวน 2.06 ล้านบาท และ 1.49 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งการพิจารณาคดี
ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ และส่วนใหญ่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในงบ
การเงินเป็ นจานวน 2.00 ล้านบาท และ 1.49 ล้านบาท ตามลาดับ
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงิน
0.93 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าและบริ การระยะยาว รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี

1,765,984.11

1,765,984.11

รวม

1,765,984.11

1,765,984.11

39. การอนุมตั งิ บการเงิน
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลสาหรับการส่ งแบบ 56-1 One Report
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมู ลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อ มูลอย่า งถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการ
ประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ ง
ครอบคลุมถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุ มภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิชอบที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั มอบหมายให้
นางสมพร รษบุตร เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสมพร รษบุตร กากับไว้
บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ / สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผูจ้ ดั การ

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

2. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

กรรมการบริ หาร

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

3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

กรรมการบริ หาร

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

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

เลขานุการบริ ษทั

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

ชื่อ / สกุล
ผู้รับมอบอานาจ นางสมพร รษบุตร

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
- ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
17 มกราคม 2551

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

(ปี )

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

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

-

-

2551 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ

-

-

2551 – ปัจจุบนั - กรรมการ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

-

-

2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

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

3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

74 การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
Texas ADI University, U.S.A.

- บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จากัด
(มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
72

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

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

หน้ า 165

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

5. นายสุ กจิ จรัญวาศน์
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- เลขานุการคณะกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 มกราคม 2517

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
22 กันยายน 2549

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
13 มิถุนายน 2545

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ (ต่ อ)

4. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

72

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

-

0.001%

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

22.12%

2517 - ปัจจุบนั -

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
75 การศึกษา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
California State University at Long Beach, U.S.A
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
California State University at Long Beach, U.S.A
ประวัติการฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

คู่สมรสของ :
นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์
(ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่)
บิดาของ :
นายกิตติ จรัญวาศน์
และนายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์

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

หน้ า 166

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยยานยนต์

อายุ
(ปี )

71 การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2548
8. นายกิตติ จรัญวาศน์
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
19 มีนาคม 2557

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตร)
-

47

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

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

2528 - ปัจจุบนั -

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการลงทุน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ประกันภัยยานยนต์

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

บุตรชายของ :
นายสุ กิจ จรัญวาศน์

6.17%

2548 - ปัจจุบนั - กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

บุตรชายของ :
นายสุ กิจ จรัญวาศน์

5.76%

2557 - ปัจจุบนั - ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

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

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

1.32%

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

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 กรกฎาคม 2528
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

หน้ า 167

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายกิตติ จรัญวาศน์ (ต่ อ)

9. นายโฆษิต อังคสุ วรรณ
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ด้านบริ หารความเสี่ ยง
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 เมษายน 2561

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

-

-

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

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

0.01%

2524 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน
- กรรมการลงทุน

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. น.ส.สุ ดารัตน์ วิวรรธนะเดช
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- ผูร้ ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน
- กรรมการลงทุน
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 ธันวาคม 2524

67

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บัญชี บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึ กอบรม
- Insurance Management Development Program
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หาร ธุรกิจประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

หน้ า 168

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
11. น.ส. นภาภรณ์ ธนังทอง
- ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 พฤศจิกายน 2561

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

อายุ
(ปี )
54

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
3 ธันวาคม 2550

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

ประวัติการฝึ กอบรม
- การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชี
เพื่อการจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- สารสนเทศทางบัญชี 1
65 การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

-

-

2561- ปัจจุบนั - ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

0.01%

2528 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

0.03%

2550 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัย
ทางทะเลและลอจิสติกส์

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

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

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 กรกฎาคม 2528
13. นายวิสิทธิ์ ลิม้ เจริญสุ ข
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยทางทะเล
และลอจิสติกส์

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

75

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ
ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 169

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง
14. นางปัทมา ตระการเอีย่ ม
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

อายุ
(ปี )
55

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
15 มกราคม 2563
15. น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน

-

-

2563 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันอัคคีภยั

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

-

2547 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

-

2537 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สาระสนเทศ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

-

2555 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

56

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
15 มีนาคม 2547

16. นายนพดล สุ วรรณการีย์กุล
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี
สาระสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

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

50

วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
1 มีนาคม 2537

การศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

17. นางพรมพร ลาดับพังค์
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ
วันที่ได้รับการแต่ งตั้ง
4 มกราคม 2555

50

การศึกษา
- ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณั ฑิต วิทยาการจัดการ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 170

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึ กอบรม

(ปี )

นางพรมพร ลาดับพังค์ (ต่ อ)

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว สั ดส่ วนการถือหุ้น
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร (รวมคู่สมรสและบุตร)

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปัจจุบนั

- เลขานุการบริ ษทั

ชื่อหน่ วยงาน

ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

18. นางสมพร รษบุตร

68

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดุสิตพาณิ ชยการ

-

-

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึ กอบรม
ไม่มี

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 171

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อย -

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 172

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน โดยผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

คุณวุฒิ

ประสบการณ์ การทางาน

นายศิลป์ ชัย รักษาพล

บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) (CPIA)

43 ปี

นายธนาดล รักษาพล

บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

15 ปี

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

บริ ษทั สานักงานสามสิ บสี่ ออดิต จากัด

บช.บ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

27 ปี

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

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

สังกัด
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิ
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ การทางาน
18 ปี

หน้ า 173

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 4

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจาแนกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้แก่
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายละเอียดทรัพย์ สิน

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

42.33

42.53

-

-

42.33

42.33

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
รวม
1. ทรัพย์ สินประเภททีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รายละเอียดสิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั ได้แก่

(หน่ วย: ล้านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

41.55

41.55

อาคาร

0.24

0.33

-

-

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน

0.54

0.65

รวม

42.33

42.53

รายละเอียดทรัพย์ สิน

ยานพาหนะ

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ประเภทต่างๆ ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้


อาคาร

20

ปี



ยานพาหนะ

5

ปี



เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน

5

ปี

2. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่ วย: ล้านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิตามงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

-

-

รวม

-

-

รายละเอียดทรัพย์ สิน

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 174

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

การกากับดูแลกิจการ
การกากับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จดั ให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึ งถึงผลกระทบใน
ระยะยาว ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย สังคม สิ่ งแวดล้อ ม
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ ในการกาหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย และแผนงานประจาปี ดูแลความ
เหมาะสมเพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน กาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายจัดการ จัดสรรทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกลไกสาคัญใน
การลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง มีการควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยูใ่ นกรอบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ บริ ษทั
ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทาให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ สาหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายใต้หลักปฏิบตั ิและแนว
ปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และกาหนดเป็ นนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั เพื่อความโปร่ งใส และสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดแก่ผลู ้ งทุน และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริ ษทั มีนโยบายให้ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อทุกฝ่ าย ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ และพนักงานโดยสรุ ป
สาระสาคัญการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ าง
ยัง่ ยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

บทบาทหน้ า ที่ค วามรั บ ผิด ชอบในฐานะผู้ นาที่ต้ อ งกากับ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รมีก ารบริ ห ารงานที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อการปฏิ บัติหน้าที่ และเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งจากฝ่ ายจัดการ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและกากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ดาเนิ นไปตามนโยบายที่
ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จริ ยธรรม ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ ายจัดการทาหน้าที่บริ หารงานด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยพิจารณาถึง
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1.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กรที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ ดี ประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคานึ งถึง
ผลกระทบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายที่วา่
- สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ าย
- พัฒนา และปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
-

ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านเป็ นไปตามแนวทางที่ วางแผนไว้ และปรั บ ปรุ ง การ

ดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ผูค้ นรอบข้าง เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
- เพื่อให้บริ ษทั สามารถเติบโต และอยูร่ อดได้ในระยะยาว
1.1.2

กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีนโยบาย ได้แก่ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนการต่อต้าน
คอรัปชัน่ ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้น สาหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการ
และแนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสื่ อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ รับทราบและมี
กลไกเพียงพอให้เกิดการปฏิ บตั ิจริ งตามนโยบายข้างต้น ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายใน เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ บอร์ ดประกาศ
หรื อวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
1.1.3

การติดตามผลและประเมินผล

คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริ ษทั และหน่วยงานที่กากับบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
หลักปฏิบัติ 1.2

การกากับ ดู แ ลกิจ การให้ นาไปสู่ ผลในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิจ การอย่ า งยั่ง ยืน
1.2.1 ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสาคัญต่อผลประกอบการทา

งกการเงินแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ยังยึดมัน่ ในกรอบการแข่งขันที่เป็ นไปตามกติกา และจริ ยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กฎหมาย ในหลักของความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
1.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลให้กรรมการดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในฐานะ
ผูน้ า และเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ให้
ความเคารพต่อสิ ทธิ ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดหลักปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
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1.2.3 เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีคู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.4 เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิ จสามารถปรั บตัวได้ตามปั จจัยที่ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มีการ
กากับดูแลสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
การติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 1.3

หน้ า ที่ใ นการกากับ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมัน่ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต ดูแลให้มีการปฏิ บตั ิงานเป็ นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.4

การกาหนดขอบเขตความรั บ ผิด ชอบ และการมอบหมายงาน ตลอดจนติด ตามดู แ ลให้ ม ีก ารปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ต ามที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการกาหนดกลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายใน กาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ จัดสรร
ทรัพยากร การพัฒนางบประมาณ ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงาน และดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยบริ ษทั ให้ความสาคัญกับระบบควบคุมภายในเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นกลไกสาคัญในการลดความเสี่ ยงธุรกิจ
และปกป้ องทรั พย์สินของบริ ษทั มิให้สูญหายหรื อถูกนาไปใช้ในทางที่ ผิด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในองค์กร โดย
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความระมัดระวัง มี การควบคุมดูแลอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้การดาเนิ นงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย และอยูใ่ นกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทา
ให้เกิ ดความคล่องตัวต่อการดาเนิ นงาน สาหรับการให้ความเห็ นอิสระอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิ น และระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

การดู แ ลกิจ การให้ มีวัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ าหมายหลัก ที่ชั ด เจน (Objectives) เพื่อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ท้ัง
กิจ การ ลู ก ค้ า ผู้ มีส่ วนได้ เ สี ย และสั ง คมโดยรวมอย่ า งยั่ง ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั บริ หารงานควบคู่ไปกับการตระหนักถึงเป้ าหมายขององค์กรในการดาเนิ นกิ จการให้มี

ความน่าเชื่ อถือ และเป็ นที่ ไว้วางใจของลูกค้า กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ทิศทางในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล โดยมุ่งเน้น
การทางานเพื่อให้เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที่น่าเชื่อถือ และพึงพอใจสูงสุด โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “จรัญสัญญา ชาวประชาอุ่นใจ” ซึ่ ง
มีนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาการทางานให้รวดเร็ ว ถูกต้อง ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและ
บริ การอย่างต่อเนื่อง กากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์
สุจริ ต อย่างมีเหตุผล และระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบตั ิที่ดี
หลักปฏิบัติ 2.2

ก ากับ ดู แ ลให้ มั ่น ใจว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย ตลอดจนกลยุ ท ธ์ ข องกิจ การให้ ส อดคล้ อ งไปตาม
เป้ าหมายหลัก ของ กิจการ โดยมีก ารนานวัต กรรม และเทคโนโลยีม าใช้ อ ย่ า งเหมาะสมปลอดภั ย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การน านวัต กรรม และเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการสร้ า ง

ความสามารถในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดาเนิ นงาน ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ
หรื อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต และมีมาตรการในการบริ หารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คง และปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1

การกาหนด และทบทวนโครงสร้ า งกรรมการ ทั้ง ในเรื่ อ งขนาด องค์ ป ระกอบ สั ด ส่ วนกรรมการอิส ระที่
เหมาะสม และจาเป็ นต่ อ การนาพาองค์ ก รสู่ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3.1.1 คุณสมบัตขิ องกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั จากคุณสมบัติที่ยงั ขาดอยู่

โดยคานึ งถึงประสบการณ์ วิชาชี พ ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจน อายุ และเพศ เพื่อให้มีความหลากหลายของ
โครงสร้างกรรมการ และมีความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการอิสระนั้น ทาง
คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องได้รับการรับรอง และอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
3.1.2

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถทางานร่ วมกับ
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจ ควบคุมของบริ ษทั โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(ข) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และ
ก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
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(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ง) ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่เป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มี
นัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของ บริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บ ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดย
นับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย) ผูท้ ี่มีอานาจควบคุมหรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ท้ งั ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ฉ) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของ บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
นั้นด้วย ทั้ง ในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ ง ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
3.1.3

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั มีโครงสร้างที่เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ต้องมีจานวนกรรมการไม่
น้อ ยกว่า 5 ท่ า น และไม่ ค วรเกิ น 12 ท่ า น และกรรมการไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ง หมดต้อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่ให้บุคคลใดหรื อ
กลุ่มใดมีอานาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรื อคนเดียว เพื่อช่วยให้บริ ษทั มีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการ
สร้างกลไกการถ่วงดุลที่ดี ประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลาย
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยไม่จากัดเพศ รวมไปถึงความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
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ของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ อาประกันภัย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถอุทิศเวลา และความพยายามให้กบั บริ ษทั ได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบ ดังนี้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)
คณะกรรมการทั้ง 7 ท่ า น มี คุ ณ สมบัติ ความเหมาะสม และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การประกันวินาศภัย กล่าวคือ
(ก) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมีจานวน 3 ใน 7 ของคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) ประธานกรรมการ เป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร มีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจเรื่ องนโยบาย
ของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ ได้พิจารณาและกาหนดเป้ าหมายทาง
ธุรกิจกับฝ่ ายจัดการ มีการติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการอย่างใกล้ชิด ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์
และนโยบาย และให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นไปย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยจะสนับสนุนกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างมีอิสระ
(ค) กรรมการอิสระ มีจานวน 3 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่งสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหากหลาย
และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่ วนการถือหุ ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
หลักปฏิบัติ 3.2

การพิจ ารณาเลือ กบุ ค คลที่เ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และเพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า องค์ ป ระกอบ และการ
ดาเนิ น งานของคณะกรรมการเอื้อ ต่ อ การใช้ ดุ ล ยพินิ จ ในการตัด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมีอิส ระ
3.2.1

ความเป็ นอิสระของกรรมการ

คณะกรรมการมีการคัดเลื อกบุคคลเข้า มาดารงตาแหน่ งประธานกรรมการโดย ประธานกรรมการไม่ได้เป็ น
กรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการดูแลบริ หารงานประจา
3.2.2

บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการบริ ษทั มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล และการ
บริ หารงานประจาออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการมี หน้าที่ รับผิดชอบต่างกัน โดยประธาน
กรรมการมิได้เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้มีส่วนร่ วมบริ หารงานประจา แต่จะให้การ
สนับสนุน และให้คาแนะนาในการดาเนิ นธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การ ในขณะที่กรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ฯ ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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(1)

บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการในฐานะผู้นาของบริษัท
(ก) กากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(ข) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับบริ ษทั และตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ดูแล และส่ งเสริ มกรรมการทุกท่านให้มีส่วนร่ วมใน
การส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
(ค) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ และกาหนดมาตรการดูแล
ให้เรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุ ไว้ในวาระการประชุม และเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ ม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ข้างเท่ากัน
(ง) มีการจัดสรรเวลา เพื่อเสนอเรื่ องที่ ตอ้ งการให้กรรมการอภิ ปรายประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ
ส่งเสริ มให้กรรมการมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(จ) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ

(2)

บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
(ก) บริ หารกิ จการของบริ ษ ัทให้เ ป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ และข้อ บัง คับ ตลอดจนระเบี ย บอ านาจ
ดาเนิ นการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการ กรรมการผูจ้ ดั การต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(ข) กาหนดเงื่ อนไขในการทางานของพนักงานและลูก จ้าง ออกคาสั่งหรื อประกาศกาหนดวิธีการ
บริ หารงานและการดาเนินกิจการของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับระเบียบของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ
หรื อกฎหมายแรงงาน หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กิ จการเกี่ ยวกับบุ คคลภายนอก ให้กรรมการผูจ้ ัดการ และกรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม มี อานาจ
กระทาการแทนและผูกพันบริ ษทั ได้ในขอบเขตแห่ งอานาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในข้อ ก. เว้นแต่รายการที่
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่ วม
ประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม จะมอบอานาจให้บุคคล
ใดกระทากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
(ง) การอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ก าหนด จะต้อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
(จ) การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรื อลูกจ้างพ้น
สภาพ รวมถึงการเลื่อนหรื อปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรื อลูกจ้าง ซึ่ งคณะกรรมการ
หรื อระเบียบข้อบังคับกาหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูจ้ า้ ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินยั

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 181

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
(ฉ) บริ หารกิจการตามกฎระเบียบ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ กฎหมายว่า ด้ว ยการประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน วิน าศภัย
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่
ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ และจะมีข้ ึนในอนาคตด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะต้องใช้
ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อย่าง
เต็มที่
3.2.3

คณะกรรมการชุดย่ อยแต่ ละชุด

คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เรื่ องที่สาคัญได้รับการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบ
ครอบ พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง และกลัน่ กรองข้อมูล โดยคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ดจะต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย และจัด ท ารายงานเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ทราบ และคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ นุ ม ัติก ฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยบทบาท
หน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะถูกระบุไว้ในรายงานประจาปี
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 5 ชุด ได้แก่
1) คณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการลงทุน
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5) คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
หลักปฏิบัติ 3.3

กากับ ดู แ ลให้ ก ารสรรหาและการคัด เลือ กกรรมการมีก ระบวนการที ่โ ปร่ ง ใสและชั ด เจน เพื ่อ ให้ ไ ด้
คณะกรรมการที่มีคุ ณ สมบั ติส อดคล้ อ งกับ องค์ ป ระกอบที่กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ แต่จะมีกรอบและเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่

มีความรู ้ ความสามารถ มี ความเหมาะสม และประสบการณ์ ในธุ รกิ จประกันวินาศภัย โดยขั้นตอนการคัดเลื อกจะเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะได้กรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้
โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หลักปฏิบัติ 3.4

การพิจารณาค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
บริ ษทั ฯ มิได้มีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่ ชัดเจน โปร่ งใส

เหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการเพื่อพิจารณากาหนดก่อนนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นใจ และขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะนาเสนอจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจาณาอนุมตั ิ
หลักปฏิบัติ 3.5

การกากับ ดู แ ลความรั บ ผิด ชอบและจัด สรรเวลาอย่ า งเพีย งพอในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ข องกรรมการ
ทุ ก ท่ า น
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3.5.1 คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3.5.2 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนบริ ษทั ที่ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั
แต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ ดังนี้
- กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านจะสามารถดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
- กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ ง แต่ตอ้ งไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั และกิจการนั้นต้องไม่เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษทั โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่น
3.5.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องนา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั (แบบ 59-2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ ซ้ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั และเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อความ
โปร่ งใสตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลผูไ้ ม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง ก่อนที่ งบการเงิ นจะเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันมิให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3.5.4 คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักปฏิบัติ 3.6

การจัด ให้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านที่เ ป็ นหน้ า ที่ป ระจาของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
และกรรมการรายบุ ค คล เพื่อ นาผลประเมิน ไปใช้ สาหรั บ การพัฒ นาการปฏิ บั ติห น้ า ที่ค รั้ ง ต่ อ ไป
3.6.1

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นอุปสรรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในระหว่างปี ที่ ผ่านมา และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
สะท้อนถึงการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรู ปแบบ และหลักเกณฑ์ในการเมิน มีดงั นี้
1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ, การประชุ ม ของคณะกรรมการ, การท าหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ, ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร และการพัฒนาตนเองและผูบ้ ริ หาร
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
มีหวั ข้อการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมของคณะกรรมการ
3) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
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มีหวั ข้อการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมิน และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป ซึ่ งขั้นตอนและผลการ
ประเมินได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.7

กากับ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการและกรรมการแต่ ล ะท่ า นมีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ย วกับ บทบาทหน้ า ที่ลัก ษณะ

การประกอบธุ ร กิจ และกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นได้ รั บ การ
เสริ ม สร้ า งทัก ษะและความรู้ สาหรั บ การปฏิ บั ติห น้ า ที่ก รรมการอย่ า งสมา่ เสมอ
ในด้านการส่ งเสริ มการพัฒนาความรู ้ คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการเข้าร่ วม
การสัมมนา / อบรมหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อการเพิ่มพูนความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรการเป็ นกรรมการจากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) ได้แก่ หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP)
หลักสู ตร Director Accreditation Committee Program (DAP) และมีการจัดการอบรมภายในบริ ษทั เพื่อให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง รวมไปถึง เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการอบรม และ
สัมมนาของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.8

กากับ ดู แ ลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการให้ เ ป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่จาเป็ น

และแต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารที่มีค วามรู้ เ หมาะสมต่ อ การสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของคณะกรรมการ
3.8.1

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสม่ า เสมอ โดยก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุกๆ 3 เดื อน (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น เพื่อ
พิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดาเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพร้อมเข้าร่ วมประชุมเสมอ
- มีการกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน และได้กาหนดตารางการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่
นาส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญได้ โดยผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารท่านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมการประชุมกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศ และรายละเอี ยดเพิ่มเติ มในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นการทาความรู ้จักกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในการประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตาแหน่ง
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- ในการประชุม ประธานกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนาเสนอวาระการประชุม และจัดสรร
เวลาในการอภิปรายซักถาม และสรุ ปประเด็น เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดง
ความคิดเห็น และประมวลความเห็นเพื่อสรุ ปการประชุม
3.8.2

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้คาแนะนา และสนับสนุนงานของบริ ษทั เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดู แ ลให้มี การบริ หารงานตามหลักการกากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ง ติ ด ตามนโยบายและข้อ แนะน าของ
คณะกรรมการ ให้มีผลในทางปฏิบตั ิ
- รับผิดชอบในการจัดทาและจัดเก็บเอกสารต่างๆ
- กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ
- ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกากับดูแล
หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและพัฒนาบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

ดาเนิ น การสรรหาและพัฒ นากรรมการผู้ จัด การ และบริ ห ารระดับ สู ง ให้ มีค วามรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์

