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4

ANNUAL REPORT 2013 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ
FINANCIAL SUMMARY
หนวย : พันบาท/ Unit : Thousand Bath

		
2556 / 2013 2555 / 2012	 2554 / 2011	 
ฐานะทางการเงิน / Financial Position					
สินทรัพย์รวม / Total asset
797,494 	
869,890
843,851 		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 620,784 	
651,932
619,817
Investments and bank deposits
หนี้สินรวม / Total liabilities
253,949 	
284,400
311,134		
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ equity
543,546
585,489
532,716
						
ผลการดำเนินงาน / Operating Results					
เบี้ยประกันภัยรับรวม / Total premium income
249,415 	
160,325 	 165,626		
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net premium income
189,051 	
104,510
105,914		
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ / Net losses incurred
36,583	 59,576	 104,300
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(5,480) 	 (38,381)
(68,525)	 
Income on underwriting
รายได้จากการลงทุน / Investment income
27,191 	
71,352
36,279
ค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงาน / Operating expenditure
58,435 	
53,610	 51,855	 	
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ / Net profit	 1,827 	
25,438
(38,039)	 
		 
เทียบต่อหุ้น (บาท) / Per-share Value (Baht)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น / Earnings
0.30
4.24
(6.34) 		
เงินปันผล / Dividends
1.50 	
3.00
- 		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น / Book value
90.59 	
97.58	 88.78 	
อัตราส่วนทางการเงิน (%) / Financial Ratios (percent)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
0.21
Return on assets 	
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 	
4.09
Return on investment	 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
0.32
Return on equity	 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ / Payout ratio
492.61

2.96

(4.43) 	 	

10.85	 5.39 		
4.54 	
70.75

(6.43) 	
-
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ม งุ่ ให้บ ริการเพือ่ ก ารบริการทดี่ สี ำหรับล กู ค้า และสร้างรากฐานทางการเงินให้ม นั่ คงและแข็งแกร่ง ตลอดจน
มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่สูงขึ้นตลอดไป

วิสัยท
 ัศน์
“จรัญส ัญญา ชาวประชาอุ่นใจ”

พันธกิจ
มุ่งมั่นและพัฒนาในผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นหลักประกันที่มั่นคง
พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

ภาพรวมการประกอบธุรกิจข องบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านการรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยแบ่งเป็น
- การรบั ป ระกันภ ยั โดยตรง เป็นการรบั ป ระกันภ ยั ผ่านตวั แทน นายหน้าบ คุ คลธรรมดา น ายหน้าน ติ บิ คุ คล
สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อรับจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ
บริษัทดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก 4 ประเภท ได้แก่ การรับป ระกัน
อัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการรับประกันภัยรถยนต์
2. ด้านการลงทุน
บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน เพื่อเป็นรายได้สำคัญ
อีกทางหนึ่งให้แก่บริษัท โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และ
มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่บริษัทต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ พร้อมทั้ง
ต้องปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นสามัญ หุ้นกู้ รวมทั้งการ
ฝากเงินในธนาคาร
6

ANNUAL REPORT 2013 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Operations Policy and Overview
to provide quality service to our customers and to build financial strength as well as creating everincreasing value for shareholders.

Vision

“Charan’s promise gives the public peace of mind.”

Mission

Commitment to developing tailored products and services, offering firm security and assurances
and operating under good governance and management principles in delivering value and benefits to
all stakeholders.

Operations Overview
The business operations of the Company are of two areas, namely:
1. Underwriting
 	 Our core business includes all classes of non-life insurance underwriting and is divided into:
- Direct insurance refers to selling insurance through agents, brokers - independent persons or
firms - or financial institutions, and directly to customers.
- Reinsurance refers to acceptance of risks from other non-life insurers.
The Company operates four main classes of non-life insurance underwriting, i.e. fire insurance,
marine and logistics insurance, miscellaneous insurance and automobile insurance.
2. Investment
A non-life insurer is permitted to use its surplus funds to invest or seek returns as another major
source of income.  Investments made should be appropriate to the level of risk acceptable to the insurer
and should be liquid enough to be easily changed into cash when needed.  Investment by insurers must
also be in strict compliance with statutory requirements in terms of type, proportion and limit of investment
under the Office of Insurance Commission’s Notification Re: Investment in Other Businesses by Non-Life
Insurers.  Examples of investment assets permitted are securities, bills, bonds, ordinary shares, debentures
and bank deposits.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได
ประวัตค
ิ วามเป็นม
า
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท ซุ่นเฮงหลีประกันภัย จำกัด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2492 ด้วยทนุ จ ดทะเบียน 2 ล้านบาท เพือ่ ด ำเนินธ รุ กิจรบั ป ระกันว นิ าศภัยท กุ ป ระเภท ได้แก่ การประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์
ในปี 2518 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด” เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และ
เป็น 10 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2523 และปี พ.ศ. 2526 ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2534 เพิ่มทุนเป็น 30 ล้านบาท และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ด้วยทนุ จ ดทะเบียน 60 ล้านบาท ประกอบดว้ ยหนุ้ ส ามัญ
6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี พ.ศ. 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 327
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0107537000807 (บมจ.327)
ในปี 2549 บริษัทได้รับ “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3”
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การประกันอ ัคคีภ ัย เป็นการรับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม
ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่
รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้
ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม
แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภัยเนื่องจากไฟฟ้า เป็นต้น
การประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์ เป็นการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยทางเรือเดินทะเล และการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน ซึ่งจะให้ความ
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งที่นำเข้าในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ และยังให้ความคุ้มครอง
พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การลักขโมย ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน เป็นต้น
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการรับประกันภัยประเภทต่างๆ ได้แก่
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม
- การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
- การประกันภัยสำหรับเงิน
- การประกันภัยโจรกรรม
- การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
- การประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด
- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 	 
- การประกันภัยสิทธิการเช่า
- การประกันภัยกระจก
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NATURE OF BUSINESS AND REVENUE STRUCTURE
History
The Charan Insurance Public Company Limited was established on 10 November 1949 under the
name “Soon Heng Lee Insurance Company Limited”. With a starting capital of 2.0 million baht, the Company
was licensed to operate all lines of non-life insurance underwriting, i.e. fire insurance, marine insurance,
miscellaneous insurance and automobile insurance.
In 1975, the Company was renamed “Charan Insurance Company Limited” and increased its
registered capital to 5.0 million baht, 10.0 million baht and 30.0 million baht in 1980, 1983 and 1991 respectively.
In 1992, Charan Insurance became a listed company on the Stock Exchange of Thailand with authorized
share capital of 60.0 million baht comprising six million ordinary shares of 10.0 baht each. The Company
was registered in 1994 as a public company under registration number Bor Mor Jor 327 (PCL 327).
With authorized and paid-up share capital of 60.0 million baht, Charan Insurance is currently
a public limited company listed on the Stock Exchange of Thailand under business registration number
0107537000807 (formerly Bor Mor Jor 327).
In 2006, we were named the third winner of the Non-life Insurer of Management Excellence Award
by the Office of Insurance Commission.
Products and Services
Fire insurance is the protection against property loss or damage caused by fire, lightening and
explosion of lighting- or domestic-use gas. Insurance cover can be taken out for any properties located
within the kingdom, such as constructions, buildings, dwellings, commercial buildings, manufacturing plants,
building contents, stock of merchandise, furniture as well as machinery and raw materials. It also provides
additional coverage for other perils, e.g. windstorm, flood, earthquake, hailstorm, electrical derangement,
etc.
Marine and logistics insurance protects domestic and international freight shipped by sea, air,
road or rail. It provides coverage against any loss of or damage to imported and exported goods in transit
caused by sea perils or natural forces. Other risks which can also be covered by the insurance policy are
theft, war, riot and strike.
Miscellaneous insurance includes various types of coverage such as:
- Personal and Group Accident Insurance
- Travel Accident Insurance
- 	Money Insurance
- 	Burglary Insurance
- Erection Insurance
- Construction Insurance
- 	Liability Insurance
- All-Risks Insurance
- 	Leasehold Insurance
- Plate Glass Insurance
9
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- การประกันภัยอิสรภาพ
- การประกันภัยมะเร็ง
- การประกันภัยความซื่อสัตย์ 	
- 	การประกันภัยกอล์ฟ
- การประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง 	 - การประกันภัยสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
- การประกันความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
- การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
- การประกันภัยร้านทอง
- การประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ - 	การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
- 	การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน - 	การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
- กรมธรรม์ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม 	
- กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย
- กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
การประกันภัยรถยนต์ เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองการสูญหาย
และความเสียห ายของตวั รถ อุปกรณ์ป ระจำรถถกู ล กั ข โมย ความสญู เสียช วี ติ แ ละทรัพย์สนิ ข องผขู้ บั ขีแ่ ละผโู้ ดยสารในรถ
ความสญู เสียต อ่ ช วี ติ แ ละทรัพย์สนิ ข องบคุ คลภายนอก รวมทงั้ ค วามคมุ้ ครองพเิ ศษอนื่ ๆ เช่น การประกันต วั ค นขบั ในคดี
อาญา เป็นต้น โดยสามารถแบ่งการรับประกันภัยได้เป็น 2 แบบ คือ
- การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เพื่อความคุ้มครองต่อการสูญเสียชีวิต และความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถ
- การรบั ป ระกันภ ยั ภ าคสมัครใจ หมายถงึ การประกันภ ยั ท เี่ กิดข นึ้ โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ซึง่ ม ไิ ด้
เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 : ให้ค วามคมุ้ ครองความเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ ต อ่ ต วั รถยนต์ห รืออ ปุ กรณ์ต ดิ ป ระจำรถยนต์ การบาดเจ็บ
และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 2 : ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครองความรับผ ิดตาม
กฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 3 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภทที่ 4 : ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น
ประเภทที่ 5 : ให้ค วามคมุ้ ครองตอ่ ก ารสญู หายของรถยนต์ห รือไฟไหม้ รวมถงึ ค วามเสียห ายตอ่ รถยนต์เนือ่ งจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิตการบาดเจ็บ หรือการเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
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- 	Bail Bond Insurance
- Cancer Insurance
- 	Fidelity Guarantee
- Golfers Insurance
- Watercraft Passenger Insurance
- 	Surveyors Insurance
- 	Category 3 Licensed Business Liability Insurance
- 	Hazardous Substance Road Transport Liability Insurance
- 	Unemployment Insurance
- Gold Shop Insurance
- Elderly Care Insurance
- 	Workmen’s Compensation Insurance
- 	Boiler and Pressure Vessel Insurance
- 	Machinery Breakdown Insurance
- 	Product Liability Insurance
- Small-Business All-Risks Insurance
- Terrorism Property Insurance
- Microinsurance Policy
Automobile insurance covers risks arising from use of motor vehicle. Protection ranges from loss of
and damage to the vehicle itself, theft of auto accessories, to injury, loss of life and property of both the
driver and passengers of the vehicle, as well as loss of life and property of third party. It also provides extra
coverage such as driver bail bond. Auto insurance is divided into:
- 	Compulsory insurance refers to the minimum legally required insurance aimed at protecting
against loss of life of and bodily injury to motor accident victims.
- 	Voluntary insurance refers to the insurance coverage taken out voluntarily by vehicle owner and
not imposed by law.
Auto coverage can be classified into the following five categories:
Category 1 : 	protects against loss of or damage to the insured vehicle or auto accessories as well
as personal injury and loss of life including legal liability towards third parties for death, injury and loss of or
damage to property.
Category 2 : 	covers loss of or damage to the insured vehicle caused by theft and fire only as well
as legal liability for third-party death/injury and property damage.
Category 3 : covers only legal liability towards third parties for death, bodily injury and loss of or
damage to property.
 	
Category 4 : protects against legal liability for third-party property only.
Category 5 : covers legal liability towards third parties for death, bodily injury and property damage
as well as loss of or damage to the insured vehicle caused by theft, fire and collision.
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการรับประกันภัย และรายได้จาก
การลงทุน โดยมีรายละเอียดงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 ดังนี้
		
กลุมธุรกิจ
		
1. เบี้ยประกันภัยรับ-สุทธิ*
 	 1.1 เบี้ยประกันอัคคีภัย-สุทธิ
 	 1.2 เบี้ยประกันภัยทางทะเล-สุทธิ
1.3 เบี้ยประกันภัยยานยนต-สุทธิ
1.4 เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด-สุทธิ
			 รวม
2. รายไดจากการลงทุน 	
3. รายไดอื่น ๆ
 		 รวม 		

ปี 2556
ป 2555
ป 2554
มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
(ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%) (ล้านบาท) (%)
34.53 15.73
6.33 2.88
146.80 66.88
1.39 0.63
189.05 86.12
27.19 12.39
3.26 1.49
219.50 100.00

29.77
6.99
66.89
0.86
104.51
71.35
3.76
179.62

16.57 38.39	 26.35
3.89 6.84 4.69
37.24 57.52 39.47
0.48 3.16 2.17
58.18 105.91 72.68
39.73 36.28 24.90
2.09 3.53 2.42
100.00 145.72 100.00

* เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการสงคืน ยกเลิก และประกันภัยตอ
การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ในปี 2556 มีบริษัทประกันวินาศภัยรวมกันทั้งสิ้น 64 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประกันวินาศภัยถึง
64 บริษัท ที่เหลือเป็นบริษัทกลางฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จำนวน 1 บริษัท
และในจำนวน 64 บริษัท เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเฉพาะประกันสุขภาพอย่างเดียวจำนวน 5 บริษัท ธุรกิจประกันวินาศภัย
สามารถผลิตเบี้ยประกันภัยได้ถึง 184,626.09 ล้านบาท (ข้อมูล เดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน 2556 ที่มา : ฝ่าย
วิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
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Revenue Structure
Our revenue structure is made up of two major components, i.e. premium income and investment
income. Revenue analysis for the years ended 31 December 2013, 2012 and 2011 is shown below.
		
Area of Business
1. Net premiums written*
 	 1.1 Net fire premiums
 	 1.2 Net marine premiums
1.3 Net automobile premiums
1.4 Net miscellaneous premiums
			 Total
2. Investment income 	
3. Other income
 		 Total

2013
Bht mln %

2012
Bht mln %

34.53 15.73
6.33 2.88
146.80 66.88
1.39 0.63
189.05 86.12
27.19 12.39
3.26 1.49
219.50 100.00

29.77
6.99
66.89
0.86
104.51
71.35
3.76
179.62

2011
Bht mln %

16.57 38.39	 26.35
3.89 6.84 4.69
37.24 57.52 39.47
0.48 3.16 2.17
58.18 105.91 72.68
39.73 36.28 24.90
2.09 3.53 2.42
100.00 145.72 100.00

* Net of premiums returned, cancelled and ceded.

Market and Competitive Environment
 	
In 2013, there were a total of 64 companies in Thailand’s non-life insurance market. Of these, one
was a jointly-owned company established pursuant to the Road Accident Victims Protection Act, B.E. 2535,
and five were operators of health insurance. The non-life insurance sector generated as high as 184,626.09
million baht in aggregate premiums. [Official figure for January-November 2013; Source: Market Analysis
and Statistics Department, Office of Insurance Commission]
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ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย
หน่วย : พันบาท
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล และขนส่ง
ตัวเรือ
สินค้า
ภัยรถ		
โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย
โดยความสมัครใจ
ภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
วิศวกรรม
อากาศยาน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
สุขภาพ
พืชผล
อื่นๆ
รวม		

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
2556
2555
เพิ่ม(ลด)%
10,513,940 	
8,813,206
19.30
4,879,024 	
4,806,860
1.50
365,833 	
391,000
(6.44)
4,513,191 	
4,415,859
2.20
108,021,944 	
93,884,236
15.06
13,657,957 	
11,933,347
14.45
94,363,987 	
81,950,889
15.15
61,211,180 	
55,083,852
11.12
22,905,934 	
19,001,275
20.55
1,637,874 	
1,433,880
14.23
2,760,930 	
2,643,161
4.48
418,284 	
599,820
(30.28)
21,233,994 	
18,959,007
12.00
5,489,064 	
5,262,867
4.30
1,794 	
434
313.20
6,763,304 	
7,183,408
(5.85)
184,626,087
162,588,154
13.55

กลยุทธ์และการแข่งขัน
บริษทั ได้ต ระหนักถ งึ ค วามสำคัญข องผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบตา่ งๆ ในธรุ กิจป ระกันวนิ าศภัย
และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท แล้วนำมาวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของ
บริษัท ในระยะ 3-5 ปี ให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งเป้าหมายการขยายงานของบริษัทจะไม่
คำนึงถึงเฉพาะผลตอบแทนที่บริษัทได้รับเพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินความคุ้มค่าของผลตอบแทนกับความเสี่ยงใน
แต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว 	
บริษัทเน้นที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา โดยดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างผลกำไรอย่าง
แท้จริงให้กับบริษัท บริหารการตลาดให้มีมาตรฐานและมุ่งที่จะเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้ความ
สำคัญกับภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งในสังคม ปรับปรุง และลดขั้นตอนการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มุ่งขยายช่องทางการขาย การบริการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และ
เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร โดยการพัฒนาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ พัฒนาระบบงานด้าน
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับงานด้านการรับประกันภัยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริการมี
คุณภาพและรวดเร็ว สามารถส่งมอบบริการสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา
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Direct Premiums Written by Non-Life Insurance Industry
Unit : Thousand Baht
Type of insurance
Fire		
Marine
Hull
Cargo
Motor		
Compulsory
Voluntary
Miscellaneous
All-risks
Liability
Engineering
Aviation
Personal accident
Health
Agricultural produce
Others
Total		

2013
10,513,940 	
4,879,024 	
365,833 	
4,513,191 	
108,021,944 	
13,657,957 	
94,363,987 	
61,211,180 	
22,905,934 	
1,637,874 	
2,760,930 	
418,284 	
21,233,994 	
5,489,064 	
1,794 	
6,763,304 	
184,626,087

Direct Premiums
2012
Increase (Decrease) %
8,813,206
19.30
4,806,860
1.50
391,000
(6.44)
4,415,859
2.20
93,884,236
15.06
11,933,347
14.45
81,950,889
15.15
55,083,852
11.12
19,001,275
20.55
1,433,880
14.23
2,643,161
4.48
599,820
(30.28)
18,959,007
12.00
5,262,867
4.30
434
313.20
7,183,408
(5.85)
162,588,154
13.55

