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สว่นท่ี 2 รายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มลู 

1.ประวตัิของบรษัิท นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายในการประกอบธุรกิจตามที่

ก าหนดไว ้รวมถงึแสดงขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอยีดลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีส าคญั ช่องทางการ

ติดตอ่บรษัิท วิธีการและระยะเวลาที่ใชใ้นการเรยีกรอ้งพิจารณา และชดใชเ้งินหรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

1.1 ประวตัิบรษัิท 

http://charaninsurance.co.th/aboutus/history/ 

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ ++ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf  

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ++ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf  

1.4 รายละเอียดลกัษณะผลติภณัฑ ์บรกิารท่ีส าคญัของบรษัิท และสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภท 

ของการรบัประกนัภยั  

หนว่ย : ลา้นบาท 
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อื่น
ๆ 

จ านวนเบีย้
ประกนัภยั
รบัโดยตรง 

45.18 0 16.88 195.69 18.06 32.97 0.89 0.06 1.00 0 2.61 313.34 
 

สดัสว่น
ของเบีย้
ประกนัภยั
(รอ้ยละ) 

14.42 0 5.39 62.45 5.76 10.52 0.29 0.02 0.32 0 0.83 100.00 
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1.5 ช่องทางการตดิตอ่บรษัิท วิธีการและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีกรอ้ง พิจารณา และชดใชเ้งินหรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญา

ประกนัภยั 

 1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรบัคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

 1.5.2 วิธีการตดิตอ่บรษัิท และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมขีอ้พิพาทหรอืเรือ่งรอ้งเรยีน 

http://charaninsurance.co.th/claims/ 

2. กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบรษัิท รวมถึงรายละเอยีดในการด าเนินการตามกรอบและ

กระบวนการดงักลา่ว  

 2.1 กรอบการก ากบัดแูลที่ดี และกระบวนการควบคมุภายในของบรษัิท 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf  

2.2 โครงสรา้งองคก์รของบรษัิท 

http://charaninsurance.co.th/aboutus/org-chart/ 

2.3 โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท 

 http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf 

2.4 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf 

  2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf 

  2.4.2 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf 

  2.4.3.คณะกรรมการลงทนุ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf  

  2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถา้มี) 

  2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน (ถา้มี) 

  2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 

http://charaninsurance.co.th/claims/
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
http://charaninsurance.co.th/aboutus/org-chart/
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
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2.5 การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้รหิาร 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf 

2.6 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน (Remuneration policy) 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf  

3. การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ (Asset 

Liability Management : ALM) 

3.1 การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf 

3.2 การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ หนีส้นิ (Asset Liability Management : ALM) 

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=CHARAN&ssoPageId=4&language=th&country=TH 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf 

  

ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหม้ีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

สนิทรพัยล์งทนุ 

(Total Investment Assets) 

713.67 731.17 656.40 662.58 

สนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง 
(Total Liquid Assets) 

228.95 229.61 165.90 166.35 

หนีส้นิรวม 370.62 340.01 229.98 220.47 
หนีส้นิตามสญัญาประกนัภยั 262.72 241.50 160.72 160.42 
 

หมายเหต ุ -ราคาบญัชี หมายถึง สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                   

               -ราคาประเมิน หมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกนัวินาศภยั เพื่อวตัถปุระสงคห์ลกัในการ

ก ากบัความมั่นคงทางการเงินของบรษัิทประกนัภยั และเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์ามสญัญา

ประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=CHARAN&ssoPageId=4&language=th&country=TH
http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/03/F56-1_One_Report_2564.pdf


5 
 

4. ความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัที่สามารถคาดการณไ์ดแ้ละมนียัส าคญัอนัอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบรษัิท การ

บรหิารจดัการประกนัภยัตอ่ ความเช่ือมโยงของเงินกองทนุและความเสีย่งจากการรบัประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรบั

ประกนัภยั  

ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหม้ีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ จ านวน 

ส ารองประกนัภยัสว่นท่ีเรยีกคืนจากบรษัิทประกนัภยัตอ่ 42.50 
เงินคา้งรบัจากการประกนัภยัตอ่ 2.46 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัตอ่ 0 
 

5.มลูคา่ วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 

ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหม้ีรายละเอยีด ดงันี ้

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 
-ส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไมถื่อเป็น
รายได ้(Premium liabilities) 

205.05 176.42 68.61 57.18 

-ส ารองคา่สนิไหมทดแทน 
 (Claim liabilities) 

57.67 65.08 92.10 103.24 

 

หมายเหต ุ       - ราคาบญัชี หมายถึง มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มวีตัถปุระสงคห์ลกั            

เพื่อใหน้กัลงทนุผูว้ิเคราะหท์างการเงินเขา้ใจถึงมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรข์องหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัที่เป็นท่ียอมรบัตาม

หลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึง่มลูคา่ดงักลา่วจะตอ้งผา่นการรบัรองจากผูส้อบบญัชีอนญุาตแลว้ 

                       -ราคาประเมิน หมายถึง มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกนัวินาศภยัเพื่อวตัถปุระสงคห์ลกั

ในการก ากบัความมั่นคงทางการเงินของบรษัิทประกนัภยัและเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทความสามารถในการจา่ยผลประโยชนต์าม

สญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซึง่ะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ไดร้บัใบอนญุาตจากนาย

ทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ไดร้บัการยอมรบั สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

ประสบการณจ์รงิหรอืในกรณีที่บรษัิทมีขอ้มลูไมเ่พยีงพออาจอา้งองิจากประสบการณข์องอตุสาหกรรมและปรบัใหเ้หมาะสมกบั
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ลกัษณะเฉพาะของพอรต์การรบัประกนัภยัของบรษัิทนัน้ นอกจากนี ้มลูคา่ส ารองประกนัภยัดงักลา่วจะตอ้งรวมถึงคา่เผ่ือความผนั

ผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) : ซึง่ใหเ้ป็นไปตามที่ส  านกังาน คปภ.ก าหนด  

ขอ้สงัเกต ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัอาจมคีวามแตกตา่งระหวา่งราคาบญัชี

และราคาประเมินของ อยา่งมีนยัส าคญั อนัเนื่องมาจากวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการท่ีแตกตา่งกนัในการประเมินตามที่กลา่วไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีผู้ท้ี่จะน าขอ้มลูไปใชค้วรศกึษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถปุระสงคแ์นวทางการประเมินราคาหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัทัง้

สองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสนิใจ 

6.การลงทนุของบรษัิท 

ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหม้ีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 

ประเภท 
สนิทรพัยล์งทนุ 

มลูคา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนั
การเงินและบตัรเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน 

228.95 229.61 165.90 166.35 

ตราสารหนี(้พนัธบตัร
หุน้กู ้ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
ตั๋วแลกเงิน หุน้กูแ้ปลง
สภาพ และสลากออม
ทรพัย)์ 

265.51 281.15 294.64 299.17 

ตราสารทนุ (ไมร่วม
เงินลงทนุในบรษัิท
ยอ่ยและบรษัิทรว่ม) 

215.44 215.44 191.16 191.16 

หนว่ยลงทนุ X X X X 
เงินใหกู้ย้ืม,เงินใหเ้ชา่
ซือ้รถและใหเ้ชา่
ทรพัยส์นิแบบลสิซิ่ง 

3.77 4.97 4.70 5.90 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ
การซือ้หุน้ หุน้กู ้
หนว่ยลงทนุ 

X X X X 

ตราสารอนพุนัธุ ์ X X X X 
เงินลงทนุอื่น X X X X 
รวมสนิทรพัยล์งทนุ 713.67 731.17 656.40 662.58 
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หมายเหต ุ    - ราคาบญัชี หมายถึง สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                                                                        

-ราคาประเมิน หมายถึง สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกนัวินาศภยั เพื่อวตัถปุระสงคห์ลกัในการก ากบั

ความมั่นคงทางการเงินของบรษัิทประกนัภยัและเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีความสามารถในการจา่ยผลประโยชนต์าม

สญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

7. ผลการด าเนินงานของบรษัิทประกนัภยั รวมถงึผลการวเิคราะหแ์ละอตัราสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหม้ีรายละเอยีด ดงันีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ 2564 2563 
เบีย้ประกนัภยัรบัรวม 256.88 164.09 
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได ้(สทุธิ) 139.00 275.30 
รายไดจ้ากการลงทนุ และรายไดอ้ื่น 26.66 23.71 
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ (28.31) 51.22 
 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั (รอ้ยละ) 

อัตราส่วน 2564 2563 
อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (Loss Ratio) 28.50 % 39.11 % 
อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินธุรกิจกนัภยั (Expense Ratio) 114.86 % 46.98 % 
อตัราสว่นรวม (Combined Ratio) 143.36 % 86.09 % 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง( Liquidity ratio) 1,258.79 % 714.93 % 
อตัราสว่นผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on equity) (5.28) % 9.44 % 
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8. ความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณ ใหม้ีรายละเอยีด ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2564 2563 
สนิทรพัยร์วม 1,312.33 1,217.05 
หนีส้นิรวม 340.01 220.47 
-หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 272.48 183.73 
-หนีส้นิอื่น 67.53 36.74 
สว่นของเจา้ของ 973.32 996.58 
อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ที่เป็นสว่นของเจา้ของตอ่เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตาม
กฎหมาย  ( รอ้ยละ) 

211.18 213.73 

อตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1  ตอ่เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย ( รอ้ยละ) 211.18 213.73 
อตัราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุ(รอ้ยละ) 211.18 213.67 
เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด 261.23 908.27 
เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 407.82 425.07 

 

หมายเหต ุ–ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภทและชนดิของ   

                 เงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทนุของบรษัิทประกนัวินาศภยัก าหนดใหน้าย   

                 ทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดแูลบรษัิทท่ีมีอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุต ่ากวา่    

                อตัราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุท่ีใชใ้นการก ากบั (supervisory CAR) ที่ก าหนดไวใ้นประกาศฯ ได ้

- รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชม้ลูคา่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยัวา่ดว้ย  

  การประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกนัวินาศภยั และประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ   

 ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภทและชนดิของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขใน  

 การค านวณเงินกองทนุของบรษัิทประกนัวินาศภยั 

 

9.งบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรบัรอบปีปฏิทินที่ลว่งมาที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/04/Charan_FS_2021_Q4T.pdf 

 

http://charaninsurance.co.th/wp-content/uploads/2022/04/Charan_FS_2021_Q4T.pdf
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