และคุ ณ ลัก ษณะที่จาเป็ นต่ อ การขั บ เคลื่อ นองค์ ก รไปสู่ เป้ าหมาย
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท มิ ไ ด้มี ค ณะกรรมการสรรหาในการพิ จารณาคัด เลื อ กบุ ค คลมาด ารงต าแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ แต่จะกาหนดกรอบการคัดเลือกบุคคล จากคุณสมบัติที่ทางบริ ษทั กาหนดไว้ อาทิ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ จริ ยธรรม
ต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงประสบการณ์ในการทางาน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมพิจารณากับกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในการสรรหา และต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการเตรี ยมพร้ อม สาหรั บบุ คคลกรที่ จะมาเป็ น
ผูส้ ื บทอดตาแหน่ ง โดยจัดให้มีกระบวนการสรรหาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งกระบวนการ
สรรหานั้นจะพิจารณาจากความรู ้ ความสารมารถ ประสบการณ์ ทักษะความเป็ นผูน้ า และความมีจริ ยธรรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนินงานของบริ ษทั ได้ดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับการอบรม
พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.2

กากับ ดู แ ลโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและการประเมิน ผลที่เ หมาะสม

บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 185

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
4.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิ บตั ิงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
- การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่ เป็ นเงิ นเดื อน เช่ น โบนัส และผลการดาเนิ นงาน
ระยะยาว
- การก าหนดนโยบายในการจ่ า ยค่ า ตอบแทน โดยคานึ ง ถึ ง ปั จ จัยค่ า ตอบแทนในอุ ต สาหกรรมที่ มี ข นาด
ใกล้เคียงกัน ควบคู่ไปกับผลของการดาเนินกิจการของบริ ษทั
- การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และประกาศให้รับรู ้โดยทัว่ กัน
4.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ี บทบาทเกี่ ยวกับ การกาหนดค่ าตอบแทนและการประเมิ นผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การในเรื่ อง ดังนี้
- เห็ นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานจะเป็ นตาม
วัตถุประสงค์เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การทุกปี
- การอนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาจากการประเมินการปฏิบตั ิงาน และปั จจัย
อื่นๆ ควบคู่กนั ไป
4.2.3 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงาน รวมไปถึง การ
อนุมตั ิโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การประเมินผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้สอดคล้องกับ
หลักการประเมิน ตลอดจนกากับดูแลให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ และปั จจัยในการประเมินผลงานทั้งองค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3

เข้ า ใจในโครงสร้ า งและความสั ม พัน ธ์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ที่อ าจมีผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารและการดาเนิ น งาน
ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลง

ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นลากลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงของผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งมีผลต่ออานาจใน
การควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั คอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และดูแลไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4

ติด ตามดู แ ลการบริ ห ารและพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ และแรงจู ง ใจที่
เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เป็ นไปในทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้ งั ไว้ ให้

พนักงานทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพ
ขององค์กรไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการยังจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็ นกลไกในการดูแลพนักงานให้มีการออมอย่างเพียงพอ
สาหรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุ นให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการองค์กร การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่วงความเสี่ ยงต่างๆ
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หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1

ให้ ค วามสาคัญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งนวัต กรรมที ่ก่ อ ให้ เ กิด มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิจ ควบคู่ ไ ปกับ การสร้ า ง
คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ที่เ กี่ย วข้ อ ง และความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายการดาเนิ นธุรกิจให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งมีการทบทวนกลยุทธ์

แบบแผนต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ในการดาเนิ นงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้เน้นย้ าให้พนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย พัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริ การลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
และรวดเร็ ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งเน้นเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก และไม่สนับสนุนให้มีการ
กระทาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อหลักจริ ยธรรม เพื่อให้เป็ นที่ไว้วางใจ และน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและสังคม
หลักปฏิบัติ 5.2

ติด ตามดู แ ลให้ ฝ่ ายจัด การประกอบธุ ร กิจ อย่ า งมีค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม และ
สะท้ อ นอยู่ ใ นแผนการดาเนิ น งาน (Operation plan) เพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า ทุ ก ฝ่ ายขององค์ ก รได้ ด า เนิ น ก า ร
สอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เ ป้ าหมายหลัก และแผนกลยุ ท ธ์ (Strategies) ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อให้ธุรกิ จ

ดาเนิ นไปด้วยความมีคุณธรรมจริ ยธรรม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย และเป็ นแนวทางให้ทุกส่ วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้วยความยัง่ ยืน คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบ โดยมีรายการต่างๆ ดังนี้
5.2.1

ความรับผิดชอบต่ อพนักงานและลูกจ้ าง

บริ ษทั ฯ มีการปฏิ บัติกับพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพพนักงานเป็ นสาคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี สวัสดิการกูย้ ืมเงินทัว่ ไป / ที่
อยู่อาศัย สิ ทธิ ประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พพนักงาน เงิ นชดเชยกรณี เกษียณอายุ อีกทั้งมีการกาหนดข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการบริ หารงานบุ คคลตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายแรงงาน การอบรมให้ความรู ้ พฒ
ั นาศักยภาพและส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสพัฒนาทักษะการงานในด้านอื่นๆ
5.2.2

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า

บริ ษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้วยการเสนอกรมธรรม์
ที่มีความเหมาะสม และการบริ การที่ดีตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุม้ ครองที่
เหมาะสมในราคายุติธรรม และการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเป็ นธรรม รวดเร็ ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสี ยหายตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในกรมธรรม์
5.2.3

ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า

บริ ษทั ฯ มีการดาเนิ นธุรกิจคู่คา้ โดยให้เป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต และโปร่ งใส โดยยึดถือ
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้ง
ให้คู่คา้ ทราบ เพื่อร่ วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีการกาหนดระเบียบในการจัดหา และดาเนิ นการต่างๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยก หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จาก
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คู่คา้ และไม่ท าธุ รกิ จกับคู่ค ้าที่ ละเมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษยชน หรื อละเมิ ดทรั พ ย์สินทางปั ญญา หรื อมี พฤติ กรรมที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินคู่คา้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน
5.2.4

ความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม

บริ ษ ัทฯ ป้ องกัน ดู แล ลด และจัดการให้ม ั่นใจว่า ในการดาเนิ น งานของบริ ษทั จะไม่ สร้ า ง หรื อก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งครอบคลุมไปถึงการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงานไฟฟ้ า การใช้น้ า หรื อทรัพยากรหมุนเวียนต่างๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามดูแล และควบคุมการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอให้มีการฟื้ นฟู และดารงไว้ซ่ ึงสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5.2.5

ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ ง

บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี โปร่ งใส และเป็ นธรรม ไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่
เป็ นธรรม และมุ่งเน้นการดาเนิ นกิ จการที่ แข่งขันด้วยคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ หาร เพื่อให้เป็ นที่ พอใจ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
5.2.6

ความรับผิดชอบต่ อภาครัฐ

บริ ษทั ฯ มุ่งดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย และดารงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่ วยงานกากับดูแลบริ ษทั ฯ โดยการ
ติดต่อประสานงานที่เปิ ดเผย และพร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่หน่วยงานกากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่ งใส
ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
5.2.7

การต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่น

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส และตระหนักว่าการทุจริ ตคอรัปชัน่
เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เนื่ องจากเป็ นการกระทาที่สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ อันจะส่ งผลเสี ย
ต่อชื่อเสี ยง และความมัน่ คงของบริ ษทั ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการ
ต่อต้านคอรัปชัน่ โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุ กคนจะต้องยึดถื อ และนาไปปฏิ บตั ิ ตามอย่าง
เคร่ งครัด
หลักปฏิบัติ 5.3

การติด ตามดู แ ลให้ ฝ่ ายจัด การจัด สรรทรั พ ยากรให้ เ ป็ นไปอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดย
คานึ ง ถึ ง ผลกระทบและการพัฒ นาทรั พ ยากรตลอดสาย เพื่ อ บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายหลัก ได้
อย่ า งยั่ง ยืน
5.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั คานึ งถึงทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดาเนิ นงาน เช่น การเงิน การผลิต บุคลากร และ