Strategy and Competition
The Company is well aware of the possible impact of regulatory changes and intensifying competition
from market liberalization. We have evaluated the adequacy of our risk-based capital position and used the
assessment results to plan our 3-5 year business and capital management strategies in ensuring maximum
benefit to all our stakeholders. The aim of our business expansion will not only take account of the returns
achieved, but will also assess the value and risk involved in each area as well as the long-term effects on
our capital funds and on the interests of all stakeholders.
We strive to avoid price competion by adopting a number of measures such as: engaging in
marketing activities which generate real profits; raising our marketing standards; fulfilling good governance
principles; giving priority to promoting the organization’s good image as a member of society; continuously
improving and streamlining processes to ensure efficiency; expanding sales and service channels to suit
circumstances; strengthening staff skills and qualities through training and development; upgrading IT
systems to support the growing business and ensure prompt, quality delivery of service to meet the needs
of customers.
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็น
อย่างยิง่ เนือ่ งจากการดำเนินธ รุ กิจข องทางบริษทั เกีย่ วข้องกบั ก ารรบั ค วามเสีย่ งภยั จ ากผเู้ อาประกันภ ยั บริษทั จ งึ ม ภี าระ
ผูกพันกับทางผู้เอาประกันภัยตามความคุ้มครองที่ได้ทำไว้กับทางบริษัท รวมไปถึงการเปิดตลาดเสรีทางการเงินและ
การลงทุน ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยลดผลกระทบ
จากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางบริษัทว่ามีการจัดการกับความเสี่ยง
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมแล้ว บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในปี 2556 ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านการประกันภ
 ัย (Insurance Risk)
ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และ
เวลาที่เกิดความเสียหาย ที่ต่างไปจากสมมติฐานในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรอง และ
การพิจารณารับประกันภัย ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความกี่ยวข้องกับการให้คุ้มครองความเสี่ยงภัยประเภท
ต่างๆ กับผู้เอาประกันภัย รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิศาสตร์ เช่น ภาวะน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย รวมถึงสภาพของสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ภัยก่อการร้าย หรือการโจรกรรม เป็นต้น จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน
ที่ทางบริษัทรับประกันภัยได้
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ค่าสินไหมทดแทน
เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ยงจากความไม่สมดุล
ของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย โดยเน้นการเจาะตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์บางประเภท เพราะจะทำให้
รายได้และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นต้องผูกติดกับผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรขาดทุนของ
บริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้มกี ารจัดการกับความเสีย่ งไว้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต ั้งแต่ข ั้นต อนการรับป ระกันภัย บริษัทมีนโยบาย
รับประกันภัยที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะกิจการ ความเสี่ยงของภัยที่จะรับ
ประกันภ ยั รวมถงึ พ จิ ารณาสภาพพนื้ ทีท่ อี่ าจได้รบั ผ ลกระทบจากภยั ธ รรมชาติป ระเภทตา่ งๆ ด้วย โดยบริษทั จ ะพจิ ารณา
ข้อมูลจ ากสถิตทิ ไี่ ด้รวบรวมไว้ และยงั ม กี ารกำหนดอตั ราเบีย้ ป ระกันภ ยั ให้ม คี วามเหมาะสมกบั อ ตั ราความเสีย่ ง นอกจากนี้
บริษัทยังได้มีการกระจายความเสี่ยงสำหรับภัยท ี่มีความเสี่ยงสูง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่อที่
มีฐานะมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลายรูปแบบ เช่น การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance)
การประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss
Reinsurance) ซึง่ ท ำให้ค วามเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการรบั ป ระกันภ ยั ข องบริษทั ล ดลง ตลอดจนดแู ลกระบวนการจดั การสนิ ไหม
ทดแทนของบริษัทให้มีความรัดกุมและถูกต้องตรงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
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Risk Management Policies
The Charan Insurance Public Company Limited makes risk management one of its key priorities. With
its business being concerned with acceptance of risks from the insured, the Company has an obligation
towards the insured according to the coverage offered. The growing liberalization of the financial and
investment markets has also necessitated us to adapt to the economic changes. Appropriate and adequate
risk management is therefore crucial to minimizing the impact of uncertainties in our activities. To provide
assurances of comprehensive and appropriate risk control within the organization, we have developed our
risk management policies for 2014 as follows.
1. Insurance Risk
Insurance risk refers to the risk of loss arising from unpredictability of frequency, severity and timing
of damage that differ from the assumptions made in calculating premiums or reserves and in underwriting
considerations. The operations of the Company involve protection of the insured against various types of
risks and loss arising from unusual external factors, particularly those caused by geographical changes, e.g.
floods, natural disasters, cataclysms, including social calamities like terrorism or robbery. All such perils can
do severe damage to the life and properties insured by the Company.
The risk factors that could negatively affect the operations include insurance claims as they
represent a major expenditure uncontrollable by the Company. Another factor is the risk of unbalanced
product mix resulting from focused market penetration for certain risks, because the Company’s income
may consequently be tied to those products, thereby affecting its future revenue and profits.
Risk management approach
Systematic risk management is in place covering from the process of risk underwriting. It is our
policy to insure against those perils with a low degree of risk through careful selection of prospective clients,
property, types of business and exposure of risks to be accepted and by taking into account the area’s
vulnerability to natural disasters. Considerations are based on data and statistics collected while premiums
are appropriately set according to risk. The Company also mitigates insurance risk by transferring those large
risks to financially sound domestic and overseas reinsurers under different forms of reinsurance contracts such
as treaty reinsurance, excess of loss reinsurance and facultative reinsurance, all of which help minimize the
Company’s insurance business risk. We further ensure a rigorous claims management process where claims
are settled accurately according to actual loss.
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การประเมินความเสี่ยงด้านการประกันภัยจะพิจารณาจากอัตราความเสี่ยงรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
ประจำเดือนเพือ่ แ สดงฐานะการเงินแ ละกจิ การ นอกจากนนั้ ท างคณะกรรมการรบั ป ระกันภ ยั ข องบริษทั จ ะทำการตดิ ตาม
ความเสีย่ งเป็นป ระจำทกุ ไตรมาส โดยจะมกี ารคำนวณอตั ราความเสียห าย (Loss Ratio) อย่างสม่ำเสมอและมกี ารประชุม
ของคณะกรรมการรับประกันภัยเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งดา้ นสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการทบี่ ริษทั ไม่ส ามารถชำระหนีส้ นิ หรือภ าระผกู พัน
เมือ่ ถ งึ ก ำหนด เนือ่ งจากไม่ส ามารถเปลีย่ นสนิ ทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่ส ามารถจดั หาเงินท นุ ได้เพียงพอ หรือส ามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
ปัจจัยค วามเสีย่ งดา้ นสภาพคล่องทอี่ าจมผี ลกระทบตอ่ ก ารดำเนินธ รุ กิจข องบริษทั ได้แก่ การเกิดค วามเสียห าย
ขนาดใหญ่โดยที่ไม่ได้คาดคิดจากมหันตภัยที่รุนแรง ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดการกับภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด
ได้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อชำระได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการภายในระยะเวลากำหนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้คำนึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ การระดมเงินทุนจากแหล่งหนี้สินและแหล่งทุน ให้สอดคล้องต่อสภาพของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในภาวะที่สามารถจะดำเนินการจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ครบถ้วน รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผู้รับประกันต่อ หรือเรียกร้องจากผู้กระทำผิดในกรณีที่สินไหม
รายนั้นต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนั้นบริษัทยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดขึ้น โดยทางบริษัทได้มีการดำรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสีย่ ง (Risk Base Capital ;RBC) เพือ่ ส ร้างความมนั่ ใจวา่ เงินก องทุนท บี่ ริษทั จ ะตอ้ งดำรงไว้ม คี วามเพียงพอกบั ระดับ
ความเสี่ยงในทุกด้านและเหมาะสมกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสากลที่จะ
ช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจประกันภัย
การประเมินค วามเสีย่ งดา้ นสภาพคล่องของบริษทั จ ะพจิ ารณาจากอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุน (CAR
RATIO) ในการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Base Capital ;RBC) โดยมีการวัดเป็นประจำทุกเดือน และ
มีการวัดแบบเต็มรูปแบบ (Full Valuation) ทุก 6 เดือน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทยังมีการติดตาม
ความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR RATIO) และยังมีการ
ประชุมค ณะกรรมการบริหารประจำทกุ ไตรมาส เพือ่ ท บทวนและหาแนวทางในการดำรงเงินก องทุนต ามระดับค วามเสีย่ ง
ให้มีความเหมาะสมตามระดับเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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Insurance risk is assessed from monthly risk rates using monthly reports which show financial and
business positions. Moreover, the Company’s Underwriting Committee monitors the risk on a quarterly basis by
consistently calculating the loss ratio and meeting every quarter to consider and review implementation.
2. Liquidity Risk
Liquidity risk refers to the risk of failure to meet liabilities or obligations as they fall due because of
inability to realize assets or raise sufficient cash or because funds can be secured but at too high a cost
to be acceptable.
The risk factors that could have an adverse effect on the operations include the occurrence of
unexpected large-scale damage from disastrous catastrophe which prevents the Company from fulfilling
its obligations as it is unable to convert assets into cash or raise enough fresh funds to meet the needs
within the required period.
Risk management approach
The Company gives consideration to its liquidity in the securing of cash, the management of net
cash flow and investment in securities and the raising of funds from liability and capital sources to match
the claims already incurred and to be incurred. This enables us to be in a position to pay all claims promptly
and easily and to recover the loss from reinsurers or to recover damages from the liable party. We also
comply with the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC). By maintaining the required level
of risk-based capital (RBC), we provide assurances that our capital funds available are sufficient to cover
all risks written and appropriate to our business direction, while also helping to raise the standards of the
insurance industry through conformity to international practices.
Our liquidity risk is assessed by considering the capital adequacy ratio (CAR) under the RBC
requirements which is measured every month, with a full valuation conducted twice yearly. The Executive
Committee also monitors liquidity risk on a monthly basis through calculations of CAR, and holds quarterly
meetings to review and rework the approach to maintaining the Company’s RBC appropriate to future
level of risk.
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3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคล ระบบงานขัดข้อง หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายในผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม
ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การขาดการกำกับดูแลควบคุมที่ดี โดยมีสาเหตุ
มาจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน ความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ และความไม่เหมาะสมของบุคลากร
ในงานนั้นๆ หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยบริษัทประกันภัยส่วนมากจะพบความ
เสี่ยงด้านนี้ในขั้นตอนการบริหารจัดเก็บเบี้ยประกันภัย เนื่องจากบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน นายหน้า
ซึ่งการรับประกันภัยผ่านช่องทางดังกล่าวบริษัทได้ออกกรมธรรม์แล้วจัดส่งให้กับตัวแทน นายหน้า จึงได้เรียกเก็บค่า
เบี้ยประกันภัย ทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงในการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างชำระที่อาจจะเรียกเก็บไม่ได้ หากตัวแทน
นายหน้านั้นขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต้องให้ความสำคัญอย่างมาก
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษทั ม กี ารบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกบั ก ารจดั เก็บเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งชำระ โดยบริษทั ได้จ ดั ท ำแนวปฏิบตั ใิ นการ
เก็บเบี้ยประกันภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจนและรัดกุม รวมถึงมีการประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวนแนว
ปฏิบัติดังกล่าวพร้อมทั้งมีการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการ
ติดตามทวงถามเบี้ยประกันภัยตามประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างเคร่งครัด โดยการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยทางบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาในการจัด
เก็บเบี้ยประกันภัย หากเบี้ยประกันภัยค้างชำระจัดเก็บไม่ได้และเกินกำหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บ หน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ติดตามทวงถามจะดำเนินการติดตามซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัย
ของบริษัท
การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของบริษัทพิจารณาจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงวันที่มีการ
ค้างชำระเบี้ยประกันภัยซึ่งจะทำเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินการ
อย่างเข้มงวดในขนั้ ต อนการตดิ ตามทวงถามเบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งชำระ รวมถงึ ม กี ารประชุมผ บู้ ริหารของทกุ ฝ า่ ยเพือ่ ต ดิ ตาม
เบี้ยประกันภัยค้างชำระอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งมีการทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
ผู้เอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยค้างชำระตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป
4. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งดา้ นตลาด หมายถงึ ความเสีย่ งของความเสียห ายทางการเงินจ ากการเปลีย่ นแปลงในราคาตลาดของ
สินทรัพย์ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงจากโอกาสที่ผู้กู้ยืมหรือคู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา
ปัจจัยความเสี่ยงด้านตลาดที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
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3. Operational Risk
Operational risk refers to the risk of loss resulting from inadequate or failed systems, people, processes
and internal control.
Critical risk factors for the Company include lack of good governance and controls caused by failures
or inadequacies of internal processes, systems and people or mismatch between personnel and jobs or by
external events as well as legal risk. Most insurers will find this kind of risk in their premiums collection process,
since they all operate via agents and brokers and underwriting through these distribution channels usually
involves issuance and delivery of insurance policies to agents/brokers before premiums can be collected.
The Company thus faces the potential risk of uncollectible premiums, should any agent/broker encounters
financial or liquidity problems – a risk factor which should be given high priority.
Risk management approach
We have adopted a number of measures to manage risk associated with outstanding premium
collection. Written guidelines have been issued to provide clear operational guidance. There are regular
meetings to review the guidelines and monitor outstanding receivables. We have exercised rigorous credit
control in line with the regulations of the Office of Insurance Commission (OIC). With collection cycles/
periods fixed, the Company’s Collection Unit would strictly follow the steps set out in the procedural rules
for premium collection in monitoring and handling all overdue accounts.
The Company assesses its operational risk, on a monthly basis, by considering and measuring the
impact from the effective date of the insurance policy to the date the payment becomes past due. We
have also put in place a process for strictly monitoring and pressing for payments of outstanding premiums,
while a meeting of departmental managers is held quarterly to evaluate the situation. Further, a written
reminder will be sent to policyholders whose account are 60 days or more overdue.
4. Market Risk
Market risk refers to the risk of financial loss arising from fluctuations in values of investment assets,
interest or exchange rates and others that can result in valuation losses, as well as the risk that the borrower
or counterparty defaults on the terms of the agreement.
Key market risk factors for the Company are volatility of share index as a consequence of economic
and political uncertainties, as well as fluctuations in interest and exchange rates or values of equities and
commodities. This is due to the fact that, apart from premium income, the other main source of revenue
for any insurance business is income from investment. The Company therefore carries the risk of changes
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เงินตราต่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะนอกจากรายได้จากการรับประกันภัยแล้ว  
รายได้ห ลักข องธรุ กิจป ระกันภ ยั อ กี ส ว่ นหนึง่ ก็ค อื รายได้จ ากการลงทุน จึงท ำให้บ ริษทั ม คี วามเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าข องตราสารทางการเงินอ นั เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยต ลาด ซึง่ จ ะสง่ ผ ลกระทบทางดา้ นลบตอ่ รายได้แ ละ
เงินกองทุนของบริษัท
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษทั ม กี ารกำหนดนโยบายการลงทุนแ ละมกี ารกำหนดสดั ส่วนการลงทุนไว้อ ย่างชดั เจน ทัง้ ในตลาดเงินท นุ แ ละ
ตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 ที่ได้กำหนดชนิดของหลัก
ทรัพย์ที่อนุญาตให้ลงทุน รวมถึงควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ด้วย ทางบริษัทมีคณะกรรมการลงทุนเป็น
ผู้กำหนดเป้าหมายและนโยบายการลงทุนไว้อย่างชัดเจน มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน
อย่างรอบคอบ โดยบริษัทเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคงสูง และให้ผลตอบแทนในอัตราที่
เหมาะสม แน่นน อน และสม่ำเสมอ พร้อมทงั้ ห ลีกเลีย่ งการลงทุนในหลักท รัพย์ท มี่ คี วามเสีย่ งสงู ป ระเภทหลักท รัพย์เก็งก ำไร
โดยบริษัทจะกระจายการลงทุนให้อยู่ในรูปของเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ และหน่วยลงทุน
เพราะนอกจากจะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาในการขายหลักทรัพย์แล้ว ยังได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
หรือเงินปันผลเพิ่มอีกด้วย
การประเมินความเสี่ยงด้านตลาดทางบริษัทจะพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบของอัตรา
ผลตอบแทนและราคาตราสารทุน ซึ่งเท่ากับเปอร์เซนต์ของผลต่างของอัตราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทุนเดิมและ
ใหม่ หรือ ณ ปัจจุบนั เทียบกบั อ ตั ราผลตอบแทนหรือราคาตราสารทนุ เดิม นอกจากนยี้ งั ม กี ระบวนการตดิ ตามดแู ลความ
เสี่ยงโดยคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจะทำการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อทำการทบทวน ปรับปรุงแผนการลงทุน รวมถึงดำเนินการปรับพอร์ตและการลงทุนให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
5. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท
รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถชำระค่าสินไหมทดแทน
ให้กับบริษัทได้ เนื่องจากในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสูงทางบริษัทมีนโยบายการกระจายความเสี่ยง
โดยการจัดทำการประกันภัยต่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันไว้ได้ รวมทั้งยัง
มีโอกาสที่คู่สัญญาอาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัท
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in financial instrument values resulting from changes in market factors, which can impact upon its revenue
and capital position.
Risk management approach
The Company has formulated an investment policy which clearly defines the make-up of its
bond and equity portfolios. Our investments are in accordance with the Office of Insurance Commission’s
Notification Re: Investment in Other Businesses by Non-Life Insurers, B.E. 2556 (2013) which specifies the types
and proportions/limits of securities and instruments permissible for investment. Our Investment Committee
is responsible for setting specific investment goals and policies, and our careful planning takes account
of any potential risks involved in investment. We focus our investment on low-risk, highly reliable securities
with solid returns, while avoiding high-risk investments such as speculative equities. The Company has its
investments diversified across different asset types, i.e. bank deposits, bills, bonds, debentures, ordinary
shares and unit trust investments, as they not only generate capital gains but also produce returns in the
forms of interests and dividends.
We assess our market risk by considering the negative change in the rate of return and value
of equity which is equal to the percentage of the difference between the original and the new rate of
return or value of equity, or by comparing present value with original rate of return or value of the equity.
Furthermore, a risk monitoring process is in place in which the Company’s Investment Committee closely
follows and analyzes financial and capital market news and information in order to review and revise the
investment plan and to adjust the investment portfolio to the ever-changing conditions.
5. Credit Risk
Credit risk refers to the risk of loss if a counterparty fails to meet its obligations to the Company, or
the possibility that a counterparty’s credit rating is downgraded.
Significant risk factors facing the Company include failure by reinsurers to repay paid claims to the
Company. This is because when underwriting large business, it is our policy to spread and place the risk
under a reinsurance contract and thus, we are exposed to the risk that the counterparty is unable to meet
the contractual obligations. In addition, there is probability that the counterparty’s credit rating is lowered
- a situation that can also impact on the Company.
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แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีการพิจารณาถึงอันดับความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดให้มีความน่าเชื่อถือ
ในระดับ BBB+ ขึ้นไป (S&P Rating) ทำให้ส่วนใหญ่ทางบริษัทเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อที่มี
ระดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น และยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ทันสมัยอยู่ตลอด
เวลา ส่วนบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) ได้กำหนดให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากรายงานการดำรงกองทุนประจำไตรมาสล่าสุด
ก่อนวันประเมิน ที่ระดับขั้นต่ำ 140% ขึ้นไป แต่ทางบริษัทเลือกที่จะพิจารณาจากรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อที่มี
ระดับอ ตั ราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุนจ ากรายงานการดำรงกองทุนป ระจำไตรมาสลา่ สุดก อ่ นวนั ป ระเมิน ทีร่ ะดับ
ขั้นต่ำ 150 % ขึ้นไป นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการจัดการความเสี่ยงในส่วนนี้ โดยการจัดตั้งเงินสำรองความเสียหายทั้ง
ก่อนการประกันต่อและหลังการประกันต่อไว้ให้เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วย ทางบริษัท
ได้ทำการซื้อความคุ้มครองแบบ Excess of Loss หรือความคุ้มครองเสียหายส่วนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้อีกชั้นหนึ่ง
รวมถึงมีการใช้บริการของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยต่อในการจัดหาบริษัทประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศที่มี
ความน่าเชื่อถือตามที่บริษัทต้องการอีกทางหนึ่งด้วย
การประเมินค วามเสีย่ งดา้ นเครดิตบ ริษทั จ ะใช้ข อ้ มูลจ ากอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุนจ ากรายงานการ
ดำรงกองทุนประจำไตรมาสล่าสุดก่อนวันประเมิน ที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทประกันภัยต่อในประเทศ
และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P
หรือ Moody’s นอกจากนี้ในส่วนของกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยง ทางบริษัทได้มีการพิจารณาและติดตาม
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินก องทุนข องบริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ ในประเทศเป็นป ระจำทกุ ไตรมาส ส่วนบริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ 
ต่างประเทศบริษัทจะพิจารณาและติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อเป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน
6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงจากการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและการนำ
ไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ การกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน
แล้วนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำรงอยู่ของกิจการ โดยหากประมวล
จากรายได้ในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยจากการขยายงานผ่านช่องทางสถาบันการเงินเป็นหลัก
ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากส่วนของการรับประกันอัคคีภัยที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของเบี้ยประกันอัคคีภัย โดยทาง
บริษทั ได้ค ำนึงถ งึ ค วามเสีย่ งในการสญู เสียโอกาสทไี่ ด้รบั จ ากสถาบันก ารเงิน ทีจ่ ะนำมาซงึ่ ค วามเสีย่ งทเี่ กิดจ ากการพงึ่ พ งิ 
แหล่งงานช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท
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Risk management approach
As the Company considers the credit rating and financial stability of overseas reinsurers based on
the standard “BBB+” (S&P Rating) required by the Office of Insurance Commission (OIC), the list of reinsurers
to be selected is generally narrowed down to those rated “A-” or above only. We also follow such ratings at
all times to ensure up-to-the-minute information. With regard to domestic reinsurers, the OIC has established
the minimum standard of capital adequacy ratio (CAR) at 140% [as per the capital adequacy report of
the latest quarter before the date of assessment]. However, the Company has opted to consider those
reinsurers with a minimum CAR of 150% [as per the capital adequacy report of the latest quarter before the
date of assessment]. Moreover, we have managed credit risk by setting aside, before and after reinsurance
cession, sufficient loss reserve to cover losses incurred and not yet incurred. The Company has obtained
extra protection through excess of loss reinsurance contracts and has engaged the services of reinsurance
agents and brokers to help identify reliable domestic and overseas reinsurers needed by the operations.
On risk assessment, the Company uses the CAR information, obtained from the capital adequacy
report of the latest quarter before the date of assessment, which is posted on the website of each domestic
reinsurer. Another consideration is the credit ratings of overseas reinsurers given by such credit agencies
as S&P or Moody’s. With regard to risk monitoring process, we ensure the CARs of domestic reinsurers are
considered and monitored every three months, while also keeping track of foreign reinsurers’ credit ratings
on a quarterly basis.
6. Strategic Risk
Strategic risk refers to the risk that policies, operating strategies and plans are developed and
implemented in a way which is not appropriate to nor consistent with internal and external factors.
Key strategic risk factors inherent in the Company include the inappropriate implementation of
policies, strategic plans and operating plans which could adversely affect the income, capital funds or
continued existence of the business. Records of income over the past years show that the Company has
earned insurance premiums largely from the expanded channel of financial institutions, as easily seen from
the figures of fire premiums which account for approximately 80% of overall premiums. We are aware of
the risk of losing the opportunities given by the financial institutions which can lead to excessive reliance
on one particular sales channel, thus affecting our income in the future.
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แนวทางการจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้มีความพยายามในการคัดสรรตัวแทน นายหน้า ที่มีคุณภาพให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำให้เกิด
ความสมดุลของการถ่วงน้ำหนักของรายได้จากทุกช่องทางให้มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นการช่วยลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกตัวแทน นายหน้า
โดยนอกจากจะพจิ ารณาจากศกั ยภาพในดา้ นการขายแล้ว บริษทั ย งั พ จิ ารณารวมถงึ ส ถานภาพทางการเงิน ประวัตใิ นการ
ประกอบธุรกิจ และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบริษัทยังได้ดำเนินการจัดทำมาตรการควบคุม
โดยกำหนดให้ตัวแทน นายหน้า ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันในวงเงินเครดิตตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด
การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ทางบริษัทพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบหรือลดลงของ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premium) ซึ่งเท่ากับเปอร์เซนต์ของผลต่างของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของปีที่แล้ว
และใหม่หรือ ณ ปัจจุบัน เทียบกับเบี้ยประกันภ ัยรับสุทธิของปีที่แล้ว นอกจากนั้นทางคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ยังมีการประชุมเพื่อดูแลติดตามความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายการตลาด เพื่อเป็นการ
ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขนโยบายทางการตลาด เพราะจะช่วยลดอุปสรรคด้านการตลาดให้น้อยลง รวมทั้งช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการขยายตลาดให้ก ว้างขวางมากยงิ่ ข นึ้ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งของการกระจกุ ต วั ข องแหล่งงานและ
ยังทำให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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Risk management approach
Efforts have been made to select more and more quality agents and brokers so as to create a
balance between all channels of income, as this can help reduce the risk of excessive dependence on
any particular channel. In the selection of agents and brokers, it is the Company’s policy to take into
consideration not only their selling potential but also their financial status, business background and capacity
to pay premiums. We have also devised a control measure requiring all agents and brokers to provide
collateral or guarantors within the credit limit set by the Company.  
The Company’s assessment of strategic risk takes account of the negative changes in net premiums
written which is equal to the percentage of the difference between the prior year’s and the current year’s
net premiums written. The Executive Committee also meets every month to monitor the risk, especially with
respect to the Marketing Department. This is so that corporate marketing policies can be reviewed, improved
and revised with the aim of minimizing marketing obstacles, increasing capacity for market expansion,
mitigating the risk of business concentration and realigning the operations to the current situation.
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โครงสร้างการถือค
 รองหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 9 เมษายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ / สกุล
นายยงยุทธ จรัญวาศน์
นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายกิตติ จรัญวาศน์ 	
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ 	
นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
นางเอลิซาเบธ์ จรัญวาศน์
นายนิพนธ์ จรัญวาศน์
นายสันตินิรันดร์ เชาว์ประมวลกุล 	
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น %
1,181,840
19.70
663,322	 11.06
346,000	 5.77
345,900	 5.77
301,400	 5.02
239,300	 3.99
233,600	 3.90
206,400
3.44	 
145,000	 2.42
141,500 	
2.36