ธรรมชาติ ได้ตระหนักถึงว่า ในการดาเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายมีความจาเป็ นที่ ตอ้ งใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย จึ งมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการ จัดสรรทรัพยากรแต่ละรู ปแบบให้เหมาะสม และเพียงพอ และไม่กระทบกับการดาเนินงานของบริ ษทั
5.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักว่ารู ปแบบธุรกิจทาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันไป ดังนั้น จึง
เล็งเห็ นถึงผลกระทบ และจัดสรรทรัพยากรเป็ นอย่างดี โดยยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
5.3.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแล และพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีการทบทวน
และคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกอยูเ่ สมอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของกิจการเป็ นหลัก
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หลักปฏิบัติ 5.4

การกากับ ดู แ ลและบริ ห ารจัด การด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ องค์ ก รที่ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการ
ของกิจ การ รวมทั้ ง ดู แ ลให้ ม ีก ารน าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเพิ ่ม โอกาสทางธุ ร กิจ และ
พัฒ นาการดาเนิ น งาน การบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่อ ให้ กิจ การสามารถบรร ลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมาย
หลัก ของกิจการ
5.4.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้ แ ผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นผูว้ างกลยุท ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมด โดยคานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งในการดาเนิ นธุรกิจ และกาหนดแนวทางแก้ไขในการ
รองรับหากไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเพียงพอ โดยมีการปรับปรุ ง พัฒนา และแก้ไขเทคโนโลยีสาสนเทศของบริ ษทั ให้
ทันสมัย เท่าทันกับอุตสาหกรรมของธุรกิจอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดาเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ซึ่ งครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทารายงานความเสี่ ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
5.4.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการรักษามัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงาน และรักษาความมัน่ คงระบบสารสนเทศในบริ ษทั และป้ องกันไม่ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิ
ชอบหรื อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

กากับ ดู แ ลระบบบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในบริ ษั ท ที่จ ะทาให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ผล และมีก ารปฏิ บั ติใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ย วข้ อ ง
6.1.1

ระบบการบริหารความเสี่ยง

บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในการทาหน้าที่พิจารณา และกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี การจัดประชุ มอย่างน้อ ย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงสาคัญของบริ ษทั ฯ มี 11 ด้าน ดังนี้
- ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี่ ยงด้านประกันภัย
- ความเสี่ ยงด้านตลาด
- ความเสี่ ยงด้านเครดิต
- ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
- ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
- ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง
- ความเสี่ ยงด้านสารสนเทศ
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- ความเสี่ ยงด้านมหันตภัย
- ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ
- ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยมีการรายงานสถานะความเสี่ ยงจากระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ทุกๆ เดือน และสรุ ปผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกๆ ไตรมาส
6.1.2

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุ มภายในที่ ค วบคุ มการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ และส่งเสริ มให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 6.2

จัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบที่ส ามารถปฏิ บั ติห น้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและอิส ระ
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ย

คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละท่านมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้
6.2.1 สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องและมี การเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ (accuracy and
completeness)
6.2.2 สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
6.2.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.2.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
6.2.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6.2.6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้าที่ ต าม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
6.2.7 ปฏิ บัติ การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการพัฒนา และสอบทาน
ประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั ให้อานาจคณะกรรมการตรวจสอบใน
การแสดงความเห็นต่อระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น เรี ยกผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม และการหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และจัดทารายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 6.3

ติด ตามดู แ ลและจัด การความขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ ที ่อ าจเกิด ขึ ้น ระหว่ า งบริ ษ ั ท กับ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รวมไปถึ ง การป้ องกัน การใช้ ป ระโยชน์ อัน มิค วรในทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล และ
โอกาสของบริ ษั ท และทาธุ ร กรรมกับ ผู้ ที่มีค วามสั ม พัน ธ์ เ กี่ย วโยงกับ บริ ษั ท ในลัก ษณะที่ไ ม่ ส มควร
บริ ษทั มีนโยบายการกากับดูแลป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับเรื่ องการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผูบ้ ริ หาร คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน ซึ่ งบริ ษทั ยังไม่ได้
เปิ ดเผยเพื่อทาการซื้ อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ก่อนข้อมูลนั้นจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน โดยเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติข องกฎหมายเกี่ ยวกับ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ และกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั จัดท ารายงานการถื อ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังกาหนดข้อพึงปฏิ บัติของพนักงานบริ ษทั ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิ จ เกี่ยวกับเรื่ องการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั หรื อ นาข้อมูลภายในหรื อ
สารสนเทศที่ มีสาระสาคัญที่ได้รับระหว่างปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ
ชอบหรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อทาให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง หรื อ กระทาการอัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรื อป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั จากบุคคลภายนอก และกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
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ของพนักงานในระดับต่าง ๆ และหากพบว่ามีบุคคลใดใช้ขอ้ มูลภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่ทาให้บริ ษทั ได้รับความ
เสื่ อมเสี ยหรื อเสี ยหาย ฝ่ ายบริ หารจะจัดทารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
หลักปฏิบัติ 6.4

กากับ ดู แ ลให้ มีก ารจัด ทานโยบายและแนวทางปฏิ บั ติด้ า นการต่ อ ต้ า นคอรั ป ชั่ น ที่ชั ด เจนและสื่ อ สารใน
ทุ ก ระดับ ขององค์ ก ร และต่ อ คนนอกเพื่อ ให้ เ กิด การนาไปปฏิ บั ติไ ด้ จ ริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดนโยบายการ

ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดาเนิ นการ ใช้อานาจหน้าที่ให้การสนับสนุ น หรื อยอมรับการ
ทุจริ ตในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้ทางบริ ษทั ยังจัดให้มีการติดตามและสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ เป็ นประจา ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนิ นการ เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่ าฝื นกระทาการใด ๆ อันเป็ นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อ
ให้ความร่ วมมือกับการคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบี ยบของบริ ษทั โดยทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางสาหรั บ
พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสการกระทาที่น่าสงสัย ซึ่ งบริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผู ้
ร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
หลักปฏิบัติ 6.5

กากับ ดู แ ลให้ กิจ การมีก ลไกการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการดาเนิ น การในกรณี มีก ารชี้ เ บาะแสการทุ จ ริ ต
คอรั ป ชั่ น
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยน และการดาเนิ นการ กรณี มีการชี้เบาะแส ข้อ

ร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการดาเนิ นงาน คณะกรรมการ ได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรี ยนที่เหมาะสม
และปลอดภัยไว้สาหรับผูร้ ้องเรี ยน ซึ่งหากพบความผิดปกติที่อาจเกิดความอ่อนแอของการกากับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงิน
ที่ปกติ การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด การถูกละเมิดสิ ทธิ การข่มขู่ การทุจริ ต หรื อมีขอ้ สงสัยอื่นๆ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า และ
ประชาชนทัว่ ไป หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
ที่อยู่

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

อีเมล์

:

เว็บไซต์ :

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

โทรศัพท์ : 02-276-1024 ต่อ 207
โทรสาร : 02-275-4919
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถร้องเรี ยน หรื อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ได้โดยตรง ผ่านเลขานุการบริ ษทั
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หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

จัด การระบบการจัด ทารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ทางการเงิน ให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวปฏิ บั ติที่เกี่ย วข้ อ ง
7.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์

รับผิดชอบจัดทาการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ครบถ้วน และโปร่ งใส เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริ ษทั คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล กรณี ที่เป็ น
รายงานทางการเงิน ดังนี้
1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน
3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
7.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบการเงินทุกไตรมาส รายงานประจาปี
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะทางการเงิน และผลการดาเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมถึงจัดทาคาอธิ บาย และการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับฐานะทางการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่ละไตรมาสได้ดีกว่าข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
หลักปฏิบัติ 7.2

ติด ตามดู แ ลความเพีย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี้
7.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีฝ่ายติ ดตามและประเมิ น ฐานะทางการเงิ นของกิ จการ และรายงานต่ อ

คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอโดยมีกรอบในการดาเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อการประเมินและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากมี
ข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
7.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้หากมีการอนุมตั ิทารายการใดๆ หรื อมีการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นอนุ มตั ิ ต้องมัน่ ใจว่าการทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่ องในการดาเนิ นกิ จการ สภาพคล่องทางการเงิ น หรื อ
ความสามารถในการชาระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3

ดู แ ลให้ มีก ารจัด ทาแผนและกลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงิน โดยคานึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ มีส่ วนได้ เ สี ย
คณะกรรมการบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริ ษทั ได้จดั ทาแนว

ทางการปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อความชัดเจนในการรัดกุม รวมถึงมีการประชุมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและ
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว เพื่อรับมือกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่ จะประสบปั ญหา โดยแนวทางการปฏิบตั ิจะอยู่ภายใต้
กรอบที่ต้ งั ไว้และคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิบัติ 7.4

จัด ทารายงานความยั่ง ยืน ตามความเหมาะสมของบริ ษั ท
7.4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล ให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบ

ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันไม่ให้ความลับของบริ ษทั รั่วไหล ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
7.4.2 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ เช่น ประวัติกรรมการ, ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการ, ค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร, โครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น , ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น , นโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดี, คู่มือ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ, นโยบายบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น โดยนาเสนอทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ งช่วยให้ผู ้
ถือหุน้ ลูกค้า และผูท้ ี่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
หลักปฏิบัติ 7.5 จัด ให้ มีห น่ ว ยงานหรื อ ผู้ รั บ ผิด ชอบงานนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ เ พื่อ ทาหน้ า ที่สื่ อ สารกับ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มีส่ วน
ได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล โดยข้อมูลที่ เปิ ดเผยจะต้องถูกต้องครบถ้วน และ
โปร่ งใส ทั้งข้อมูลในส่วนของทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไป เนื่ องจากข้อมูลที่เปิ ดเผยจะส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามหน่วยงานควบคุมกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีหน่ วยงานฝ่ ายนักลงทุ นสัมพันธ์ข้ ึ น เพื่อทาหน้าที่ เป็ นศู นย์กลางในการติ ดต่อสื่ อสาร
สอบถามข้อมูลสาคัญของบริ ษทั รวมถึงตอบข้อสงสัยของนักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนนักวิเคราะห์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากนักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยและต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่
 คุณสมพร รษบุตร
ที่อยู่

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

อีเมล์

:

เว็บไซต์ :

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

โทรศัพท์ : 02-276-1024 ต่อ 207
โทรสาร : 02-275-4919
หลักปฏิบัติ 7.6

ส่ งเสริ ม ให้ มีก ารนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ โดยมี การ

เปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

ดู แ ลให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มีส่ วนร่ ว มในการตัด สิ น ใจในเรื่ อ งสาคัญ ของบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ และความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุ ้น ดูแลให้ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการ

ตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อบริ ษทั ฯ
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ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยจัดให้มีการประชุมภายใน
4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผถู ้ ือหุ ้น
ได้ทราบ และสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องต่างๆ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระ /
คาถาม และการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ เป็ นการล่วงหน้าก่ อนวันประชุมผูถ้ ื อหุ ้น 3 เดื อน โดยบริ ษทั จะ
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
8.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้เรื่ องสาคัญ ทั้งประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศ
ทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้ผ่านการพิจารณา และ / หรื อ อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
จัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล และการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
8.1.3 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ประชุม โดยคานึ งถึงความสะดวกในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น ช่วงเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จดั ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
8.1.4 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทาหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดย
จัดทาเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
วัตถุประสงค์และเหตุผลตามสมควร โดยจะระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว รวมถึงจัดเตรี ยมหนังสื อมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดสาหรับผูถ้ ือ
หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.1.5 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ นักลงทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านข่าวตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่ากว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และทา
การโฆษณา การนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
8.1.6 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น สามารถส่ งคาถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อส่งจดหมายผ่านทางช่องทางที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยไว้
หลักปฏิบัติ 8.2

ดู แ ลการดาเนิ น การในวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ เ ป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โปร่ ง ใส มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเอื้อ
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถใช้ สิ ท ธิ ข องตน

วันประชุมผู้ถือหุ้น
8.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ไม่มีการกระทาใดๆ ที่ เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่ วมประชุม หรื อสร้าง
ภาระให้ผถู ้ ือหุน้ จนเกินควร เช่น ไม่กาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะนาเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาหนดไว้
8.2.2 บริ ษทั ฯ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยใช้ระบบการยิงบาร์ โค๊ดในการลงทะเบียน
การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติในแต่ละวาระบนจอแสดงผล เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม ให้
การประชุมดาเนินไปได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
8.2.3 ประธานกรรมการ จะทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น มีหน้าที่ ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง และจัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุ มให้เหมาะสม พร้อมเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หน้ า 195

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
คิดเห็น และตั้งคาถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีที่ปรึ กษาทางกฎหมายทาหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั มีอาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้น ตัวแทนจาก
สมาคมผูล้ งทุนไทย ทาหน้าที่สงั เกตการณ์ในการนับคะแนน
8.2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย รวมทั้งตัวแทนจากผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วม
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งหากไม่ติดภาระสาคัญ เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบคาถามในประเด็นต่างๆ จากผูถ้ ือหุน้
8.2.5 ก่อนการประชุม กรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูแ้ จ้งจานวน และสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเอง และผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และการออกเสี ยงลงมติ ระเบียบวิธีการประชุม การลงคะแนนเสี ยง
และการนับคะแนนเสี ยง
8.2.6 ในการประชุม บริ ษทั ฯ จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนสาหรับทุกวาระการประชุม สาหรับการออกเสี ยง
ลงคะแนน 1 หุน้ คิดเป็ น 1 เสี ยง และถือเสี ยงข้างมากเป็ นมติ
หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการจัด ให้ มีก ารเปิ ดเผยมติที่ป ระชุ ม และจัด ทารายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ เ ป็ นไปอย่ า ง
ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้บริ ษทั ฯ แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ
ผลของมติ และผลการลงคะแนนเสี ยง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทาการ
ถัดไป และจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นาส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
8.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
- รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วม และไม่เข้าร่ วมประชุม
- วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็ นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสี ยง
และจานวนบัตรเสี ย) ของแต่ละวาระ
- ประเด็นคาถาม และคาตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุล ของผูถ้ าม และผูต้ อบ
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้วยความซื่ อสัตย์
โปร่ งใส ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการมีจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นหลัก เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนให้แก่องค์กรและผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางในการประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม โดยได้จัดทาขึ้ นเป็ น คู่มือจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ นกรอบในการดาเนิ นธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายที่บริ ษทั ได้วางแผนไว้ โดยคู่มือจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจฉบับนี้ เกิดขึ้นจากการประมวลจริ ยธรรม มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีที่ทางบริ ษทั มุ่งหวัง จึงถือ
เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกคน ที่จะต้องรับทราบ
ทาความเข้าใจ พร้อมทั้งยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซ่ ึ งจริ ยธรรม จึงให้มีการติดตามการปฏิบตั ิตาม
คู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งการปฏิบตั ิงานที่ยึดแนวทางตามคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
นั้นจะเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ในทุกๆฝ่ าย ตลอดจนเป็ นการผลักดันให้บริ ษทั มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีความมัน่ คงในระยะยาว
1.