หมายเหตุ บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
ส่วนในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 25.44 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30
เมษายน 2556 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 18 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
ปี
2556
2555
2554
2553
2552
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น
0.30
4.24
(6.34)
2.70
3.91
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
1.50
3.00
2.00
4.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
492.61
70.75
73.98
102.31
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Shareholding and Management Structure

Shareholders
The list of the Company’s top ten shareholders, with number and percentage of shares held as of
the date the share register was last closed on 9 April 2013, is set out below.
Name
No. of Shares
%
1. 	Mr. Yongyuth  Charanvas
1,181,840	 19.70
2. 	Mr. Sukich  Charanvas	 663,322	 11.06
3. 	Mr. Kitti  Charanvas	 346,000	 5.77
4. 	Mr. Kittipong  Charanvas 	 345,900	 5.77
5. 	Mr. Vichien  Srimuninnimit 	 301,400	 5.02
6. 	Bangkok Insurance PCL
239,300	 3.99 	 
7. 	Mrs. Elizabeth  Charanvas	 233,600	 3.90
8. 	Mr. Nibhond  Charanvas 	
206,400 	
3.44	 
9. 	Mr. Santinirund  Chaopramualkul 	 145,000	 2.42 	
10. 	Thai Reinsurance PCL 	
141,500
2.36
Note: No shareholding agreement has been entered between the major shareholders in respect
of terms relating to the control of the Company.
Dividend Policy
It is the policy of the Company to distribute not less than 60% of its net profit to shareholders as
dividends. For fiscal 2013, the Company recorded a net after-tax profit of 25.44 million baht. The Annual
General Meeting of the Shareholders held on 30 April 2013 passed a resolution to approve a dividend of
3.00 baht a share, totalling 18.0 million baht which was paid out on 23 May 2013.
Five-Year Comparison of Dividends Paid
Year
2013
2012
2011
2010
2009
Net profit per share
0.30
4.24
(6.34)
2.70
3.91
Dividend per share
1.50
3.00
2.00
4.00
Payout ratio (%)
492.61
70.75
73.98
102.31
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริหาร

สำนักตรวจสอบภายใน
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายประกันอัคคีภัย

ฝ่ายประกันภ
 ัยทางทะเล
และ ลอจิสติก
 ส์

ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการเงินแ ละการลงทุน

ฝ่ายการบัญชี
ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ฝ่ายประกันภ
 ัยยานยนต์
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Management Structure
Organization Chart of Charan Insurance Public
Company Limited
BOARD OF DIRECTORS
Investment Committee

Audit Committee
Executive Board
Office of Internal Audit
Managing Director
Fire Department

Marine Cargo &
Logistics Department

Marketing Department
Finance Department
Accounting Department

Miscellaneous
Department

Administrative
Department

Motor Department

Information Technology
Department
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คณะกรรมการบริษัท
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 		

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: ประธานกรรมการ
: 62 ปี
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas Christian University
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
		 รุ่นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
: ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารทหารไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารทหารไทย			 
ประวัติการทำผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: ไม่มี
นายสมพล ไชยเชาวน์

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 67 ปี
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Texas ADI University
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
		 รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
: ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: กรรมการ บมจ. นครหลวงแฟคตอริ่ง
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดท างกฏหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี
นางผุดผ่อง อาสิงส มานันท์

ตำแหน่ง
: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
: 65 ปี
การศีกษา
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
		 ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
		 รุ่นที่ 2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น
: ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 บมจ. ธนาคารทหารไทย
		 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำกัด		
ประวัติการทำผิดทางกฏหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: ไม่มี
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BOARD OF DIRECTORS
Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya			

Position
Age
Education

: 	Chairman
: 62
: 	Master of Business Administration Texas Christian University, U.S.A.
: 	Director Certification Program (DCP) 105/2008
		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	Executive Vice President, Thai Military Bank PCL.
Experience in 5 years
: 	Executive Vice President, Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none

Mr. Sompol Chaiyachow		

Position
Age
Education

: 	Chairman of the Audit Committee and Independent Director
: 	67
: 	Master of Business Administration Texas ADI
: 	Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
 		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	Director Siam City Factoring PCL.
Experience in 5 years
: 	non
Criminal records in the past ten years : 	none

Mrs. Poodpong Arsingsamanunta

Position
: 	Member of the Audit Committee and Independent Director
Age
: 	65
Education
: 	Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University		
		 Bachelor of Commercial Science, Thammasat University
: 	Director Accreditation Program 2007
		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	First Vice President, Audit Department
		 Vice President of Chief Officer Executive, Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
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นายวรยุทธ เจริญเลิศ

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 	64 ปี
: 	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburgh State University U.S.A.
: 	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 		 รุ่นที่ 45/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.002%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาขาภาคใต้
 		 บมจ.ธนาคารทหารไทย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: ไม่มี
นายสก
ุ ิจ จรัญวาศน์

ตำแหน่ง
: 	กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ
อายุ
: 	68 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาโท วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach
		 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
		 รุ่นที่ 39/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น
: 13.65%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : กรรมการผจู้ ดั การ และเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.จรัญประกันภยั
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ผี่ ่านมา
: ไม่มี
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร

ตำแหน่ง
: กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
อายุ
: 	64 ปี
การศึกษา
: 	ประกาศนียบัตร วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
		 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
		 รุ่นที่ 40/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 7/1996 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	1.00%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
ประวัติการทำผิดท างกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
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Mr. Vorayuth Charoenloet

Position
Age
Education

: 	Member of the Audit Committee and Independent Director
: 	64
: 	Master of Economics, Pittsburgh State University, U.S.A.
: 	Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	0.002%
Position in other Company : Executive Vice President Southern Branch Banking Region
	 	Thai Military Bank PCL.
Experience in 5 years
: Executive Vice President Southern Branch Banking Region
	 	Thai Military Bank PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mr. Sukich Charanvas

Position
: 	Managing Director and Secretary to the Board of Directors
Age
: 	68
Education
: 	Master of Civil Engineering, California State University
		 at Long Beach
: 	Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
 		 Thai Institute of Director (IOD)
Share holding
: 	13.65%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: Managing Director and Secretary to the Board of Directors
Criminal records in the past ten years : 	none
Mr. Pon Titipanichayangoon

Position
Age
Education Qualification

: 	Executive Director and Manager, Automobile Department
: 	64
: 	Diploma, Bangkok Commercial College
: 	Director Accreditation Program (DAP) 40/2005
		 Thai Institute of Director (IOD)
: 	Insurance Management Development Program 7/1996,
		 Thammasat University
Share holding
: 	1.00%
Position in other Company : 	None				
Experience in 5 years
: 	Executive Director and Manager Automobile Department,
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
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นายกิตติพงศ์ จรัญว าศน์

ตำแหน่ง
: 	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ
: 	40 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
 		 City University of Seattle U.S.A.
		 ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 14/2006 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	5.76%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี

เจ้าห
 น้าที่บริหาร
นายสากล เห็มโพธิ์

ตำแหน่ง
: 	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
อายุ
: 	65 ปี
การศึกษา
: 	มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์
 		 ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 8/1997 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.01%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา
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: 	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
: 	60 ปี
: 	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 5/1993 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
 		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.01%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
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Mr. Kittipong Charanvas

Position
: 	Executive Director and Assistant Managing Director
Age
: 	40
Education
: 	Bachelor of Science Business Administration General Management
 		 City University of Seattle U.S.A.
: 	Insurance Management Development Program 14/2006,
		 Chulalongkorn University
Share holding
: 	5.76%
Position in other Company : 	None		
Experience in 5 years
: 	Director and Assistant Managing Director, Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none

EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE OFFICERS
Mr. Sakol Hempho

Position
Age
Education

: 	Manager, Marketing
: 	65
: 	Mahachulalongkornrajavidyalaya,Buddhist University.
: 	Insurance Management Development Program 8/1997,
		 Thammasat University
Share holding
: 	0.01%
Position in other Company : 	None			
Experience in 5 years
: 	Manager, Marketing
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Miss Sudarat Wiwattanadej

Position
Age
Education Qualification

: 	Accounts Manager
: 	60
: 	Bachelor of Accounting, University of the Chamber of Commerce
: 	Insurance Management Development Program 5/1993,
		 Thammasat University
Share holding
: 	0.01%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Accounts Manager,
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
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น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: 	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
: 	58 ปี
: 	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎธนบุรี
: 	ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
		 รุน่ ท่ี 5/1993 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหารธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.01%
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี			
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: 	ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
: 	57 ปี
: 	ปวช. วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
: 	ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
 		 รุน่ ท่ี 7/1996 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหาร ธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
		 บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ี่ผ่านมา
: 	ไม่มี
น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล

ตำแหน่ง
อายุ
การศึกษา

: 	ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
: 	49 ปี
: 	ปวช. วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน
: 	ประกาศนียบัตร Insurance Management Development Program
		 รุน่ ท่ี 11/2002 จากสถาบันพฒั นาผบู้ ริหาร ธุรกิจประกันวนิ าศภัย (IMDP)
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี				
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
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Miss Kanyawan Trisaksuriyan

Position
Age
Education 	

: 	Finance Manager
: 	58
: 	Bachelor of Business Administration, Rajabhat Institute Dhonburi
: 	Insurance Management Development Program 5/1993,
		 Thammasat University
Share holding
: 	0.01%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Finance Manager,
 		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mrs. Somjai Bunditkitsada

Position
Age
Education 	

: 	Manager, Fire Department
: 	57
: 	Diploma, Bangkok Commercial College
: 	Insurance Management Development Program 7/1996,
		 Thammasat University
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Manager, Fire Department,
			Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Miss Punrada Ayucharoenkul

Position
Age
Education Qualification

: 	Manager, Miscellaneous Department
: 	49
: Diploma, Ratchadamnern-Thonburi College
: 	Insurance Management Development Program 11/2002,
		 Chulalongkorn University
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Manager, Miscellaneous Department,
Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
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นายนพดล สุวรรณการีย์กุล

ตำแหน่ง
: 	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ
: 	43 ปี
การศึกษา
: 	ปริญญาโท การเงินการธนาคาร
		 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	ไม่มี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี 				
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผี่ ่านมา		 : ไม่มี
นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข

ตำแหน่ง
: 	ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
อายุ
: 	68 ปี
การศึกษา
: 	ประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้น
: 	0.04 %
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
: 	ไม่มี
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : 	ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
		 บมจ. จรัญประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท ผี่ ่านมา
: 	ไม่มี
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Mr. Nopadol Suwankareekul

Position
: 	Manager, Information Technology Department
Age
: 	43
Education Qualification
: 	Master of Business Administration,
		 Sripratum University
Share holding
: 	None
Position in other Company : 	None		
Experience in 5 years
: 	Manager, Information Technology
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
Mr. Wisith Limcharoensuk

Position
: 	Manager, Marine Cargo and Logistics Department
Age
: 	68
Education Qualification
: 	Certificate of Surveyor Department
		 Bangkok Technical Institute
Share holding
: 	0.04%
Position in other Company : 	None
Experience in 5 years
: 	Manager, Marine Cargo and Logistics Department,
		 Charan Insurance PCL.
Criminal records in the past ten years : 	none
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คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ชื่อ/สกุล
ตำแหน่ง
ปีที่แต่งตั้ง
นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 	
ประธานกรรมการ
2551
นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2546
นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2549
นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2545
นายพนธ์
ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ 	
2528
นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ
2553
นายสุกิจ
จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ
2517
คณะกรรมการมอี ำนาจหน้าทีด่ แู ลและจดั การบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบ งั คับ และมติข อง
ทีป่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ก รรมการคนหนึง่ ห รือห ลายคน หรือบ คุ คลอนื่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. 	กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. 	พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
3. 	พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
4. 	การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบัติที่ดี
5. 	พิจารณาคา่ ต อบแทนสำหรับค ณะกรรมการ และพจิ ารณาการจา่ ยเงินปันผลประจำปี เพือ่ น ำเสนอทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น 	
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Board of Directors
The Board of Directors is composed of seven members, i.e. three Executive Directors, one NonExecutive Directors, and three Independent Directors who serve on the Audit Committee.
Name 	
Position
Year
Mr. Sopon 	 Kluaymai Na Ayudhya Chairman
2008
Mr. Sompol 	 Chaiyachow
Audit Committee Chairman and
2003
 		
Independent Director 		
Mrs. Poodpong Arsingsamanunta
Audit Committee Member and
2006
		