ข้ อพึงปฏิบัตใิ นการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1.1 บริ ษทั พึงดาเนิ นธุรกิ จภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ไม่สนับสนุ น
การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสังคม
1.2 บริ ษทั พึงส่งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบี ยบข้อบังคับของ
บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
1.3 บริ ษทั พึงมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่
ช่วยสร้างสรรค์สงั คม
1.4 บริ ษทั พึงดาเนินธุรกิจและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส
1.5 บริ ษทั พึงรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรม
1.6 บริ ษทั พึงส่งเสริ มให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน โดยปราศจากการคุกคามในทุกรู ปแบบ
1.7 บริ ษทั พึงเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
1.8 บริ ษทั พึงให้การดูแลพนักงาน กาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีสวัสดิ การพนักงานแก่พนักงานทุกคนอย่าง
เป็ นธรรม เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
1.9 บริ ษ ัทพึ งจัดให้มี การอบรมแก่ พ นัก งานในด้านที่ เ กี่ ย วข้อง และส่ ง เสริ ม การพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู ้ความสามารถของแต่ละคน
1.10 บริ ษทั พึงปฏิบตั ิและให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
1.11 บริ ษทั พึงส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนคานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วน
ตน
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2.

ข้ อพึงปฏิบัตขิ องกรรมการบริษัท
2.1 กรรมการพึงปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความระมัดระวัง โดยคานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นหลัก
2.2 กรรมการพึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
2.3 กรรมการพึงติดตามการดาเนินกิจการของบริ ษทั ตลอดเวลา และควรอุทิศเวลาเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อรับทราบถึงสิ่ งที่คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนต้องกระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่
2.4 กรรมการพึงปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถ
2.5 กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยความเป็ นธรรม
2.6 กรรมการพึงกระทาการใดๆ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม ไม่พึงพูดหรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นเท็จ
รวมถึงยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลักสาคัญในการตัดสิ นใจ
2.7 กรรมการไม่ พึ ง เปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของลู ก ค้า พนัก งาน และการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ต่ อ
บุคคลภายนอก ไม่วา่ จะโดยเจตนาหรื อไม่เจตนา ยกเว้นได้รับความยินยอมจากทางบริ ษทั
2.8 กรรมการไม่พึงใช้ขอ้ มูลที่ ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ ื่ น ที่ มิได้
กระทาไปเพื่อประโยชน์แก่บริ ษทั
2.9 กรรมการไม่พึงใช้ตาแหน่งหน้าที่การเป็ นกรรมการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
2.10 กรรมการพึงหลีกเลี่ยงการเป็ นกรรมการหรื อการมีส่วนได้เสี ยในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม

3.

ข้ อพึงปฏิบัตขิ องผู้บริหารบริษัท
3.1 ผูบ้ ริ หารพึงปฏิ บัติตนอยู่ภายใต้กรอบศี ลธรรมอัน ดี งาม ยึดมัน่ ต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ พร้ อมทั้ง
ตัดสิ นใจกระทาการใดๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ใจ คานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นหลัก
3.2 ผูบ้ ริ หารพึงบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายของ
บริ ษทั อย่างมีประสิ ทธภาพและประสิ ทธิผล
3.3 ผู ้บ ริ หารพึ ง ปฏิ บัติ ต่ อ พนั ก งานด้ว ยความสุ ภ าพ ปฏิ บัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ พ นั ก งาน ปกครอง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเป็ นธรรมไม่ใช้อานาจในทางมิชอบ รวมถึงเสริ มสร้างบรรยากาศในการทางาน
และป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
3.4 ผูบ้ ริ หารพึงสนับสนุ นการสร้างศัก ยภาพและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้แก่พนักงาน เคารพใน
สิ ทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม

4.

ข้ อพึงปฏิบัตขิ องพนักงานบริษัท
4.1 พนักงานพึ งมี ทัศนคติ ที่ดีต่ อบริ ษทั และประพฤติ ป ฏิ บัติต ามกฎระเบี ยบข้อบังคับ ที่ บริ ษ ัทกาหนดอย่า ง
เคร่ งครัด
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4.2 พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ขยันหมัน่ เพียร ซื่ อสัตย์สุจริ ต และพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
อยูเ่ สมอ เพื่อประโยชน์ของตัวพนักงานและบริ ษทั
4.3 พนักงานพึงให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาที่สงั่ การโดยชอบด้วยนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
4.4 พนักงานพึงปฏิ บตั ิหน้าที่ ด้วยความรู ้ความสามารถที่ ตนมีอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงศึ กษาค้นคว้าหา
ความรู ้เพิม่ เติมและพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด
4.5 พนักงานพึงปฏิ บตั ิต่อเพื่อนพนักงานด้วยอัธยาศัยที่ ดี มีความสมัครสมานสามัคคี จริ งใจ เคารพสิ ทธิ ส่วน
บุ คคล และให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกัน หลี กเลี่ ยงการนาข้อ มูลหรื อ เรื่ องราวของผูอ้ ื่ นทั้งเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย ตลอดจน
ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4.6 พนักงานไม่พึงใช้อานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อพรรคพวก ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
4.7 พนักงานพึงรายงานเรื่ องที่เป็ นผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยมิชกั ช้า
4.8 พนักงานพึ ง รั ก ษาความลับของบริ ษทั อย่างเคร่ งครั ด โดยการระมัดระวัง มิ ให้ขอ้ มูล หรื อ ข่า วสารที่ เป็ น
ความลับของบริ ษทั รั่วไหลหรื อเผยแพร่ ไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง อันจะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั และไม่ควรนา
ข้อมูลที่ทราบจากหน้าที่การงานไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน
4.9 พนักงานพึงรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ให้คงอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ประโยชน์ได้
อย่างดี ที่สุด มิ ให้เกิ ดความเสี ยหาย สิ้ นเปลื อง หรื อสู ญเปล่ าก่ อนเวลาอันควร ตลอดจนไม่น าไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน
4.10 พนักงานไม่พึงมีส่วนได้เสี ยทางการเงิ นกับลูกค้า หรื อคู่คา้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ หุ ้นส่ วน กรรมการ เจ้าหนี้
ลูกหนี้ ที่ปรึ กษา ฯ ซึ่งถ้ามีส่วนได้เสี ยดังกล่าวจะต้องเปิ ดเผยให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
4.11 พนักงานไม่พึงเรี ยกเก็บหรื อรับทรัพย์สินใดๆ ทั้งจากลูกค้าและผูท้ ี่ทาธุรกิจกับบริ ษทั นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมที่ทางบริ ษทั เรี ยกเก็บ
4.12 พนักงานพึงให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว เอาใจใส่ สุ ภาพ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนชี้ แจงให้
ลูกค้าทราบถึงข้อมูลและสิ ทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วน
4.13 พนักงานพึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม และเสมอภาค
4.14 พนักงานไม่พึงนาความลับหรื อข้อมูลทางการค้าของคู่คา้ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
4.15 พนักงานไม่พึงเรี ยกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่คา้ เพื่อตอบแทนการทางานในหน้าที่ของตน
4.16 รับฟังคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อ
ขึ้นไปเป็ นผูส้ งั่ รวมทั้งควรมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตาแหน่งเหนือตน
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4.17 ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนถ่ายทอดความรู ้ และส่งเสริ มด้านการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์อย่างสม่าเสมอ
4.18 รับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ และพิจารณานาไปใช้ประโยชน์
และพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง
4.19 พนักงานพึงเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมตามกาลังความสามารถ
เท่าที่ตนเองจะทาได้
5.

ข้ อพึงปฏิบัตติ ่ อสิ่งแวดล้ อม
5.1 พึงอนุรักษ์ปรับปรุ งรักษาอาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อม ให้อยูส่ ภาพที่สะอาด เรี ยบร้อย และถูกสุขลักษณะ
5.2 พึงรักษาและปรับปรุ งมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
5.3 นาทรั พยากรธรรมชาติ ม าใช้ใ ห้เ กิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งที่ สุด ตลอดจนช่ วยกัน ดู แลรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม โดยคานึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
5.4 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนปลูกจิตสานึก
ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง

ข้ อแนะนาเมือ่ เกิดปัญหา
ข้อพึงปฏิ บตั ิที่บริ ษทั กาหนดขึ้นทั้งหมดนี้ ไม่อาจครอบคลุมในทุกๆเรื่ องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พนักงาน
อาจจะเผชิญกับกรณี หรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และหากพนักงานเกิดความไม่แน่ใจว่าควรจะประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างไร
จึงจะเหมาะสม พนักงานควรปรึ กษาหรื อขอคาชี้แนะจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
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เอกสารแนบ 6.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริ ษทั จานวน 3 ท่ าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ดา้ นบัญชีการเงิน และการบริ หารองค์กร ได้แก่ นายสมพล ไชยเชาวน์ ดารงตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางผุดผ่อง อาสิ งสมานันท์ และนายวรยุทธ เจริ ญเลิศ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง และกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และกากับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามหลักบรรษัทภิบาล โดยสรุ ปรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี 2564 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบรายงานการเงินประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2564 ของบริ ษทั โดยเชิ ญ
ฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีในการประชุมทุกครั้งจะได้รับการพิจารณาและนามาปรับปรุ งให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ใช้ในปั จจุบนั และตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กาหนด
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งรายงานไม่พบข้อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญมีการประเมินความเสี่ ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกาหนดความสาคัญของแต่ละระบบงาน
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร รวมถึ งให้ขอ้ เสนอแนะการดาเนิ นงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม
3. การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัท มี ค ณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท โดย
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ สอบทานกับผูบ้ ริ หาร เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยงและมี การ
ติดตามการดาเนินการประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้ผลเพียงพอ
และเสนอความเห็ นให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาปรั บปรุ ง เพื่อให้การบริ หารความเสี ยงมี ประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อกาหนด และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้า
ข่ายรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริ ษทั มีการดาเนินการกับผูเ้ กี่ยวข้องพบว่า บริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ ไป มีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน
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และเพียงพอ โดยยึดถื อการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
5. การสอบทานการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิ บัติงานและกากับให้บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการต่างๆ อย่างถูกต้องตาม
ระบบงานที่ ก าหนดไว้ การด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัทให้มี คุณธรรม บริ ษทั มี การปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทาให้เชื่อว่ามีขอ้ บกพร่ องเกี่ ยวกับ
การไม่ปฏิบตั ิตาม และ / หรื อ การปฏิ บตั ิที่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง บริ ษทั มีการดาเนิ นการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ าสอบบัญชีประจาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิ บัติงาน ความเป็ นอิ สระ
คุณสมบัติ ทักษะความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ธุ รกิ จ และงบการเงินของบริ ษทั ในปี ที่ ผ่านมา ตลอดจน
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2565 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยมี นางสุ วิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2982 และ / หรื อ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 7645 และ / หรื อ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ประจาปี 2564
โดยสรุ ปการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ได้ติดตามการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยใช้
ความรู ้ความสามารถมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีความเห็ นว่า บริ ษทั ได้จัดทางบการเงิ นแสดงข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญและเชื่ อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มี
ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างครบถ้วน

นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 6.2 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิ บัติหน้าที่ ตามที่ ระบุ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และสอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคับตามที่ หน่ วยงานกากับกาหนด ตามแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั โดยในปี 2564
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุ ปผลการดาเนิ นการ โดยจาแนกประเด็นความเสี่ ยงทั้ง
11 ด้านไว้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
เมื่อพิจารณาจากกลยุทธ์หลักที่จะใช้ทรัพยากรที่ มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด ส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งสัญญาบริ การราย
เดือนต่างๆ ที่มีการปรับลดราคาค่าบริ การลงมาได้มาก พร้อมกับการให้บริ การจากคู่คา้ ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ งบริ ษทั สามารถขยายผลไปสุ่
การปฏิบตั ิได้ในทุกๆ ส่วนงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยรวมของบริ ษทั อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 198 ซึ่งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และสู ง
กว่าเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 120
2. ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้รวมทุกผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 28 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่ สูงเกินเกณฑ์ที่กาหนดนั้น
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับปรุ งเพื่อให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้ านตลาด
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนผลตอบแทนจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยูท่ ี่ร้อยละ 2.93 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้
4. ความเสี่ยงด้ านเครดิต
เมื่อพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พบว่าบริ ษทั ประกันภัยต่อในประเทศมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนมากกว่าร้อยละ 200 และบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ต่างประเทศมีอนั ดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป ซึ่งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
5. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่าอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 1,259 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางสานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
6. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตกิ าร
เมื่อพิจารณาจากอัตราส่ วนการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่าอยูท่ ี่ร้อยละ 100 ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และสู งกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ที่ ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 80 รวมถึ งไม่พบรายการ
เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) ที่ส่งผลกระทบกับบริ ษทั ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในปี 2564 แต่อย่างใด
7. ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง
เมื่อพิจารณาจากจานวนเรื่ องร้องเรี ยนที่ได้รับจากคู่คา้ หรื อผูเ้ อาประกันภัย พบว่ามีเล็กน้อยและอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้เรี ยบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบกับชื่อเสี ยงของบริ ษทั
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8. ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อพิจารณาจากจานวนรายการที่ส่งผลกระทบต่อระบบหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงจานวนรายการความเสี ยหายที่เกิด
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์น้ นั ยังไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2564 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
9. ความเสี่ยงด้ านมหันตภัย
เมื่อพิจารณาจากจานวนรายการและความเสี ยหายที่ตอ้ งชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้มี
การคาดการณ์ไว้เป็ นอย่างมากอันเกิดจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่น้ นั ยังไม่พบรายการใดๆ เลยในปี 2564 อีกทั้งสัญญาประกันภัย
ต่อที่รองรับการเกิดมหันตภัยก็มีอยูเ่ พียงพอ ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
10. ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
เมื่อพิจารณาจากจานวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายในปี 2564 โดยเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรื อไม่
มีประสบการณ์มาก่อนนั้น มีเพียงเหตุการณ์ที่พนักงานติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจานวน 2 คน ซึ่ งมากกว่าระดับ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ที่บริ ษทั กาหนดไว้ คือ 0 คน บริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามมาตรการป้ องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงเวลาก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์น้ ีข้ ึน ทาให้สามารถกากับดูแล
และควบคุมความเสี่ ยงนี้ให้อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ในเวลาต่อมา
11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ
เมื่อพิจารณาจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ที่ไม่มีกลุ่มธุรกิจ จึงส่งผลให้ความเสี่ ยงนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับบริ ษทั
เมื่อพิจารณาภาพรวมความเสี่ ยงของบริ ษทั แล้ว พบว่าบริ ษทั มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะใช้ในการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในบริ ษทั ซึ่ งทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้พิจารณาทบทวนผลของการบริ หาร
ความเสี่ ยงในปี ที่ผา่ นมาแล้วให้ความเห็นว่าสามารถใช้กรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นการดาเนิ นธุรกิจต่อไป
ได้

(นายสุกิจ จรัญวาศน์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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