Independent Director
Mr. Vorayuth 	 Charoenloet
Audit Committee Member and
2002
		
Independent Director
Mr. Pon 	
Titipanichayangoon	 Director
1985
Mr. Kittipong 	 Charanvas	 Director 	
2010
Mr. Sukich 	 Charanvas
Managing Director and Secretary to the Board 1974
The Board of Directors is responsible for the overall control of corporate activities in line with regulatory
requirements, the Company’s objectives and Articles of Association as well as the shareholders’ resolutions.
The Board may designate any Director(s) or any other person to undertake any task on its behalf and in
such cases the signatures of any two Directors, together with the Company seal, would be required to be
binding upon the Company.
The authority and responsibilities of the Board of Directors are as follows:
1. Determine policies, vision, mission, strategies, goals and operational direction of the Company
as well as overseeing the effective and efficient implementation by the management team;
2. Make important decisions concerning the Company’s activities such as business policies and
plans, management authority, acquisition or disposal of assets and any other statutory transactions;
3. Consider and endorse the nominations and appointments to the management team, of qualified candidates with suitable knowledge and capabilities as well as valuable experience;
4. Maintain an appropriate system of risk management within the framework of the law as well as
the Company’s objectives and Articles of Association and based on the best practice principles of honesty,
justification and prudence;
5. Consider and recommend Directors’ remuneration and annual dividend payout for the approval
by shareholders’ meeting.
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กรรมการบริหาร
องค์ประกอบของกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. นายสุกิจ
จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการ
2. นายพนธ์
ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายยานยนต์
3. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่บริหาร
องค์ประกอบของเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1. นายสากล
เห็มโพธิ์ 	
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4. นางสมใจ
บัณฑิตกฤษดา
ผู้จัดการฝ่ายประกันอัคคีภัย
5. นายวิสิทธิ์
ลิ้มเจริญสุข
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์
6. น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล
ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
7. นายนพดล
สุวรรณการีย์กุล
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ขอบเขตหน้าที่และอำนาจของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินงานแทน
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอำนาจดำเนินการ และ
มติท อี่ อกโดยทีป่ ระชุมค ณะกรรมการบริษทั และให้ม อี ำนาจบงั คับบ ญั ชาพนักงานและลกู จ้างของบริษทั และในการบริหาร
กิจการ กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. 	กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงาน
และการดำเนินกิจการของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทและมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือ
กฎหมายอื่นทเี่กี่ยวข้อง
3. 	กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการ
แทนและผูกพันบริษัทได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่รายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รบั ม ติท ปี่ ระชุมค ณะกรรมการทมี่ กี รรมการอสิ ระเข้ารว่ มประชุมด ว้ ยเท่านัน้ เพือ่ ก ารนกี้ รรมการผจู้ ดั การ และกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
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Executive Committee
The composition of the Executive Committee is as follows:
Name 	
Position
1. Mr. Sukich 	 Charanvas
Managing Director
2. Mr. Pon
Titipanichayangoon 	 Executive Director and Manager, Automobile Department
3. Mr. Kittipong 	 Charanvas
Executive Director and Assistant Managing Director
Executive Officers
The Executive Officers of the Company are listed below:
Name
Position
1. Mr. Sakol
Hempho
Manager, Marketing Department
2. Miss Sudarat Wiwattanadej
Accounts Manager
3. Miss Kanyawan 	Trisaksuriyan 	
Finance Manager
4. Mrs. Somjai Bunditkitsada 	
Manager, Fire Department
5. Mr. Wisith
Limcharoensuk 	 Manager, Marine Cargo and Logistics Department
6. Miss Punrada 	 Ayucharoenkul
Manager, Miscellaneous Department
7. Mr. Nopadol Suwankareekul 	 Manager, Information Technology Department
Authority and Responsibilities of the Managing Director: The Managing Director of the Company
is authorized to act on behalf of the Board of Directors as follows:
1. 	Managing overall activities in accordance with the Company’s objectives and Articles of Associations, delegated authority, and resolutions of Board meetings, while being in charge of all staff and
employees and the operations. As chief of the Management, the Managing Director is responsible to the
Board of Directors.
2. 	Setting conditions of service for staff/employees as well as instituting orders and regulations
concerning day-to-day management of the Company in line with corporate rules, Board resolutions, the
labour law and other applicable laws.
3. 	On business/activities involving external parties, the Managing Director and the signatory Directors
are authorized to act on behalf of and bind upon the Company within the scope of the delegated authority specified under paragraph 1 above. However, any such transactions where the Managing Director or
the authorized Director(s) is an interested party or constitutes a conflict of interest with the Company, can
only be carried out upon approval and resolution of a Board meeting attended by Independent Directors.
In this respect, the Managing Director and the signatory Directors may designate any person to undertake
a particular task or transaction on their behalf.
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4. 	การอนุมตั ริ ายการทเี่ กินวงเงินท คี่ ณะกรรมการบริษทั ก ำหนด จะตอ้ งเสนอตอ่ ท ปี่ ระชุมค ณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. 	การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ
รวมถึงการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับ
กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งต ั้ง ลงโทษทางวินัย
6. 	บริหารกิจการตามกฎระเบียบ วิธกี าร และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้และจะมีขึ้นใน
อนาคตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และมีคุณธรรม จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังในการ
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเต็มที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล	          ตำแหน่ง
1. นายสมพล ไชยเชาวน์	         ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธ เจริญเลิศ 	         กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ 	         กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีหน้าท คี่ วามรบั ผ ดิ ช อบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. 	สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. 	สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. 	สอบทานให้บ ริษทั ป ฎิบตั ติ ามกฎหมายวา่ ด ว้ ยหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. 	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต งั้ บ คุ คลซงึ่ ม คี วามเป็นอ สิ ระเพือ่ ท ำหน้าทีเ่ ป็นผ สู้ อบบญั ชีข องบริษทั และเสนอ
ค่าต อบแทนของบคุ คลดงั ก ล่าว รวมทงั้ เข้ารว่ มประชุมก บั ผ สู้ อบบญั ชี โดยไม่มฝี า่ ยจดั การเข้ารว่ มประชุมด ว้ ย อย่างนอ้ ย
ปีละ 1 ครั้ง
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4. 	Ensuring that any transactions over his authorized limit must be submitted to the consideration
and approval of the meeting of the Board according to the Company’s Articles of Association or other
applicable laws.
5. 	Employing, appointing, promoting, terminating staff and employees, assigning them to posts as
well as increasing their salaries, and taking disciplinary measures against them where appropriate. These do
not include, however, any staff members or employees where established rules specifically mandate that
employment, appointment, assignment of post and taking of disciplinary action in respect of such staff are
under the authority of the Board of Directors.
6. 	Managing the operations in accordance with the statutory rules and provisions, i.e. the Civil
and Commercial Code, the laws governing non-life insurance business, the Non-Life Insurance Act, the
Public Limited Companies Act and other applicable laws in force currently or in the future. In addition to
integrity and fairness, the Managing Director is required to discharge his duties with the best of his ability
and prudence in achieving the Company’s established objectives.
Audit Committee
The Audit Committee is composed of:
Name
Position
1. Mr. Sompol 	 Chaiyachow	 Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Vorayuth 	 Charoenloet	 Member of the Audit Committee
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta	 Member of the Audit Committee
Authority and Responsibilities of the Audit Committee 	
The Audit Committee of the Company is responsible to the Board of Directors in discharging the
following duties:
1. 	To review and ensure the adequacy and objectivity of the Company’s financial reporting;
2. 	To review and ensure the appropriateness and effectiveness of the Company’s systems of
internal control and internal audit; and to assess the independence of the internal audit function as well as
recommending the appointment, transfer or termination of the head of internal audit or the head of any
unit/department responsible for internal audit;
3. 	To review compliance by the Company with the Securities and Exchange Acts, regulations of
the Stock Exchange of Thailand and any other applicable laws;
4. 	To consider and recommend the appointment of independent external auditors as well as
the fixing of their remuneration; and to meet with the external auditors at least once a year, without the
participation of the management team;
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5. 	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. 	จัดท ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปขี องบริษทั ซึง่ รายงานดงั ก ล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่ มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่ น
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร
		 (Charter)
ซ. รายการอนื่ ท เี่ ห็นวา่ ผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละผลู้ งทุนท วั่ ไปควรทราบภายใต้ข อบเขตหน้าทีแ่ ละความรบั ผ ดิ ช อบทไี่ ด้รบั 
		 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. 	ปฎิบตั กิ ารอนื่ ใดตามทคี่ ณะกรรมการของบริษทั ม อบหมายดว้ ยความเห็นช อบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบ		
3 ปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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กรรมการอิสระ
บริษทั ก ำหนดองค์ป ระกอบคณะกรรมการบริษทั ให้ป ระกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระอย่างนอ้ ย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะ
มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ / หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนิน
กิจการตา่ งๆ เพือ่ พ ฒั นาปรับปรุงก ารบริหารจดั การองค์กรให้ม กี ารกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ี เพือ่ น ำเสนอตอ่ ท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ 
เพือ่ พ จิ ารณาแต่งตัง้ เป็นก รรมการของบริษทั ต อ่ ไป ทัง้ นีห้ ากมกี รรมการอสิ ระคนหนึง่ ค นใดพน้ จ ากตำแหน่งก อ่ นครบวาระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการ
อิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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5. To ensure compliance of related-party-transaction disclosures and conflict-of-interest disclosures
with the law and the Stock Exchange’s regulations in providing assurance that all transactions are justified
and conducted in the best interests of the Company;
6. 	To report, in the Company’s annual report, the activities of the Audit Committee during the year;
the report is to be signed off by the Committee Chairman and should include the following information as
a minimum:
a) Opinion on the sufficiency, objectivity and credibility of the Company’s financial reports;
b) Opinion on the adequacy of the Company’s internal control systems;
c) Opinion on compliance with the Securities and Exchange Acts, Stock Exchange’s regulations
		 and any other relevant laws;
d) Comments on the suitability of the auditors; 	
e) Opinion about transactions of potential conflict of interest;
f) Number of meetings held by the Audit Committee and attendance by each Committee
		 member at such meetings;
g) Overall opinion on the Audit Committee’s performance in accordance with the Committee
		 Charter;
h) Other information considered to be useful to shareholders and general investors which falls
		 within the scope of the Committee’s responsibilities delegated by the Board.
7. Perform any other tasks assigned by the Board and agreed by the Committee.
Term of appointment of the Audit Committee
 	 Audit Committee Chairman : 3 years
 	 Audit Committee Member : 3 years
 	 All Directors are eligible for re-election at the end of their appointment.
Independent Directors
The Company’s Articles of Association stipulate that at least three directors or one-third of Board
membership shall be independent, and that the independent directors are appointed to the Board by the
Board of Directors or by the general meeting (as the case may be).
Based on the company director selection standards, the criteria for selecting an independent director
shall take into account the qualifications and disqualifications of directors prescribed by the Public Limited
Companies Act, securities and exchange laws and other applicable regulations. An independent director
is a director who: is professionally qualified, specialized and experienced; and can exercise independent
judgement on the direction of business operations in ensuring the organization’s good governance and
improved management practices. Any nominated person who meets all such requirements shall be proposed
to the shareholders’ meeting for appointment as company director. If an independent director stops being
a director before completing the term of appointment, the Board of Directors may appoint a replacement
member who meets the above requirements to fill the vacancy. A director who is appointed in this way
shall serve the remaining term of office of the vacant directorship.
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คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ำนาจ
ควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มี
อำนาจควบคุมบ ริษทั ผูถ้ อื ห นุ้ รายใหญ่ห รือข องผมู้ อี ำนาจควบคุมข องบริษทั ทัง้ ในปจั จุบนั แ ละกอ่ นได้รบั ก ารแต่งต งั้ เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มคี วามสมั พันธ์ท างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกั ษณะทเี่ ป็นบ ดิ ามารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผูถ้ อื ห นุ้ ท มี่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือห นุ้ ส ว่ นของผใู้ ห้บ ริการทางวชิ าชีพน นั้ ด ว้ ย ทัง้ ในปจั จุบนั แ ละกอ่ นได้รบั ก ารแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นก รรมการทไี่ ด้รบั ก ารแต่งต งั้ ข นึ้ เพือ่ เป็นต วั แทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื ห นุ้ รายใหญ่ หรือผ ถู้ อื หุน้ 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ป ระกอบกจิ การทมี่ สี ภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันท มี่ นี ยั ก บั ก จิ การของบริษทั ห รือไม่เป็นห นุ้ ส ว่ น
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือ
ถือห นุ้ เกินรอ้ ยละ 1 ของจำนวนหนุ้ ท มี่ สี ทิ ธิอ อกเสียงทงั้ หมดของบริษทั อ นื่ ซึง่ ป ระกอบกจิ การทมี่ สี ภาพอย่างเดียวกันแ ละ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
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The Board of Directors has established the qualifications for an independent director as follows.
1. Not holding more than 1.0% of the total number of voting shares of the Company or its major
shareholder(s) or controlling party(ies). The number of shares held shall include those owned by any person
related to such independent director.
2. 	Not being an executive director, employee, staff member or advisor receiving regular
compensation from, or a controlling person of the Company or its major shareholder(s) or controlling
party(ies), either currently or within at least two years prior to appointment as independent director.
3. Not being a relation, either by blood or by law, of any director, executive, major shareholder,
controlling party, person being nominated as director, or controlling party of the Company. A relation shall
include father, mother, spouse, sibling and child including son- or daughter-in-law.
4. 	Not having any business relationship with the Company or its major shareholder(s) or controlling
party(ies) in such a way that may interfere with the exercise of his/her judgment, and not being a substantial
shareholder or a controlling person of any person/party that has business relationship with the Company or its
major shareholder(s) or controlling party(ies), either currently or within at least two years prior to appointment
as independent director;
5. Not being an auditor of the Company or its major shareholder(s) or controlling party(ies), and
not being a substantial shareholder (owning more than 10% of the total number of voting shares, including
those owned by any related person), a controlling party or a partner of an audit firm providing external
audit services to the Company or its major shareholder(s) or controlling party(ies), either currently or within
at least two years prior to appointment as independent director;
6. Not being a provider of any professional services, including legal or financial advice, which
receives payments exceeding two million baht per year from the Company or its major shareholder(s) or
controlling party(ies), and not being a substantial shareholder, a controlling party or a partner of such
professional service provider, either currently or within at least two years prior to appointment as independent
director;
7. 	Not being a director who has been appointed to represent any director of the Company or its
major shareholder(s) or any shareholder related to the major shareholder of the Company;
8. 	Not engaging in any business of the same nature as or in significant competition with the business
of the Company, nor being a substantial partner, executive director, employee, staff member, advisor/
consultant who receives regular compensation from or hold more than one percent of the voting shares of
a company engaging in any business of the same nature as or in significant competition with that of the
Company;
9. Not having any characteristics which could compromise the exercise of his/her independent
judgment on the Company’s operations.
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 แต่งตั้ง นางสมพร รษบุตร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
บริษัท มีขอบเขตและภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนให้กับตลาดหลักทรัพย์และกลต.
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- 	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
- 	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 	เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
การประชุมกรรมการ
คณะกรรมการตอ้ งประชุมอ ย่างนอ้ ย 3 เดือนตอ่ ค รัง้ และในการประชุมค ณะกรรมการตอ้ งมกี รรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในปี 2556 คณะกรรมการมกี ารประชุมท งั้ หมด 4 ครัง้ และได้ม กี ารจดบนั ทึกรายงานการประชุมเป็นล ายลกั ษณ์
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท ผี่ า่ นการรบั รองจากคณะกรรมการ พร้อมให้ค ณะกรรมการและผทู้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบ
ได้ ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านดังนี้
เข้าประชุม / ครั้ง เบี้ยป ระชุม บำเหน็จ
รายชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
			
1
2
กรรมการ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
4/4		
80,000 144,000
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ		 4/4
80,000
96,000
			
กรรมการอิสระ
4/4		
60,000
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ 	
กรรมการตรวจสอบ		 4/4
60,000
96,000
			
กรรมการอิสระ
4/4		
60,000
4. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ		 4/4
60,000
96,000
			
กรรมการอิสระ
3/4		
45,000
5. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการบริหาร
4/4		
60,000
96,000
6. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ
4/4		
60,000
96,000
7. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการผู้จัดการ และ				
		
เลขานุการคณะกรรมการ
4/4		
60,000
96,000
รวม		
4
4
625,000 720,000
หมายเหตุ 1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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Company Secretary
The Board of Directors resolved, on 28 August 2008, to appoint Mrs. Somporn Rasabutr as the
Company Secretary to be responsible for:
1. 	Submitting information in regard to the Company’s Directors and Executives to the Stock Exchange
of Thailand and the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC);
2. 	Preparing and maintaining the following documents:
- 	 Register of Directors;
- 	 Notices and minutes of Board meetings, and annual reports of the Company;
- 	 Notices and minutes of shareholders’ meetings;
- 	 Maintaining the statements of beneficial interests made by Directors or Executive Officers
Board of Directors’ Meetings
A meeting of the Board is held by the Company once every quarter as a minimum and every Board
meeting must be attended by not less than half of the total number of Directors.
In 2013, a total of four Board meetings were held. The minutes of each meeting, duly adopted by
the Board, are kept for future scrutiny by Board members and parties concerned. Details of each Director’s
attendance at the meetings are given below.
No. of meetings
			
attended/No. Meeting Directors’
Name of Director
Position
			
of meetings held allowance fees
			
1
2
1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman
4/4		
80,000 144,000
2. Mr. Sompol Chaiyachow
Audit Committee Chairman		 4/4
80,000
96,000
			
and Independent Director 4/4		
60,000
3. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta 	Audit Committee Member		 4/4
60,000
96,000
			
and Independent Director 4/4		
60,000
4. Mr. Vorayuth Charoenloet
Audit Committee Member 		 4/4
60,000
96,000
			
and Independent Director 3/4		
45,000
5. Mr. Pon Titipanichayangoon
Executive Director
4/4		
60,000
96,000
6. Mr. Kittipong Charanvas
Director
4/4		
60,000
96,000
7. Mr. Sukich Charanvas
Managing Director and				
			
Secretary to the Board
4/4		
60,000
96,000
Total		
4
4
625,000 720,000
Notes:
1 refers to attendance at Board meetings
2 refers to attendance at Audit Committee’s meetings
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การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
ทางคณะกรรมการบริษทั ป ระกอบดว้ ยผทู้ รงคณุ วุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ม าก และมคี วามมงุ่ ม นั่ พ ร้อมปฏิบตั หิ น้าที่
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม โดยถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นที่ตั้ง คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัทและควบคุมดูแลฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยบริษัทให้ความสำคัญ
กับระบบการควบคุมภายในอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและปกป้องทรัพย์สิน
ของบริษัทมิให้สูญหายหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารมีการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอยู่
ในกรอบกฏเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำให้เกิด
ความคล่องตัวต่อการจัดการ สำหรับการให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแนวทางปฎิบตั ทิ ดี่ ี ซึง่ ก ำหนดโดยคณะกรรมการกำกับแ ละสง่ เสริมก ารประกอบธรุ กิจป ระกันภ ยั (คปภ.) และกำหนด
เป็นน โยบายการกำกับด แู ลกจิ การทดี่ ขี องบริษทั เพือ่ ค วามโปร่งใสและสร้างความเชือ่ ม นั่ ให้เกิดแ ก่ผ ลู้ งทุนแ ละผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อผู้ถือห ุ้นและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอ ย่างเท่าเทียมกนั แ ละเป็นธ รรม เพือ่ ให้เกิดป ระโยชน์ส งู สุดต อ่ ท กุ ฝ า่ ย ทัง้ ผ ถู้ อื ห นุ้ ลูกค้า คูค่ า้ และพนักงาน
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผถ
ู้ ือหุ้น
บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นถึงหลักการเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บุคคล หรือผู้ถือหุ้นสถาบัน ด้วยความเสมอภาค บริษัทให้
สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในบริษัท สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้
รับข อ้ มูลข นั้ ต อน ระเบียบวาระการประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ และขอ้ มูลป ระกอบการพจิ ารณา สิทธิล งทะเบียนเป็นผ ถู้ อื ห นุ้ สิทธิใน
การเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบ
บัญชี มีสิทธิในการซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย
กำหนดอยู่แล้วในข้อบังคับของบริษัท
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Corporate Governance
Corporate governance is the system that establishes structures and processes of correlation between
the board of directors, executives, employees and shareholders with the aim of achieving competitiveness
towards long-term growth and shareholder value while taking the interests of all stakeholders into
account.
The Board of Directors of the Company consists of qualified and experienced members who perform
their roles with accountability, prudence and integrity in accordance with the Company’s objectives and
Articles of Association and with firm commitment to the best interests of all shareholders and the Company.
The Board is responsible for determining the Company’s policies and operational direction and for overseeing
the implementation of such policies by the management team. We attach particular importance to internal
control systems as they are a vital mechanism for mitigating business risks, safeguarding the Company’s
property against loss or misuse and for preventing fraud and misconduct within the organization. Rigorous
controls are exercised by the Board and the Management in ensuring compliance by all activities with
applicable laws and regulations. An Audit Committee that meets all the requirements of the Stock Exchange
of Thailand has also been established as a key component of good governance to ensure streamlined
management as well as objectivity of the Company’s financial reporting and internal control systems.
The Company has adhered to the good corporate governance principles under the regulations of
the Stock Exchange of Thailand and best practice guidelines by the Office of Insurance Commission (OIC).
Based on these standards, we have set down our good governance policy in promoting transparency,
building confidence among investors and all stakeholders as well as preventing conflicts of interest. It is also
our continuing policy to ensure equitable treatment of shareholders and stakeholders for the best interests of
all parties, i.e. shareholders, customers, business partners and staff members. Our good governance policy
and practices are described under the following five sections.
Section 1: Rights of Shareholders
The Company gives priority to good corporate governance principle concerning the rights and
equality of all shareholders, majority and minority as well as individual and institutional. We encourage
shareholder involvement in various aspects about the Company: all shareholders are informed of any
significant changes within the Company, and are provided with information on meeting procedures and
agenda with relevant documents for consideration; they are able to enjoy their rights to buy/sell/transfer
shares, to register as shareholders, to nominate directors, to attend shareholders’ meetings and exercise
their voting rights to appoint or remove directors and auditors, to question and make comments in such
meetings, and to receive dividends. All of these represent the rights of shareholders already governed legally
under the Company’s Articles of Association.
55

รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจ ากสทิ ธิพ นื้ ฐานตา่ งๆ ตามทกี่ ฎหมาย 21 กำหนดแล้ว บริษทั ย งั ได้ด ำเนินก ารในเรือ่ งตา่ งๆ ทีเ่ ป็นการ
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผูถ้ อื ห นุ้ ท กุ รายได้รบั ข อ้ มูลท จี่ ำเป็นแ ละเพียงพอเกีย่ วกบั วนั ป ระชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์แ ละเหตุผล
ของแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วนและชัดเจน โดยบริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ไว้ในเว็ปไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิ ระหรือบ คุ คลใดๆ เข้ารว่ มประชุมแ ทนได้ โดยใช้ห นังสือม อบฉนั ทะแบบใดแบบหนึง่ ท บี่ ริษทั ได้จ ดั ส ง่ พ ร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม
4. ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อน
เริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ
ในแต่ละวาระและยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ
โดยประธานทปี่ ระชุมจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมใน
ทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แ จ้งให้ผ ถู้ อื ห นุ้ ท ราบลว่ งหน้า ทัง้ นีใ้ นการประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ จ ะมกี รรมการและผบู้ ริหารทเี่ กีย่ วข้องเข้ารว่ ม
ประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
6. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตต
ิ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะคำนึงถึงความสะดวกของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันป ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ไม่น อ้ ยกว่า 14 วัน โดยในแต่ละวาระมคี วามเห็นข องคณะกรรมการประกอบเอกสารหรือห ลักฐ าน
ทีผ่ ถู้ อื ห นุ้ ต อ้ งนำมาแสดงตนในการเข้ารว่ มประชุม ข้อบ งั คับบ ริษทั ในสว่ นทเี่ กีย่ วข้องกบั ก ารประชุมผ ถู้ อื ห นุ้ แบบหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมคำชี้แจงในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ อาทิเช่น ประวัติกรรมการ
แต่ละคนสำหรับก ารพจิ ารณาวาระการเลือกตงั้ ก รรมการแทนกรรมการทอี่ อกตามวาระ รวมถงึ ป ระวัตขิ องกรรมการอสิ ระ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น และมีการบันทึกการประชุม
ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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In addition to the above basic statutory rights, the Company has used the practices that promote
and facilitate the exercise of shareholders’ rights as follows.
1. 	Publishing, via the Stock Exchange, all important Company-related information useful to the
shareholders in a clear and timely manner.
2. 	Ensuring that all shareholders receive clear, complete and essential information on the date and
agenda of each general meeting, including objectives, rationale and Board’s opinion for each item on
the agenda, as well as other relevant information. All of these are also posted on the Company’s website
approximately one month before dispatch of documents to the shareholders.
3. Any shareholders unable to attend the general meeting in person are entitled to appoint the
designated independent director or any other person to attend the meeting on their behalf, through one
of the proxy forms enclosed with the notice of meeting.
4. All shareholders enjoy equal rights during the conduct of every meeting. Before the meeting
starts, the Chair of the meeting would explain, in detail, the voting and vote counting procedures. For each
agenda item, the shareholders are given the opportunity to raise views and questions freely. The Chair would
conduct the meeting according to the order of business and would follow the Company’s policy of not
adding any items to the agenda without notifying the shareholders in advance. Directors and executives
concerned would attend every general meeting to respond to the questions during the meeting. All issues
discussed at the meeting are recorded in the minutes of the meeting for scrutiny by shareholders.
5. 	The agenda item to elect directors allows the shareholders to vote on the election or re-election
of directors individually. All shareholders have the right to choose the suitable and qualified persons to
represent them in protecting their rights, while also ensuring true and diversified representation of the
shareholders.
6. 	The Company would have the minutes of each meeting drawn up, giving full and accurate
details of the meeting for perusal by shareholders.
Section 2: Equitable Treatment of Shareholders
Shareholders’ Meeting
The Company treats all shareholders equally and takes account of shareholders’ convenience when
organizing any general meeting. A notice of meeting along with supplementary information relating to
the agenda is sent to the shareholders at least fourteen days prior to the date of the meeting. Opinion of
the Board is provided for each item on the agenda. The notice is accompanied by supporting documents
and information such as identification requirements and attendance procedures, articles of association
relating to the meeting, forms of proxy with voting indication and specific instructions, and other important
information such as biodata of individual directors/persons standing for re-election or election, biodata of
independent director(s) appointed as shareholders’ proxy, particulars of auditors, etc. A complete record
of proceedings at every general meeting is also kept for scrutiny by shareholders.
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บริษัทมีหลักปฏิบัติที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในไม่เกิน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกันทุกรายและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ ห้องรัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ในการจดั ป ระชุมบ ริษทั ได้จ ดั ส ง่ ห นังสือน ดั ป ระชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน และหนังสือ
มอบฉนั ทะให้แ ก่ผ ถู้ อื ห นุ้ ท กุ รายทมี่ รี ายชอื่ ป รากฏในสมุดท ะเบียนผถู้ อื ห นุ้ ณ วันป ดิ ส มุดท ะเบียน ผูถ้ อื ห นุ้ ข องบริษทั ท ราบ
ล่วงหน้าไม่น อ้ ยกว่า 14 วันก อ่ นวนั ป ระชุม และได้เผยแพร่ห นังสือน ดั ป ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละเอกสารประกอบการประชุมต า่ งๆ
ผ่านในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการประชุมอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อกัน 3 วัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้า พนักงานและ
ผู้บริหารของบริษัท คู่แข่ง คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์ดังนี้
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการที่จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธ รรม โดยบริษทั ม งุ่ ม นั่ ในการดำเนินธ รุ กิจเพือ่ ส ร้างความพงึ พ อใจสงู สุดแ ก่ผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยผลตอบแทน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเสนอกรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมและการบริการที่ดี
ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมในราคายุติธรรมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และครบถ้วน เมื่อลูกค้าเกิดความเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์
- พนักงาน : บริษทั ม กี ารปฏิบตั กิ บั พ นักงานอย่างเท่าเทียมกนั โดยคำนึงถ งึ ค วามปลอดภัยแ ละสวัสดิภาพของ
พนักงานเป็นสำคัญ โดยมีสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินกู้ยืมท ั่วไป /
ที่อยู่อาศัย สิทธิประโยชน์โดยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ อีกทั้งมีการกำหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายแรงงาน
- คู่ค้า : บริษัทมีการดำเนินธุรกิจคู่ค้าโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง มุ่งเน้น
การแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
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It is our practice to organize and conduct shareholders’ meetings in accordance with the law and
the guidelines prescribed by regulatory bodies. Such requirements are that at least one meeting of the
shareholders is held each year within four months of the end of every accounting year of the Company.
When organizing each general meeting, the Company gives full consideration to the rights of every
shareholder who has one vote for every share held.
During 2013, one annual general meeting of the shareholders was held on April 30, 2013 at Chaophya
Park Hotel, 2nd Floor, Rachavipa Room, Tharnthip Building, Rachadapisek Road, Samsen-Nok, Huaykwang,
Bangkok. In convening the meeting, the Company sent a meeting notice together with supplementary
documents, annual report, financial statements and proxy forms, at least fourteen days in advance of the
meeting, to all shareholders whose names appeared on the share register on the date the register was
closed for all transfers. We also posted the meeting notice and all relevant documents on our website one
month in advance. Moreover, the notice giving the date, time, venue and agenda of the meeting was
published in the newspapers for three consecutive days prior to the date of the meeting.
Section 3 : Role of Stakeholders
The Company respects the rights of all its stakeholders, i.e. customers, members of the staff and
the Management, competitors, business partners, shareholders and society in general. We have always
complied with applicable laws and regulations to ensure the rights of each group of our stakeholders are
fully protected as follows.
- Shareholders: We consider very important the rights and equitable treatment of all shareholders
which include the right to attend general meetings and to vote and express views at such meetings and
the right to fair returns. The Company is committed to delivering maximum satisfaction to all shareholders
through steady and strong returns, under our dividend policy which ensures results-based payout. Shareholders
and investors can also be assured of our transparent disclosure of complete and reliable information.
- Customers: The Company has regard for and a duty to all customers by offering quality service
and insurance policies to suit their needs and providing appropriate and reasonably-priced protection.
We also ensure that claim payments are fairly and promptly made to customers for any loss or damage
incurred under the terms of the policy.
- Employees: We ensure equal treatment for all staff by maintaining safety standards and providing
employee benefits such as medical care, annual check-up, general and housing loans, provident fund,
retirement packages, etc. Company rules concerning personnel management have also been established
in line with the provisions of the labour law.
- 	Business partners: The Company honours all agreed terms and contractual obligations to its
business partners, while avoiding all the possibilities of conflict of interest.
- 	Competitors: The Company adheres to the principle of fair competition and avoids using dishonest
means to damage its competitors’ reputation. We only compete on service quality and efficiency for the
best interests of our customers.
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- เจ้าห นี้ : บริษทั รกั ษาและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทมี่ ตี อ่ เจ้าห นีอ้ ย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความสมั พันธ์ก บั เจ้าหนี้
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความเจริญให้สังคม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานภายในองค์กร
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ภาครัฐ : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน
กำกับด แู ลบริษทั โดยการตดิ ต่อป ระสานงานทเี่ ปิดเผยและพร้อมให้ค วามรว่ มมอื ในการให้ข อ้ มูลต า่ งๆ ทีห่ น่วยงานกำกับ
ดูแลร้องขอ เพื่อแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการกำหนด
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน ดำเนินการ ใช้อำนาจหน้าที่ หรือย อมรับ
การทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงห้ามเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพือ่ ให้ได้ม าซงึ่ ป ระโยชน์ท างธรุ กิจข องบริษทั นอกจากนที้ างบริษทั ย งั จ ดั ให้ม กี ารตดิ ตามและสอบทานการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการตอ่ ต า้ นคอร์รปั ชัน่ เป็นป ระจำ ตลอดจนมกี ารทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละขอ้ ก ำหนดในการดำเนินการ
เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ช่องทางการให้
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบตอ่ งบการเงินข องบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานรายงาน
ทางการเงิน และดแู ลให้ม กี ารจดั ท ำรายงานทางการเงินอ ย่างมคี ณุ ภาพและถกู ต อ้ งตามมาตรฐานทางบญั ชีท เี่ ป็นท ยี่ อมรับ
โดยทวั่ ไป มีก ารเปิดเผยขอ้ มูลส ำคัญข องบริษทั อ ย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมฝี า่ ยบญั ชีแ ละ / หรือผ สู้ อบบญั ชีม าประชุม
ร่วมกนั และนำเสนอรายงานทางการเงินต อ่ ค ณะกรรมการบริษทั ท กุ ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบตอ่ 
งบการเงินข องบริษทั รวมทงั้ ส ารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรบั ผ ดิ ช อบของคณะกรรมการตอ่ รายงานทางการเงิน)
ทีป่ รากฏในรายงานประจำปี งบการเงินด งั ก ล่าวจดั ท ำขนึ้ ต ามมาตรฐานการบญั ชีรบั รองและตรวจสอบโดยผสู้ อบบญั ชีข อง
บริษทั ก ารเปิดเผยขอ้ มูลส ารสนเทศทสี่ ำคัญ ทัง้ ข อ้ มูลท างการเงิน และไม่ใช่ก ารเงิน ดำเนินก ารบนพนื้ ฐานของขอ้ เท็จจริง
อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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trust.

- 	Creditors: We strictly honour all obligations to our creditors while building a relationship of mutual

- 	Social Responsibility: We fulfil our duty of a good corporate citizen by supporting those activities
that contribute to the nation and social advancement and by emphasizing internal energy-saving measures
and environmental conservation.
- 	The Public Sector: The Company seeks to operate within the law and maintain good relationships
with regulatory agencies through open liaison and communication and ready cooperation with regulators’
requests so as to demonstrate the organization’s transparency and promote mutual confidence.
Anti-Corruption Policy
The Board of Directors places great emphasis on anti-corruption efforts by instituting an anticorruption policy that prohibits all directors, executives and employees from engaging in or tolerating any
form of fraud either directly or indirectly and from offering unlawful inducements to any person(s) to gain
business advantages for the Company. We also ensure that policy compliance is monitored and procedural
rules reviewed and updated on a regular basis in line with business and statutory changes.
Section 4: Disclosure and Transparency
We always ensure that significant financial and non-financial information of the Company is fully
and accurately disclosed in a timely and transparent manner and that all disclosures are compliant with
the SEC and SET requirements. Such information is made available through the Stock Exchange’s publicity
channels, the Annual Registration Statement (Form 56-1) as well as the Company’s annual report and
website, so that our shareholders and all parties concerned can have equal access to reliable information.
Our channels of information disclosure include:
Directors’ Report
The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements. The Audit Committee
reviews all financial reports, oversees the quality and objectivity of financial reporting in accordance with
generally accepted accounting standards, ensures adequate and transparent disclosure of significant
information of the Company, and meets with the Accounts Department and/or the external auditors to review
and present the financial reports to the Board on a quarterly basis. The Board has overall responsibility for
the financial statements and financial information published in the annual report [ re: Statement of Directors’
Responsibility for Financial Disclosures ]. The said statements have been prepared according to recognized
accounting standards and been duly audited by the Company’s auditors. Disclosures of factual, material
information – financial and non-financial – are made in a complete and consistent manner and such
information is also adequately disclosed in the notes to the financial statements.
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การรายงานการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหุ้น
ของบริษทั ต่อส ำนักงานคณะกรรมการกำกับห ลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ป อ้ งกันค วามขดั แ ย้งท อี่ าจเกิดข นึ้ 
จากการถือครองหุ้นของบริษัทและเป็นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุป
ของการถือครองหุ้นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ
ตำแหน่ง
			
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายสมพล ไชยเชาวน์
กรรมการอิสระ
3. นายวรยุทธ เจริญเลิศ 	
กรรมการอิสระ
4. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการอิสระ
5. นายสุกิจ จรัญวาศน์
กรรมการ
6. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ
7. นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์
กรรมการ

จำนวนหุ้น
ณ 5.4.2556
100
819,422
60,000
345,500

จำนวนหุ้น เปลี่ยนแปลง
ณ 8.4.2555
(%)
100
819,422
60,000
345,500
-

เจ้าห
 น้าที่บริหาร
จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น เปลี่ยนแปลง
รายชื่อ
ตำแหน่ง
			
ณ 5.4.2556 ณ 8.4.2555
(%)
1. นายสากล เห็มโพธิ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
300
300
2. นายวิสิทธิ์ ลิ้มเจริญสุข
ผู้จัดการฝ่ายทางทะเล 	
2,000
2,000
และลอจิสติกส์
3. น.ส.สุดารัตน์ วิวรรธนะเดช
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
500
500
4. น.ส.กัญญวรรณ ไตรศักดิ์สุริยันต์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
500
7,580
(93.40)
5. นางสมใจ บัณฑิตกฤษดา
ผู้จัดการฝ่ายอัคคีภัย
6. น.ส.ปุณรดา อายุเจริญกูล
ผู้จัดการฝ่ายเบ็ดเตล็ด
7. นายนพดล สุวรรณการีย์กุล
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
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Declaration of Shareholdings
The Company has stipulated that all its Directors and Executives have a duty to declare their
holdings in the Company to the Office of the Securities and Exchange Commission. The aim is to prevent
any potential conflicts of interest and to ensure good governance principles of transparency and disclosure.
Shareholdings of Directors and Executive Officers in the reporting year were as follows:
Board of Directors
			
Name
Position
			
1. Mr. Sopon Kluaymai Na Ayudhya Chairman
2. Mr. Sompol Chaiyachow
Independent Director
3. Mr. Vorayuth Charoenloet 	
Independent Director
4. Mrs. Poodpong Arsingsamanunta Independent Director
5. Mr. Sukich Charanvas
Director
6. Mr. Pon Titipanichayangoon
Director
7. Mr. Kittipong Charanvas
Director

No. of
shares held
at 5.4.2013
100
819,422
60,000
345,500

No. of Change
shares held (%)
at 8.4.2012
100
819,422
60,000
345,500
-

Executive Officers
			
No. of
No. of Change
Name
Position
shares held shares held (%)
			
at 5.4.2013 at 8.4.2012
1. Mr. Sakol Hempho
Manager,
Marketing Department
300
300
2. Mr. Wisith Limcharoensuk
Manager, Marine Cargo
and Logistics Departm 	 2,000
2,000
3. Miss Sudarat Wiwattanadej
Accounts Manager
500
500
4. Miss Kanyawan Trisaksuriyan
Finance Manager
500
7,580
(93.40)
5. Mrs. Somjai Bunditkitsada
Manager, Fire Department 6. Miss Punrada Ayucharoenkul
Manager,
Miscellaneous Department 7. Mr. Nopadol Suwankareekul
Manager, Information
Technology Department
-
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทกำหนด ได้แก่ สำนักงาน
คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในสว่ นของงานดา้ นลงทุนส มั พันธ์น นั้ บริษทั ย งั ไม่ได้จ ดั ต งั้ ห น่วยงานขนึ้ ม าโดยเฉพาะ เนือ่ งจากกจิ กรรมในการ
ติดต่อส อื่ สารกบั ผ ลู้ งทุนส ถาบัน ผูถ้ อื ห นุ้ รวมทงั้ น กั วเิ คราะห์ภ าครฐั ท เี่ กีย่ วข้องยงั ม ไี ม่ม ากนกั ทัง้ นีผ้ ลู้ งทุนส ามารถตดิ ต่อ
ขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2276-1024 และเว็ปไซต์บริษัทที่ www.charaninsurance.com
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวั แทนของผถู้ อื ห นุ้ มีหน้าท กี่ ำกับด แู ลการบริหารจดั การงานของบริษทั แ ละปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์แ ละขอ้ บ งั คับข องบริษทั ตลอดจนมติท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยความซอื่ สัตย์ส จุ ริต
และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยรวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นช อบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธรุ กิจแ ละงบประมาณทกี่ ำหนดไว้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ป ระโยชน์ส งู สุดข องบริษทั 
และผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้ก ำหนดโครงสร้างการจดั การ โดยการแบ่งแ ยกหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ก บั 
ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการ
จัดการ”
ความขัดแย้งท
 างผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนด
นโยบาย ขั้นตอน การอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลผู้ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทาง
มิชอบ
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Investor Relations
The Board of Directors attaches importance to the transparent and comprehensive disclosure of
accurate and complete information, financial and non-financial, all of which can influence the decisions
of the Company’s investors and stakeholders. Particular emphasis is placed on the disclosures required by
industry regulators, i.e. the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of
Thailand.
The Company has not set up a specific unit or department for investor relations function, since there
is still not much activity in the area of communication with institutional investors, shareholders or relevant
state analysts. However, enquiries from investors about the Company are welcomed through telephone
number 0-2276-1024 or via our website at www.charaninsurance.com.
Section 5: Board Responsibilities
As representative of the shareholders, the Board of Directors is responsible for overseeing the overall
management of the Company and for discharging its duties in accordance with the law, the objectives
and Articles of Association of the Company as well as the shareholders’ resolutions. The Board fulfils its
responsibilities with honesty and prudence in protecting the interests and rights of all shareholders and
stakeholders. It is also the duty of the Board to determine and endorse the corporate vision, strategies,
goals, business and financial plans and to ensure that the established plans are effectively and efficiently
implemented by the Management in delivering maximum benefit to the Company and all shareholders.
The Company has a management structure which separates clearly the roles and duties between
the Board of Directors and the management team. Their authority and responsibilities are defined in detail
under the “Organization Structure” section.
Conflict of Interests
The Board of Directors exercises careful control over transactions of possible conflict of interests by
setting down approval policy and procedures for related party transactions. The Board has also instituted
policy and rules to prevent the use of inside information for personal gain by management members and
related parties.
All Directors and executives of the Company, including their spouses and children under legal age,
are required, pursuant to Section 59 of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535, to declare their holdings
in the Company or any changes to their holdings to the Company and to the Office of the Securities and
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand within three days of the date of acquisition,
selling or transfer of such holdings. The Company’s directors, executives and units/departments are forbidden
from disclosing any information which has not yet been made public to outside party(ies) or unauthorized
person(s) to prevent misuse of inside information.
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ภาวะผู้นำและวิสัยท
 ัศน์
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวั แทนของผถู้ อื ห นุ้ มีหน้าท กี่ ำกับด แู ลการบริหารจดั การงานของบริษทั แ ละปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์แ ละขอ้ บ งั คับข องบริษทั ตลอดจนมติท ปี่ ระชุมผ ถู้ อื ห นุ้ ด ว้ ยความซอื่ สัตย์ส จุ ริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย รวมถึงเป็นผู้ให้ความเห็นช อบใน
เรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธรุ กิจแ ละงบประมาณทกี่ ำหนดไว้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ป ระโยชน์ส งู สุดข องบริษทั 
และผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้ก ำหนดโครงสร้างการจดั การ โดยการแบ่งแ ยกหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ช อบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ก บั 
ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละอียดหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกก ลุ่ม และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เพื่อความมั่นคงและชื่อเสียงที่ดีของบริษัทในระยะยาว
นอกจากนนั่ บ ริษทั ย งั ได้ก ำหนดระเบียบวนิ ยั ให้พ นักงานของบริษทั ท กุ ค นปฏิบตั ติ าม เพือ่ ย ดึ ถือเป็นแ นวทางในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผ
 ู้บริหาร
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียง
บุคคลเดียว หรือก ลุม่ ค นเดียว เพือ่ ช ว่ ยให้บ ริษทั ม กี ารบริหารงานทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นการสร้างกลไกการถว่ งดลุ ท ดี่ ี
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ)
การแบ่งแ ยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษทั ม กี ารแบ่งแ ยกอำนาจหน้าทีแ่ ละความรบั ผ ดิ ช อบในการกำหนดนโยบายการกำกับด แู ล และการบริหารงาน
ประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ ซึ่งประธานกรรมการจะเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทอันเป็นผลมาจากการ
ประชุมค ณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้พ จิ ารณาและกำหนดเป้าห มายทางธรุ กิจรว่ มกบั ฝ า่ ยจดั การ รวมถงึ เป็นผ นู้ ำการประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ประธาน
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Leadership and Vision
As representative of the shareholders, the Board of Directors is responsible for overseeing the overall
management of the Company and for performing its duties in accordance with the law, the objectives
and Articles of Association of the Company as well as the shareholders’ resolutions. The Board discharges
its responsibilities with honesty and prudence in protecting the interests and rights of all shareholders and
stakeholders. It is also the duty of the Board to determine and endorse the Company’s vision, strategies,
goals, business and financial plans and to ensure that the agreed plans are effectively and efficiently
implemented by the Management in delivering maximum benefit to the Company and the shareholders.
Within the organizational structure of the Company, there is a clear separation of roles and duties
between the Board of Directors and the management team. Their authority and responsibilities are described
in the Organization Structure section.
Business Ethics
Observing the law and ethical standards in all aspects of operations, the Company is committed
to its responsibility towards every group of stakeholders and to conducting business with integrity so as to
promote long-term stability and reputation. We have also adopted a code of conduct as guidelines for
all employees in their honest fulfilment of duties along the corporate mission.
Balance of Power through Non-Executive Directors
The Board of Directors has been appointed in such a way that no single person or group of persons
is allowed to have sole decision-making authority to enable efficient governance and management as well
as a good balance of power. At present, the Board of Directors comprises seven members as follows:
- 	3 executive directors;
- 	1 non-executive director;
- 	3 independent directors serving on the Audit Committee (constituting 42.86% of total Board
membership)
Separation of Roles
The Company has a clear separation between the governance role and the routine management
role. The positions of Chairman of the Board, Chairman of the Executive Committee and Managing Director
are not held by the same person. Leading the Board, the Chairman plays an important part in making
policy decisions resulting from Board meetings where business goals are considered and set in consultation
with the Management. The Chairman not only is in charge of the efficient and effective conduct of all
Board meetings by encouraging active participation and independent opinions by every Director, but
also acts as the chairperson of all shareholders’ meetings. Although not being involved in the day-to-day
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กรรมการไม่ได้มีส่วนร่วมบริหารงานประจำแต่จะให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
ผ่านทางกรรมการผู้จัดการ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมไว้อย่างชัดเจน โปร่งใสและได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทและผลงานบริหารของแต่ละท่าน
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพออย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถ
นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2556 กรรมการมกี ารประชุมท งั้ หมด 4 ครัง้ และได้ม กี ารจดบนั ทึกรายงานการประชุมเป็นล ายลกั ษณ์อ กั ษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา
ด้านการลงทุน เพือ่ ช ว่ ยพจิ ารณากลั่นก รองงานดา้ นตา่ งๆ ตามหน้าทีค่ วามรบั ผ ดิ ชอบทบี่ ริษทั ได้ก ำหนดไว้ โดยสามารถ
ดูรายละเอียดได้ใน หมวดที่ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้
ข้อมูลค า่ ต อบแทนของบริษทั ในอตุ สาหกรรมเดียวกันแ ละมขี นาดใกล้เคียงกนั รวมทงั้ ผ ลประกอบการเพือ่ พ จิ ารณากำหนด
ก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินใจ
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management, the Chairman would provide support and guidance on the Management’s running of the
operations through the Managing Director, while the latter is responsible for managing the Company within
the framework of authority delegated by the Board.
Remuneration of Directors and Executives
The Company sets appropriate remuneration for all Directors and Executive Officers as follows:
- 	Directors’ remuneration: Appropriate remuneration is clearly and transparently determined and
has been approved by the meeting of the shareholders.
- 	Executives’ remuneration is in accordance with the criteria set by the Board which take account
of the Company’s operating results and the performance of the individual members.
Board of Directors’ Meetings
A meeting of the Board is held by the Company once every quarter as a minimum. A special
Board meeting may also be convened as and when necessary. Meeting agenda along with supporting
documents giving sufficient information for consideration is sent to all Directors at least seven days in
advance except in exigent circumstances. Every Board meeting must be attended by not less than half of
the total number of Directors.
During the consideration of items of business, the Chairman, who chairs the meeting, would allow
all Directors to express their views independently. Senior executives may also join the discussion of certain
items to provide additional useful information, as the relevant party, and to be directly advised of any new
policies so that they can be implemented promptly and efficiently.
In 2013, a total of four Board meetings were held. The minutes of each meeting which have been
adopted by the Board are kept for future scrutiny by Board members and parties concerned.
Committees of the Board
The Board of Directors has established three committees of the Board, i.e. the Executive Committee,
the Audit Committee and the Investment Committee to assist in discharging different areas of responsibilities.
Details of each Board committee are set out under “Section 5: Board Responsibilities”.
At present, the Company has not set up a remuneration committee. However, a process is in place
for determining remuneration based on practices of industry peers as well as the Company’s financial results
before recommendation is made to the Board for final consideration and endorsement.
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ในดา้ นการสง่ เสริมพ ฒั นาความรใู้ ห้แ ก่ค ณะกรรมการและผบู้ ริหารของบริษทั คณะกรรมการและผบู้ ริหารได้ให้
ความสำคัญต อ่ ก ารเข้ารว่ มสมั มนา / อบรมหลักสูตรทเี่ ป็นป ระโยชน์ต อ่ ก ารปฏิบตั กิ ารหน้าทีต่ า่ งๆ หรือเข้ารว่ มกจิ การเพือ่ 
การเพิม่ พูนค วามรตู้ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกบั บ ทบาทหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั ม อบหมาย กรรมการบริษทั ได้ผ า่ นการฝกึ อ บรมหลักสูตรการ
เป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) หลักสูตร Director Accreditation Committee Program (DAP)
แผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่ง
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อม สำหรับบุคลากรที่จะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งโดยจัดให้มี
กระบวนการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการสรรหานั้นจะพิจารณา
จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะความเป็นผู้นำ และความมีจริยธรรมเป็นหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การดำเนินธ รุ กิจข อง บริษทั จรัญป ระกันภ ยั จำกัด (มหาชน) ได้ย ดึ ต ามวฒั นธรรมองค์กรตงั้ แต่เริม่ ก อ่ ต งั้ บ ริษทั
โดยทางบริษทั ม งุ่ ท จี่ ะพฒั นาธรุ กิจอ ย่างยงั่ ยืน พร้อมทงั้ ส ง่ เสริมให้พ นักงานเป็นค นมจี ริยธรรมและมปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้
ทางบริษัทสามารถนำแนวปฏิบัติด้าน CSR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inProcess) จึงได้มีการวางนโยบายไว้ ดังนี้
1. การกำกับดูแลกิจการทดี่ ี
บริษทั ม กี ารดำเนินธ รุ กิจแ ละการบริหารจดั การในองค์กรอย่างถกู ต อ้ ง โปร่งใส ไม่ข ดั ต อ่ ก ฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และผมู้ สี ว่ นได้ส ว่ นเสียท กุ ราย นอกจากนนั้ บ ริษทั ย งั ม กี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับก จิ การทดี่ ี โดยจะคำนึง
ถึงประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. การประกอบธุรกิจด ้วยความเป็นธรรม
บริษัทส่งเสริมให้มีการดำเนินงานและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี ยุติธรรม พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่
ไม่สุจริตที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ทางบริษัทยังต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและ
ส่งเสริมให้มีการรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
3. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธ รรม
บริษทั ย ดึ ในวฒั นธรรมขององค์กร เคารพในสทิ ธิม นุษยชน มีก ารปฏิบตั กิ บั พ นักงานทกุ ค นอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ จึงจัดให้มีการบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมตามที่พนักงานทุกคนควรจะได้รับ รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
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Director and Executive Development			 
All our Directors and Executive Officers place significance on training and development by attending
seminars and training courses beneficial to the performance of their duties, or participating in the activities
which allow them to gain knowledge relevant to their assigned roles. Members of the Board have received
directorship training from the Thai Institute of Directors (IOD) including the Director Certification Program
(DCP) and the Director Accreditation Program (DAP).
Succession Planning
The Company recognizes the importance of preparing personnel to be successors by putting in
place a clear, efficient, transparent and accountable process of nomination which takes knowledge,
competence, experience, leadership skills and integrity into primary consideration.
Corporate Social Responsibility
The business conduct of the Charan Insurance Public Company Limited has, since establishment,
been based on its corporate culture which aims to achieve sustainable business growth and promote
ethical and professional standards among staff. To include corporate social responsibility (CSR) practices
as part of its business management or CSR-in-Process, the Company has introduced a number of policies
as follows.
1. 	Good governance
 	 We conduct and manage our business in a proper, transparent and law-abiding way with
disclosures of material and accountable information, believing that such practices will build up the confidence
of all shareholders and stakeholders in our organization. The Company also pursues the good corporate
governance policy by taking into prime consideration the potential benefits to shareholders, staff members,
local communities, society, partners, customers, competitors and other stakeholders - an approach that
will lead all parties towards steady growth and sustainable economic stability.
2. 	Fair dealing
	 The Company supports fair dealing and free competition, while avoiding the use of dishonest
means that could give rise to conflict of interest. We not only are opposed to all forms of fraud and corruption
but also promote social responsibility throughout every step of our operations.
3. 	Employee respect and fair treatment
 	 Keeping to our corporate culture, we respect human rights and ensure that all staff are treated
equitably by taking into account the benefits and safety of our employees. We have therefore maintained
an appropriate system of compensation and welfare deserved by our people and have made improvements
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ในการทำงาน พัฒนาระบบการทำงาน คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในแต่ละด้านของ
บุคลากร เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการแสดงศักยภาพการทำงานอย่างเต็มที่
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ได้ด ำเนินธ รุ กิจ โดยมงุ่ พ ฒั นาผลิตภัณฑ์แ ละการบริการให้ม คี วามเป็นส ากลได้ค ณุ ภาพมาตรฐานตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทเองจะไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้ง
รณรงค์ให้พ นักงานทกุ ค นชว่ ยกนั ล ดการใช้พ ลังงาน อาทิเช่น การปดิ ไฟเวลาพกั เทีย่ ง การใช้บ นั ไดในการขนึ้ ล งแทนลิฟท์
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความเสี่ยง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการ
ดำเนินงานทางธุรกิจ
6. การจัดท ำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามแนวทาง CSR ที่ดี เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกรายทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของทางบริษัท รวมทั้งเป็นการช่วยสอบทานให้บริษัททราบว่า
ได้ดำเนินการในเรื่อง CSR อย่างเหมาะสมและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับบริษัท
ในอนาคต
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to working environment and operational systems as well as promoting learning and skill development of all
personnel so that they have good quality of life and opportunities to realize their full potential.
4. 	Responsibility to consumers
The Company’s operations are aimed at developing products and services that meet the quality
and standards expected by consumers under fair terms and with complete, correct information. We also
attach utmost importance to confidentiality, never improperly disclosing customers’ confidential information
for our own gain or the gain of others.
5. 	Environmental protection
 	 The Company has regard to resource and energy efficiency and encourages energy-saving
behaviours within the organization, e.g. switching lights off during lunch break, using stairs instead of lifts,
etc. We are also aware of environmental risk and impact as well as public safety at each step of our
operations.
6. 	Social and environmental reporting
The Company’s information disclosures reflect its business conduct based on a sound CSR approach
designed to enable all stakeholders to access information about the operations and take part in reviewing
the Company’s CSR performance against established goals. Such external assessments will feed back into
the Company’s development in the future.
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การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนจะต้องมีบทบาทร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ซึ่งการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน บริษัทมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับ
การดำเนินงานให้มีความเหมาะสม มีการดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงมีการป้องกันมิให้ทรัพย์สิน
มีการสิ้นเปลือง สูญเปล่า สูญหาย และปลอดภัยจากการทุจริตทุกประเภท
2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน บริษัทได้เล็งเห็นว่าความเชื่อถือได้และความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงินเป็นส งิ่ ส ำคัญต อ่ ผ ใู้ ช้ ไม่วา่ จ ะเป็นบ คุ คลภายใน / ภายนอกบริษทั เนือ่ งจากเป็นข อ้ มูลท ใี่ ช้ส ำหรับป ระกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานในอนาคต จึงเป็นห น้าทีข่ องผบู้ ริหารทตี่ อ้ งทำให้เกิดค วามเชือ่ ม นั่ วา่ รายงานทางการเงิน
มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ
ขึ้นกับทางบริษัท
ทางคณะกรรมการบริษทั ได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประเมินระบบการควบคุมภ ายในของ
บริษทั เพือ่ ม งุ่ เน้นให้ระบบการควบคุมภ ายในมคี วามเพียงพอและเหมาะสม ซึง่ ในการประชุมค ณะกรรมการบริษทั ครัง้ ท ี่
4 คณะกรรมการบริษทั รวมกรรมการตรวจสอบทงั้ 3 ท่าน ได้ท ำการสอบทานประเมินระบบการควบคุมภ ายในของบริษทั 
แล้ว จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน

รายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากการฝากเงิน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและ
เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยจะตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทพึงจะได้รับ จึงพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันด้วย
ความรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยเสนอขออนุมัติในหลักการต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงทาง
การคา้ ท มี่ เี งือ่ นไขการคา้ ท วั่ ไปในการทำธรุ กรรมระหว่างบริษทั แ ละบริษทั ย อ่ ยกบั ก รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบ คุ คลทมี่ คี วาม
เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของ พรบ.หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เปิดเผยรายการสรุปอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อท ี่ 5 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไม่มีรายการระหว่างกัน
ในอนาคตหากมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้กำหนด
ไว้เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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Internal Control
The Company is conscious of the importance of internal control and of the need to engage
the Executive Committee as well as executives at every level and all staff in the process, in gaining the
confidence that all functions meet the three principal objectives of internal control, as follows:
1. 	Operational efficiency and effectiveness: The Company seeks to manage resources appropriately
and keep assets/property in good working order as well as safeguarding against waste of resources, loss
of assets and all kinds of fraud.
2. 	Reliability of financial reports: We realize that reliability and objectivity of financial reports
are essential to both internal and external users, as the information is used for their decision-making and
planning. It is therefore the duty of the Management to provide assurances that all financial reports contain
complete, accurate and quality information.
3. 	Regulatory compliance: The Board of Directors and all members of the Management and staff
are required to comply with applicable laws and regulations and company rules so as to prevent any
damage to the organization.
The Audit Committee has been assigned by the Board to examine and review the Company’s
internal control systems with a focus on their adequacy and appropriateness. At its 4th meeting in the
reporting year, the Board of Directors - including all three Directors on the Audit Committee - agreed, after
reviewing the internal control systems, that the systems in place within the organization were adequate
and appropriate to the current situation.

Related Party Transactions
There has been business transactions carried out between the Company and other related
enterprises. These generally consist of interest income earned from deposits and represent transactions of
normal business made under general trading terms in the best interests of the Company. Fair, prudent and
transparent consideration has been given to the conduct of such transactions. Approval in principal is
sought in advance from the Board in respect of the regular terms of business between the Company and its
related entities including any directors, executives or persons considered related parties as defined by the
provisions of the Securities and Exchange Act. Details of such conditions have, every year, been disclosed
in Note 5 to the Financial Statements. However, for the year ended 31 December 2013, the Company had
no related party transactions that require disclosure.
 	 Any future transactions with directors, executives or related persons will be subject to scrutiny by
the Audit Committee, who will provide opinion as to the justification of the transactions for further approval
by the Board, in compliance with the relevant regulations of the Stock Exchange of Thailand.
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1.83
ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 25.44 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 23.61 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 92.81 ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่จากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบัติ และบริษัทม ีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ลดลงจำนวน 43.60 ล้านบาท หรือค ิดเป็น
ร้อยละ 85.80 จึงส่งผลให้กำไรสุทธิรวมของบริษัทลดลง โดยรายได้หลักของทางบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการรับประกันภัย ในปี 2556 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทจำนวน 249.41
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 89.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.57 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในส่วนของประกันภัย
ประเภทรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทได้ตั้งเอาไว้ คือ
มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยร้อยละ 15 และเน้นทำการตลาดด้านการประกันภัยรถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทได้
จ่ายเบี้ยประกันภัยต่อรวมจำนวน 60.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.20 ของเบี้ยประกันภัยรวม ส่วนความเสี่ยงภัยที่
บริษัทรับไว้เองมีจำนวน 189.05 ล้านบาท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 146.80 ล้านบาท เบี้ยประกันอัคคีภัย
จำนวน 34.53 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและลอจิสติกส์จำนวน 6.33 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน
0.83 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 0.56 ล้านบาท ตามลำดับ
2. รายได้จากการลงทุน ในปี 2556 ประกอบด้วยดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์
จำนวน 27.19 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 44.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.89 ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2556 มีอัตราร้อยละ 4.09 ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 10.85 การลดลงดังกล่าว
เป็นผ ลมาจากการขายหลักท รัพย์จ ำนวน 7.21 ล้านบาท ลดลงจากปกี อ่ นเป็นจ ำนวน 43.60 ล้านบาท หรือค ดิ เป็นรอ้ ยละ
85.81 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากปี 2556 เกิดสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศจึงส่งผลให้ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์เกิดการชะลอตัว
ในส่วนรายจ่าย บริษัทมีรายจ่ายหลักอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน 175.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 24.80
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.42 ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจากการดำเนินงาน
ปกติ เป็นจ ำนวน 42.98 ล้านบาท และจากอทุ กภัย (6.40) ล้านบาท โดยมอี ตั ราการจา่ ยคา่ ส นิ ไหมทดแทนคดิ เป็นรอ้ ยละ
23.27 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ โดยลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 58.67
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ในปี 2556 มีจำนวน 58.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
จำนวน 4.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.99 โดยค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริการตัวแทนนายหน้าและ
ลูกค้าในอนาคต
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Discussion and Analysis of Financial Position
and Operating Results
Operating Results for 2013
For the year ended 31 December 2013, the Charan Insurance Public Company Limited posted a
net profit of 1.83 million baht, down by 23.61 million baht or 92.81% from 2012 profit of 25.44 million baht
(reinstated). The drop in net profit was due chiefly to a change in the Company’s accounting policy
following the implementation of International Accounting Standard 12: “Income Taxes” and a decrease of
43.60 million baht or 85.80% in gain from sale of securities.
The Company’s revenue for the year was made up of two components, namely:
1. 	Underwriting income: Gross premiums written from all lines of business in 2013 totalled 249.41
million baht, a rise of 89.09 million baht or 55.57% over 2012. The growth was mostly from auto insurance
which corresponded to the risk management policy and business goals defined by the Company, i.e. a
15% premium growth and strategic marketing of motor business. Premiums ceded during the year were
60.36 million baht and accounted for 24.20% of gross premiums. Net premiums written or retained premiums,
which amounted to 189.05 million baht, consisted of auto premiums 146.80 million baht, fire premiums 34.53
million baht, marine and logistics premiums 6.33 million baht, miscellaneous premiums 0.83 million baht and
personal accident premiums 0.56 million baht.
2. 	Investment Income, comprising interests, dividends and gain on investments in securities, amounted
to 27.19 million baht, a year-on-year decrease of 44.16 million baht or 61.89%. Return on investment for 2013
went down to 4.09% from 10.85% in 2012. This was due mainly to the sale of securities of 7.21 million baht
which was down on the prior year by 43.60 million baht or 85.81% owing to the stagnating stock market
caused by political uncertainties at home and overseas.
Our expenditure was of two main categories as follows:
- 	Underwriting expenses amounted to 175.88 million baht, a year-on-year increase of 24.80 million
baht or 16.42%. Insurance claims during the year from normal operations totalled 42.98 million baht and
claims from flooding were (6.40) million baht. The ratio of loss to earned premiums was 23.27%, down from
the 2012 ratio of 58.67%.
- 	Operating expenses for fiscal 2013 came to 58.43 million baht, an increase of 4.83 million baht
or 8.99% from the previous year. The highest expenditure items were staff-related costs and other operating
expenses. The spending was largely on IT investment to accommodate future provision of services to
customers, agents and brokers.
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 797.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
จำนวน 869.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.32 โดยบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตร
หุ้นสามัญ หุ้นก ู้ หน่วยลงทุน และตั๋วแลกเงินจำนวน 237.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 33.65 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ12.39 ซึ่งบันทึกเป็นมูลค่ายุติธรรม และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนไว้ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วจำนวน 38.37 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2556 มีจำนวน 12.05
ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) จำนวน 12.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.53 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้เงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทลดลง
ประกอบกับทางบริษัทมีเงินในส่วนเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้
ปี 2556 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ที่ 29 วัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในการ
เร่งรัดติดตามเบี้ยประกันภัยอย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อเป็นการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ทางบริษัทได้วางไว้ ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทได้ตั้งไว้จำนวน 4.31
ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมาณจำนวนหนี้สงสัยจ ะสูญ ณ วันสิ้นปี โดยการประมาณดังกล่าวอาศัยจากประสบการณ์ของ
บริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งคาดว่าเพียงพอ
สภาพคล่อง
ในปี 2556 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555จำนวน 41.56
ล้านบาท ขณะที่เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุนในปี 2556 มีจำนวน 21.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน
276.41 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ ำนวน 12.05 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 12.31 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.82 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 0.05
เท่า ซึ่งจำนวนทรัพย์สินหมุนเวียนที่บริษัทมีอยู่สามารถนำไปชำระหนี้สินหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ทางบริษัทได้วางเอาไว้
หนีส้ ิน
หนี้สินของบริษัทมีจำนวน 253.95 ล้านบาท ลดลง 30.45 ล้านบาท จากปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ซึ่งมีหนี้สิน
รวม 284.40 ล้านบาท และในปัจจุบัน บริษัทม ีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.46 เท่า ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.48 เท่า โดยหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัท
ทราบ เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เงิน
เบิกเกินบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นต้น
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Financial Position
Assets
As at 31 December 2013, the Company had total assets of 797.49 million baht, an 8.32% decrease
from 869.89 million baht for 2012 (restated). Investments in securities, comprising bonds, ordinary shares,
debentures, unit-trust investments and bills, totalled 237.85 million baht, down from 2012 by 33.65 million baht
or 12.39%. All securities were carried at fair value, with revaluation surplus on investments of 38.37 million
baht duly recorded under shareholders’ equity. The Company’s cash and cash equivalents for 2013 were
down by 12.31 million baht or 50.53% to 12.05 million baht. This was due to the stock market conditions and
falling index in 2013 which resulted in a drop in the Company’s available-for-sale investments, compounded
by increases in the Company’s secured loans and staff welfare home loans.
Accounts Receivable
The average collection period for premiums due for 2013 was 29 days, as a result of the Company’s
continued implementation of the policy on rigorous credit control aimed at ensuring the relevant function
work to the operating plans and the risk management policy. At year end, an allowance for doubtful
accounts was made for 4.31 million baht, which was based on past collection experience and regarded
as adequate.
Liquidity
Net cash provided by core activities in 2013 increased year on year by 41.56 million baht, while
net cash from investment activities during 2013 was 21.78 million baht, a decrease of 276.41 million baht
from 2012. Cash and cash equivalents as at 31 December 2013 added up to 12.05 million baht, down by
12.31 million baht from the 2012 total.
The liquidity ratio as at 31 December 2013 was 2.82 times, up by 0.05 times from 2012. Current assets
available were sufficient to cover current liabilities and were in line with the liquidity risk management
policy set by the Company.
Liabilities
Total liabilities at year end amounted to 253.95 million baht, a decrease of 30.45 million baht
from the 2012 total (restated) of 284.40 million baht. Debt-to-equity ratio went down year on year from
0.48 times to 0.46 times. The majority of the Company’s liabilities were composed of unearned premium
reserve, outstanding claims, provision for incurred but not reported (IBNR) claims, amounts withheld on
reinsurance treaties, amounts due to reinsurers, employee benefits obligations, bank overdraft and deferred
tax liabilities.
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 543.55 ล้านบาท ลดลง 41.94 ล้านบาท จากปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)
เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจำนวน 23.61 ล้านบาท และบริษัทมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ลดลง 25.33 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการลดลงของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีผลเนื่องมาจากดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2556 มีการปรับตัวลดลง
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปี
บัญชี 2556 มีจำนวนเงินรวม 775,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non - audit fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
จำนวน 170,000 บาท
		
แนวโน้มและกลยุทย์ในปี 2557
ในปี 2557 แนวโน้มของธุรกิจคาดว่าภาวะทางเศรษฐกิจน่าจะมีแนวโน้มชะลอตัว แต่น่าจะยังคงมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงจะเน้นให้ความสำคัญในการแสวงหากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายทั้งในส่วนของ
ลูกค้าและฝ่ายขาย พร้อมทั้งรักษาการบริการที่ดีทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถด้าน
ตลาดให้มีความกว้างขวางมากขึ้น รวมถึงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท
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Shareholders’ Equity
Shareholders’ equity at year end was 543.55 million baht, down by 41.94 million baht from 2012
(restated). This was the result of a 23.61 million baht fall in net profit, combined with a decrease in revaluation
surplus on investments of 25.33 million baht due to the decline in the stock exchange index during 2013.
Auditors’ Fees
1. 	Audit fees
A total of 775,000.00 baht was paid, as audit fees for the 2013 accounting year, to the Company’s
auditors, DIA International Auditing Company Limited.
2. 	Non-audit fees
The Company also paid non-audit fees of 170,000 baht as fees for reviewing risk-based capital
(RBC) report(s).
Trends and Strategies for 2014
The country’s economy is predicted to grow slowly in 2014, although at a steady pace. The
Company therefore plans to focus more on identifying untapped target market, developing products to
suit target customers’ needs, developing new channels of distribution, and running consumer promotions
and sales promotion. We will continue to offer quality service to our customers and business partners to
enhance our marketability, while also achieving greater management efficiency particularly in the area
of risk management so as to reduce the impact of volatile factors on the Company.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
1. นายสมพล ไชยเชาวน์ 	
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
กรรมการตรวจสอบ
3. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ป ระชุมส อบทานงบการเงินข องบริษทั ประจำปี 2556 ร่วมกบั ผ สู้ อบบญั ชีข องบริษทั 
เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2556 ดีขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2555 เพราะบริษัทมีรายได้
จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นถึง 170.40 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 มีเพียง 112.69 ล้านบาท ทำให้บริษัทขาดทุนจาก
การรับประกันภัยเพียง 5.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีผลขาดทุนถึง 38.38 ล้านบาท
รายได้ของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รายได้จากการรับประกันภัยรวม 249.41 ล้านบาท แยกเป็น
เบี้ยประกันภัยต่อ 60.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.20 ของเบี้ยประกันภัยรวม ที่เหลือเป็นเบี้ยประกันภัยที่บริษัท
รบั เสีย่ งภยั ไว้เอง 189.05 ล้านบาท ในจำนวนนมี้ สี ำรองเบีย้ ป ระกันภ ยั ท ยี่ งั ไม่ถ อื เป็นรายได้อ กี 31.87 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษทั ย งั ม รี ายได้ค า่ จ า้ งและบำเหน็จอ กี 13.22 ล้านบาท ทำให้บ ริษทั ม รี ายได้จ ากการรบั ป ระกันภ ยั ส ทุ ธิ 170.40 ล้านบาท
สำหรับส ว่ นที่ 2 เป็นรายได้จ ากการลงทุน ประกอบดว้ ยดอกเบีย้ เงินปันผลและกำไรจากการลงทุน 27.18 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 38.09 ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาจากทางด้านการเมืองที่ไม่นิ่งจึงทำให้มูลค่าเงินลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างมาก บริษัทจึงขายหลักทรัพย์น้อยลงกว่าปี 2555
ด้านรายจ่าย บริษัทมีรายจ่ายจากการรับประกันภัยรวม 175.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 	จำนวน 24.80
ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสินไหมจากการดำเนินงานปกติ 42.98 ล้านบาท ค่าสินไหมจากอุทกภัยลดลง 6.39 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการจ่ายค่าสินไหมรวมทั้งสิ้นร้อยละ 21.47 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
และค่าใช้จ่ายค่าจ้างและบำเหน็จ 58.43 ล้านบาท และ 37.05 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ ่ายใน
การรับประกันภัยอื่นอีก 43.81 ล้านบาท
บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 24.97 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ และภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว บริษัท
มีกำไรสุทธิ 1.83 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.30 บาท
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมกี ารประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
คือ
บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีการพิจารณาระเบียบวาระตามความเหมาะสมเป็น
ไปตามกฎหมายวา่ ด ว้ ยหลักท รัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ มีก ารเปิดเผยขอ้ มูลอ ย่างเพียงพอ และมกี ารรายงานตอ่ ท ปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทในด้านการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทปี 2556 ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พบว่าบ ริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์รวม
ทั้งกฎหมายทเี่กี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ งบการเงินมีการจัดทำถูกต้องตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
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Report of the Audit Committee
In 2013, the Audit Committee of the Company was composed of:
1. Mr. Sompol  Chaiyachow
Committee Chairman
2. 	Mr. Vorayuth  Charoenloet 	
Committee Member
3. 	Mrs. Poodpong  Arsingsamanunta Committee Member
The Audit Committee, having met with the external auditors to review the Company’s financial
statements for 2013, concluded that annual results for 2013 improved significantly over 2012, as the Company
recorded premium income of as much as 170.40 million baht compared to 112.69 million baht in the previous
year and, as a result, reported an underwriting loss of only 5.48 million baht by comparison with a 38.38
million baht underwriting loss in 2012.
The Company’s revenue for 2013 consisted of two elements. The first was gross premiums written
totalling 249.41 million baht, divided into premiums ceded 60.36 million baht - or 24.20% of gross premiums and net premiums written 189.05 million baht which included 31.87 million baht unearned premium reserve.
After adding fee and commission income of 13.22 million baht, net underwriting income came to 170.40
million baht. The second element was investment income comprising interests, dividends and gain on
investments totalling 27.18 million baht, a year-on-year decrease of 38.09%. The fall in investment income
was attributable to the sluggish economy and the unsettled political situation which caused equities to
decline dramatically in value and hence a considerably lower gain made by the Company from sale of
securities.
As regards expenditure, the Company reported underwriting expenses of 175.87 million baht, up
from 2012 by 24.80 million baht. Insurance claims from normal operations totalled 42.98 million baht and
claims from flooding decreased by 6.39 million baht. The ratio of incurred claims to earned premiums was
21.47%. During the year, operating expenses totalled 58.43 million baht, while commissions and brokerages
added up to 37.05 million baht, and other underwriting expenses were 43.81 million baht.
After taking away contributions and corporate income tax from the operating profit of 24.97 million
baht, the Company posted a net profit of 1.83 million baht, with earnings per share of 0.30 baht.
Over the course of 2013, the Audit Committee held a total of four meetings in consultation with
the Company’s auditors, DIA International Auditing Company Limited. The meetings considered and dealt
with matters as appropriate, including the Company’s compliance with securities and exchange laws and
adequate disclosure of information. The Committee also reported to the meetings of the Board the results
of its meetings concerning reviews of annual and quarterly financial statements for fiscal 2013.
In addition, the Committee has kept under review the areas of the Company’s activities in 2013 that
fall under its remit. In this regard, the Committee has found that through the year the Company continued
to comply with the Stock Exchange’s regulations and all applicable laws; that it made adequate disclosure
of related party transactions and ensured all financial statements were objectively prepared in accordance
with generally accepted accounting principles; and that the external auditors was able to properly exercise
independence in the performance of their audit duties.
						
			
			

Sompol Chaiyachow
Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอ นุญาต
เสนอ ผูถ
้ ือหุ้นบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ และ
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี ที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อง บการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผ
 ิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผ รู้ บั ผ ดิ ช อบในการแสดงความเห็นต อ่ งบการเงินด งั ก ล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้ พเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ป ฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญั ชี ซึง่ ก ำหนดให้ข า้ พเจ้าป ฏิบตั ติ ามขอ้ ก ำหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ค วามเชือ่ ม นั่ อ ย่างสมเหตุส มผลวา่ งบการเงินป ราศจากการแสดงขอ้ มูลท ขี่ ดั 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและ
การนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพือ่ วตั ถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต อ่ ป ระสิทธิผลของการควบคุมภ ายในของกจิ การ การตรวจสอบรวมถงึ ก าร
ประเมินค วามเหมาะสมของนโยบายการบญั ชีท ผี่ บู้ ริหารใช้แ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบญั ชีท จี่ ดั ท ำขนึ้ 
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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AUDITOR’S REPORT
To The Shareholders of
CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
I have audited the accompanying financial statements of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY
LIMITED, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2013, the statement of
comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for the
year then ended, including notes of summary of significant accounting policies and other explanatory
information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with the financial reporting standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud of error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I
conducted my audit in accordance with standards on auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’ s preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’
s internal control. An audit also include evaluating the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my audit opinion.
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระ
สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ทเี่น้น
โดยมไิ ด้แ สดงความเห็นอ ย่างมเี งือ่ นไข ข้าพเจ้าข อให้ส งั เกตหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข อ้ 3.13 และ 4 ซึง่ ได้
อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ
เรื่องอื่น
งบการเงินของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบญั ชีอ นื่ ซึง่ แ สดงความเห็นอ ย่างไม่มเี งือ่ นไขแต่ม ขี อ้ ส งั เกตเกีย่ วกบั ผ ลกระทบจากเหตุการณ์อ ทุ กภัย ตามรายงาน
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
		

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

		
		

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
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Opinion
In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2013, its financial performance and
cash flows for the year then ended in accordance with the financial reporting standards
Emphasis of Matter
Without qualifying my opinion, I draw your attention to notes 3.13 and 4 to the financial statements
as explained involving the impacts on the Company from changes in new accounting policy since Thai
accounting standards No. 12 Income Taxes” was applied.
Other Matters
The financial statements of CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED, for the year ended
December 31, 2012, was audited by other auditor that expressed an unqualified but stated explanatory
pertaining to the effects of flooding opinion in the report dated February 27,2013

		

D I A International Audit Co., Ltd.

		
		
		

(Mrs. Somjintana Pholhirunrat)
C.P.A. (Thailand)
Registration No. 5599

February 28, 2014
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บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
12,053,901.68 	 24,366,109.82 	 8,950,540.76
 	 รายได้จากการลงทุนค้างรับ		
4,089,881.32 	 1,465,252.53 	 1,597,663.03
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
6
20,709,733.91 	 18,811,807.94 	 14,868,138.39
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
7	 59,802,106.21 	 93,139,064.72 	 109,566,025.89
สินทรัพย์ลงทุน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
		 เงินลงทุนเผื่อขาย
8	 216,853,621.46 	 245,502,307.20 	 185,832,453.03
 		 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
8	 403,930,000.00 	 406,430,000.00 	 433,985,000.00
		 รวม		
620,783,621.46 651,932,307.20 619,817,453.03
เงินให้กู้ยืม
9	 12,616,798.99 	 5,518,025.58 	 4,708,919.36
ทรัพย์สินรอการขาย		
119,000.00 	 119,000.00 	 119,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10	 53,257,916.85 	 56,106,062.59 	 59,753,051.98
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
11	 199,687.03 	 310,287.03 	 528,650.02
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
4, 18	 8,540,584.85 	 14,177,671.10 	 18,904,117.39
สินทรัพย์อื่น		 5,321,255.01 	 3,944,321.18 	 5,037,170.75
		 รวมสินทรัพย์
797,494,487.31 869,889,909.69 843,850,730.60
						
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2013

						
					
(Unit : Baht)
Note December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012
(Restated)
(Restated)
ASSETS						
Cash and cash equivalents
5	 12,053,901.68 	 24,366,109.82 8,950,540.76
Accrued investment income		 4,089,881.32 	 1,465,252.53 1,597,663.03
Premium due and uncollected
6
20,709,733.91 	 18,811,807.94 14,868,138.39
Reinsurance assets
7	 59,802,106.21 	 93,139,064.72 109,566,025.89
Investment properties
		 Investments in securities					
		 Available for sales
8	 216,853,621.46 	 245,502,307.20 185,832,453.03
		 Held-to-maturity investment
8	 403,930,000.00 	 406,430,000.00 433,985,000.00
		 Total		
620,783,621.46 651,932,307.20 619,817,453.03
Loans		
9	 12,616,798.99 	 5,518,025.58 4,708,919.36
Property held for sale - net		
119,000.00 	 119,000.00
119,000.00
Property, plant and equipment
10	 53,257,916.85 	 56,106,062.59 59,753,051.98
Intangible assets
11	 199,687.03 	 310,287.03
528,650.02
Deferred tax assets
4, 18	 8,540,584.85 	 14,177,671.10 18,904,117.39
Other assets		 5,321,255.01 	 3,944,321.18 5,037,170.75
		 TOTAL ASSETS		
797,494,487.31 869,889,909.69 843,850,730.60

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		 - 	
- 	
114,184.65
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
12
12,856,404.28 	 14,392,088.31 	 17,435,147.84
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย					
		 สำรองค่าสินไหมทดแทนและ
13 	
85,117,150.72 	 151,346,350.13 	 178,379,371.75
			 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำรองเบี้ยประกันภัย
14	 114,920,732.81 	 77,400,451.45 	 78,812,690.97
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า		 6,986,404.91 	 4,185,723.37 	 11,147,170.37
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
16	 9,046,412.00 	 9,543,228.00 	 8,510,417.00
เงินเบิกเกินบัญชี		 2,019,580.68 	
- 	
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
4, 18	 9,593,472.09 	 15,925,402.94 	 9,091,817.66
หนี้สินอื่น	 	
13,408,669.53 	 11,607,352.55 	 7,643,485.70
		 รวมหนี้สิน
253,948,827.02 284,400,596.75 311,134,285.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

AS AT DECEMBER 31, 2013

						
					
(Unit : Baht)
Note December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012
(Restated)
(Restated)
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY				
Income tax payables		 - 	
- 	
114,184.65
Due to reinsurers
12	 12,856,404.28 	 14,392,088.31 	 17,435,147.84
Insurance contract liabilities					
		 Loss reserves and outstanding claims 13	 85,117,150.72 	 151,346,350.13 178,379,371.75
 	 Premium reserve
14	 114,920,732.81 	 77,400,451.45 78,812,690.97
Unearned revenue		
6,986,404.91 	 4,185,723.37 11,147,170.37
Employee benefit obligations
16	 9,046,412.00 	 9,543,228.00 8,510,417.00
Bank overdrafts		 2,019,580.68 	
- 	
Deferred tax liabilities
4, 18	 9,593,472.09 	 15,925,402.94 9,091,817.66
Others liabilities		 13,408,669.53 	 11,607,352.55 7,643,485.70
		 TOTAL LIABILITIES		
253,948,827.02 284,400,596.75 311,134,285.94

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
		

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ			 
ส่วนของเจ้าของ					
		 ทุนเรือนหุ้น					
			 ทุนจดทะเบียน					
				 หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 60,000,000.00 	 60,000,000.00 	 60,000,000.00
 				 ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
				 หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 60,000,000.00 	 60,000,000.00 	 60,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		 258,000,000.00 	 258,000,000.00 	 258,000,000.00
กำไรสะสม					
		 จัดสรรแล้ว					
			 สำรองตามกฎหมาย		 6,000,000.00 	 6,000,000.00 	 6,000,000.00
		 ยังไม่ได้จัดสรร		
181,171,771.92 	 197,787,701.18 	 172,349,174.04
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 	
38,373,888.37 	 63,701,611.76 	 36,367,270.62
 					 รวมส่วนของเจ้าของ		 543,545,660.29 	 585,489,312.94 	 532,716,444.66
					 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 	
797,494,487.31 	 869,889,909.69 	 843,850,730.60
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

AS AT DECEMBER 31, 2013

						
					
(Unit : Baht)
Note December 31, 2013 December 31, 2012 January 1,2012
(Restated)
(Restated)
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY				
Shareholders’ equity					
		 Share capital 					
			 Registered capital 					
				 6,000,000 ordinary shares of Baht 10.00 each 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Issued and paid-up share capital					
				 6,000,000 ordinary shares of Baht 10.00 each 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Premium on share capital		
258,000,000.00 258,000,000.00 258,000,000.00
Retained earnings					
		 Appropriated 					
			 Statutory reserve		 6,000,000.00 	 6,000,000.00 6,000,000.00
		 Unappropriated		 181,171,771.92 	 197,787,701.18 172,349,174.04
Other components of equity		 38,373,888.37 	 63,701,611.76 36,367,270.62
				 TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY		
543,545,660.29 585,489,312.94 532,716,444.66
				 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 797,494,487.31 869,889,909.69 843,850,730.60
						
Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		

93

รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

			
		

หมายเหตุ

2556

(หน่วย : บาท)
2555
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
19
157,176,825.56 	 101,542,667.04
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ		
13,221,036.38 	 11,150,132.01
รวมรายได้จากการรับประกันภัย		
170,397,861.94 	 112,692,799.05
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย				
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน		
		 - ดำเนินงานปกติ		
42,979,082.05 	 30,448,939.50
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน		
		 - อุทกภัย		
(6,396,232.07) 29,126,924.80
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ		
37,053,276.49 	 27,024,678.51
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 		
43,807,187.60 	 10,863,518.95
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
58,434,940.90 	 53,609,920.47
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย		
175,878,254.97 	 151,073,982.23
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย		
(5,480,393.03) (38,381,183.18)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		
19,977,723.74 	 20,538,216.73
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน		
7,212,932.25 	 50,813,880.35
รายได้อื่น			
3,259,663.89 	 3,764,877.85
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน		
24,969,926.85 	 36,735,791.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

			
(Unit : Baht)
		
Note
2013
2012
(Restated)
Underwriting income
Net premium earned
19
157,176,825.56 101,542,667.04
Fee and commission income		
13,221,036.38 11,150,132.01
Total underwriting income		
170,397,861.94 112,692,799.05
Underwriting expenses				
Insurance claims and loss adjustment expenses				
		 - Normal operation		
42,979,082.05 30,448,939.50
Insurance claims and loss adjustment expenses				
		 - 	Flood Crisis		
(6,396,232.07) 29,126,924.80
Commissions and brokerages		
37,053,276.49 27,024,678.51
Other underwriting expenses		
43,807,187.60 10,863,518.95
Operating expenses		
58,434,940.90 	 53,609,920.47
Total underwriting expenses		
175,878,254.97 151,073,982.23
Gain (Loss) on underwriting		
(5,480,393.03) (38,381,183.18)
Income on investments - net		
19,977,723.74 20,538,216.73
Gain (Loss) on investment		
7,212,932.25 50,813,880.35
Other income		
3,259,663.89
3,764,877.85
Profit (Loss) from operation		
24,969,926.85 36,735,791.75

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

			
		

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
688,099.88 	
439,016.76

เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ	 	
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย		
570,147.21 	
365,847.30
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย		
16,136,887.40 	 5,026,423.03
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		
7,574,792.36 	 30,904,504.66
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
18
5,747,813.32 	 5,465,977.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด		
1,826,979.04 	 25,438,527.14
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (553,635.37)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 	 110,727.07 	
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 	 (442,908.30)
		 - สุทธิจากภาษี
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 (31,659,654.24) 34,167,926.42
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	 6,331,930.85 	 (6,833,585.28)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 (25,327,723.39)	 27,334,341.14
		 - สุทธิจากภาษี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สำหรับงวดสุทธิจากภาษี		
(25,770,631.69) 27,334,341.14
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด		
(23,943,652.65) 52,772,868.28
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		
0.30
4.24
จำนวนหุ้นสามัญ		
6,000,000.00 	 6,000,000.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (CONT.)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

			
(Unit : Baht)
		
Note
2013
2012
(Restated)
Contribution to Office of Insurance Commission		
688,099.88
439,016.76
Contribution to Non-life guarantee fund		
570,147.21
365,847.30
Contribution to Road victims protection fund		
16,136,887.40
5,026,423.03
Profit (Loss) before corporate income tax		
7,574,792.36 30,904,504.66
Corporate income tax
18
5,747,813.32
5,465,977.52
Profit (Loss) for the period		
1,826,979.04 25,438,527.14
Other comprehensive income (expenses)				
Actuarial gain on defined employee benefit plan		
(553,635.37)
Income tax relating to other comprehensive income		
110,727.07
Actuarial gain on defined employee benefit plan - net of tax
(442,908.30)
Fair value changes on available-for-sale investments		
(31,659,654.24) 34,167,926.42
Income tax relating to component of	 	
6,331,930.85 	 (6,833,585.28)
		 other comprehensive income
Other comprehensive income (expenses) 		
(25,327,723.39) 27,334,341.14
		 for the period, net of tax
Other comprehensive income (expenses)		
(25,770,631.69) 27,334,341.14
		 for the period, net of tax
Total comprehensive income (expenses) for the period		
(23,943,652.65) 52,772,868.28
Basic Earnings per share				
Net profit (loss)		
0.30
4.24
Number of common share		
6,000,000.00
6,000,000.00

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน			
องค์ประกอบอื่นของ
รวม
และชำระแล้ว
มูลค่าหุ้น		 กำไรสะสม		
ส่วนของเจ้าของ
			
สำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร ผลกำไร (ขาดทุน)
			
ตามกฏหมาย		
จากการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ					
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามรายงานไว้เดิม)		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 153,445,056.65 45,459,088.28 522,904,144.93
ผลกระทบจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่	
4
18,904,117.39 (9,091,817.66) 9,812,299.73
มาใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังการปรับปรุง)		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 172,349,174.04 36,367,270.62 532,716,444.66
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ปรับปรุงใหม่)
25,438,527.14 27,334,341.14 52,772,868.28
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 197,787,701.18 63,701,611.76 585,489,312.94
											
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555 (ตามรายงานไว้เดิม)		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 183,610,030.08 79,627,014.70 587,237,044.78
ผลกระทบจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่	
4
14,177,671.10 (15,925,402.94) (1,747,731.84)
มาใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 1 มกราคม 2556 (หลังการปรับปรุง)		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 197,787,701.18 63,701,611.76 585,489,312.94
เงินปันผลจ่าย
17
(18,000,000.00)
(18,000,000.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		
1,826,979.04 (25,327,723.39) (23,500,744.35)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(442,908.30)
(442,908.30)
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 181,171,771.92 38,373,888.37 543,545,660.29

สำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท จรัญป ระกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Baht

(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

Share capital Premium on			
Other components Total
Issued and share capital		Retained Earnings
of equitys
fully paid		
Statutory Unappropriated Fair value
Note			
reserve		 changes on available
					
for sale investments
Balance as at December 31,2011 - as previously reported		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 153,445,056.65 45,459,088.28 522,904,144.93
Effects from adoption of new accounting policy
4
18,904,117.39 (9,091,817.66) 9,812,299.73
- income taxes
Balance as at January 1,2012 - after restatement		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 172,349,174.04 36,367,270.62 532,716,444.66
Comprehensive income for the period- restated
25,438,527.14 27,334,341.14 52,772,868.28
Balance as at December 31,2012		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 197,787,701.18 63,701,611.76 585,489,312.94
											
Balance as at December 31,2012 - as previously reported		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 183,610,030.08 79,627,014.70 587,237,044.78
Effects from adoption of new accounting policy
4
14,177,671.10 (15,925,402.94) (1,747,731.84)
- income taxes
Balance as at January 1,2013- after restatement		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 197,787,701.18 63,701,611.76 585,489,312.94
Dividend
17
(18,000,000.00)
(18,000,000.00)
Comprehensive income for the period- restated		
1,826,979.04 (25,327,723.39) (23,500,744.35)
Actuarial gain on defined employee benefit plan		
(442,908.30)
(442,908.30)
Balance as at December 31,2013		
60,000,000.00 258,000,000.00 6,000,000.00 181,171,771.92 38,373,888.37 543,545,660.29

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

		

(หน่วย : บาท)
2556
2555
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
227,925,053.63 134,340,228.69
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
(39,793,499.55) (54,617,231.92)
 	 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
(64,587,100.77) (59,583,497.05)
 	 ค่าใช้จา่ ยในการจดั การสนิ ไหมทดแทนจากการรบั ประกันภยั โดยตรง (1,921,051.09) (3,391,556.04)
 	 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
(23,813,362.89) (13,480,069.23)
 	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
(43,807,187.60) (10,863,518.95)
 	 ดอกเบี้ยรับ
12,003,151.37
15,886,986.30
 	 เงินปันผลรับ
5,349,943.58
4,683,640.93
 	 รายได้อื่น
3,259,663.89
3,666,748.01
 	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(69,551,861.05) (52,284,558.06)
 	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 	
(853,715.88)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
5,063,749.52 (36,496,543.20)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน			
กระแสเงินสดได้มา			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
20,357,542.25 296,645,557.20
 	 เงินให้กู้ยืม
1,421,226.59
1,440,893.78
 	 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- 	
98,131.84
 		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
21,778,768.84 298,184,582.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

		

(Unit : Baht)
2013
2012
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Net direct premium written
227,925,053.63 134,340,228.69
Cash paid for reinsurance
(39,793,499.55) (54,617,231.92)
 	 Losses incurred of direct insurance
(64,587,100.77) (59,583,497.05)
 	 Loss adjustment expenses of direct insurance
(1,921,051.09) (3,391,556.04)
 	 Commissions and brokerages
(23,813,362.89) (13,480,069.23)
 	 Other underwriting expenses
(43,807,187.60) (10,863,518.95)
 	 Interest income
12,003,151.37
15,886,986.30
 	 Dividend
5,349,943.58
4,683,640.93
 	 Other income
3,259,663.89
3,666,748.01
 	 Operating expenses
(69,551,861.05) (52,284,558.06)
 	 Corporate income tax
- 	
(853,715.88)
NET CASH PROVIDED BY (USE IN) OPERATING ACTIVITIES
5,063,749.52 (36,496,543.20)
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
Cash flows provided by			
	 Investments in securities
20,357,542.25 296,645,557.20
 	 Collateralized loans
1,421,226.59
1,440,893.78
 	 Property, plant and equipment
- 	
98,131.84
 		 NET CASH PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES
21,778,768.84 298,184,582.82

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภ ัย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

		 		
(หน่วย : บาท)
2556
2555
กระแสเงินสดใช้ไป				
		 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(11,155,578.50) (55,683,604.60)
 		 เงินให้กู้ยืม
(8,520,000.00)
(2,250,000.00)
 		 เงินฝากสถาบันการเงิน
(2,500,000.00) (187,995,000.00)
 		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(998,728.68)
(343,865.96)
 			 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
(23,174,307.18) (246,272,470.56)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
(1,395,538.34)
51,912,112.26
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
2,019,580.68 	
 	 เงินปันผลจ่าย
(18,000,000.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(15,980,419.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(12,312,208.14)
15,415,569.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
24,366,109.82
8,950,540.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
12,053,901.68
24,366,109.82
					
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :-				
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
 	 - ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
 		 (สุทธิจากภาษีเงินได้)
(25,327,723.39)
27,334,341.14
- ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 (สุทธิจากภาษีเงินได้)
(442,908.30)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
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(ลงชื่อ)..................................................................................กรรมการตามอำนาจ
	        (นายสุกิจ   จรัญวาศน์     นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร)		
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CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013

		 		
(Unit : Baht)
2013
2012
Cash flows used in				
		 Investments in securities
(11,155,578.50) (55,683,604.60)
 		 Loan
(8,520,000.00)
(2,250,000.00)
 		 Deposits at financial institutions
(2,500,000.00) (187,995,000.00)
 		 Property, plant and equipment
(998,728.68)
(343,865.96)
 			 NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES
(23,174,307.18) (246,272,470.56)
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
(1,395,538.34)
51,912,112.26
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
Bank overdrafts
2,019,580.68 	
 	 Dividend
(18,000,000.00)
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
(15,980,419.32)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
(12,312,208.14)
15,415,569.06
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE BEGINNING
24,366,109.82
8,950,540.76
OF THE PERIOD
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE END OF THE PERIOD
12,053,901.68
24,366,109.82
					
Additional disclosure of cash flows information:				
Non-cash transaction for years ended December 31, 2013 and 2012
 	 - Gain (loss) on changes in value of available-for-sale investments		
 		 (net of income tax)
(25,327,723.39)
27,334,341.14
- Actuarial gain (loss) on defined employee benefit plan
		 (net of income tax)
(442,908.30)
-

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.
(Sign)....................................................................................................Director
	           (Mr. Sukich  Charanvas    Mr. Pon  Titipanichayangoon)		
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันท
 ี่ 31 ธันวาคม 2556
					
1. ข้อมูลท
 ั่วไป

(ก) สถานะทางกฎหมาย
		 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537
ทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107537000807 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
(ข) บริษัทมีที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
		 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และขอ้ ก ำหนดโดยสำนักงานประกาศคณะกรรมการกำกับแ ละตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ว้ ยการจดั ท ำและนำเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดในประกาศคณะ
กรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
		 งบการเงินข องบรษิ ทั ฯจดั ท ำขนึ้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุ เดิมในการวดั ม ลู ค่าข ององค์ป ระกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด
		 สภาวชิ าชีพบ ญั ชีได้อ อกมาตรฐานการบญั ชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน การตคี วามมาตรฐานการบญั ชี
และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้
				
		 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 12 	
			 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
				
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
				
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 8
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เรื่อง
ภาษีเงินได้
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ส่วนงานดำเนินงาน

ANNUAL REPORT 2013 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

CONDENSED NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2013
					

1. GENERAL INFORMATION

(a) Legal status
		 CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (“the Company”) was incorporated as a public
limited company on March 15, 1994, Registration No. BorMorJor. 0107537000807. The Company’s principal
activity is the provision of non - life insurance.
(b) Registered address
	 	 The office is located on 408/1 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay - kwang, Bangkok.
2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION

2.1 Preparation of financial statements
		 These financial statements have been prepared in accordance with accounting standards
enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547 and applicable with rules and regulations of the
Securities and Exchange Commission Thailand promulgated under the Securities and Exchange Act B.E.
2535 and in accordance with Thai accounting practices related to insurance, and the accounting and
reporting guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the
financial statements has been made in compliance with the declaration of Insurance Commission dated
27 May 2010.
		 The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except as
transaction disclosed in related accounting policy.
2.2 Adoption of new accounting standards during the period
		 The Federation of Accounting Professions issued new accounting standards, financial reporting
standards, standing interpretations and accounting guidance which are effective for the period beginning
on or after January 1, 2013 as follows:
				
Topics
Accounting Standards
		 TAS 12
Income Taxes
		 TAS 20 (Revised 2009)
Accounting for Government Grants and Disclosure of
				
Government Assistance
		 TAS 21 (Revised 2009)
The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates
Financial Reporting Standards
		 TFRS 8
Operation Segments
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รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

				
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 10
				
			 ฉบับที่ 21
				
			 ฉบับที่ 25
				
		 แนวปฏิบัติทางบัญชี

106

เรื่อง
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้
คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การโอนการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

		 มาตรฐานการบญั ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคี วามมาตรฐานการบญั ชีแ ละแนวปฎิบตั ทิ าง
บัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท สี่ ภาวชิ าชีพบ ญั ชีได้อ อกประกาศสภาวชิ าชีพบ ญั ชี ซึง่ ล งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
				
วันท ี่มผี ลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนักงาน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
		
เงินตราต่างประเทศ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1 มกราคม 2557
มาตรฐานรายงานทางการเงิน		
 	
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ		1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
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Standing Interpretations
		 TSIC 10
				
 		 TSIC 21
				
		 TSIC 25
				
Accounting Guidance

Topics
Government Assistance - No Specific Relation to
Operating Activities
Income Taxes - Recovery of Revalued
Non -Depreciable Assets
Income Taxes – Changes in the Tax Status of
an Enterprise or its Shareholders
Transfers of Financial Assets

		 Those accounting standards, financial reporting standards, standing interpretations and
accounting guidance will have no significantly impacts on these financial statements except for TAS 12
“Income Taxes”.
2.3 	Accounting standards that will become effective in the future
		 The Federation of Accounting Professions has issued the financial reporting standards which
is pronounced in the Royal Gazette but have not been effective as follows:
				
Effective date
Accounting Standards:
TAS 1 (revised 2012)
Presentation of Financial Statements
1 January 2014
TAS 7 (revised 2012)
Statement of Cash Flows
1 January 2014
TAS 12 (revised 2012) Income Taxes
1 January 2014
TAS 17 (revised 2012) Leases
1 January 2014
 	
TAS 18 (revised 2012) Revenue
1 January 2014
 	
TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits
1 January 2014
 	
TAS 21 (revised 2012) The Effect Changes in Foreign Exchange Rates
1 January 2014
 	
TAS 24 (revised 2012) 	 Related Party Disclosures
1 January 2014
TAS 28 (revised 2012) 	 Investments in Associates
1 January 2014
 	
TAS 31 (revised 2012) 	 Interests in Joins Ventures
1 January 2014
 	
TAS 34 (revised 2012) 	 Interim Financial Reporting
1 January 2014
TAS 36 (revised 2012) 	 Impairment of Assets
1 January 2014
TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets
1 January 2014
Financial Reporting Standards:
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment
1 January 2014
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations
1 January 2014
TFRS 4 	
Insurance Contracts
1 January 2016
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
		
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน
 	
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
		
กฎหมายตามสัญญาเช่า
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
		
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะ
		
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่29
		
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
		
ที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
 	
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 	
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
 	
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
 	
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

วันท ี่มผี ลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้
3. นโยบายการบัญชีท
 ี่สำคัญ
3.1 การรับรู้รายได้
		 (ก) เบี้ยประกันภัยรับ
			 เบี้ยประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ย
ประกันภ ยั ต อ่ แ ละสง่ ค นื แ ล้วแ ละปรับปรุงด ว้ ยสำรองเบีย้ ป ระกันภ ยั ท ยี่ งั ไม่ถ อื เป็นรายได้ สำหรับก รมธรรม์ท มี่ อี ายุไม่เกิน
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Financial Reporting Standards:
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and
		
Discontinued Operations
TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments
Accounting Standard Interpretations:
TSIC 15
Operating Leases - Incentives
TSIC 27
Evaluating the Substance of Transactions
		
Involving the Legal Form of a Lease
TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32
Intangible Assets – Web Site Costs
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 1 	
Changes in Existing Decommissioning,
		
Restoration and Similar Liabilities
TFRIC 4 	
Determining whether an Arrangement
		
contains a Lease
TFRIC 5 	
Rights to Interests arising from Decommissioning,
		
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 	
Applying the Restatement Approach under TAS 29
		
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12
Service Concession Arrangements
TFRIC 13
Customer Loyalty Programmes 	
TFRIC 17
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18
Transfers of Assets from Customers

Effective date
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

	 The Company’s management has assessed the effect of the above accounting standard, financial
reporting standard, accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations
and believes that they are not relevant to the business of the Company which has not yet to reach a
conclusion.
3. ACCOUNTING POLICY
3.1 Revenue recognition
		 (a) Premium
			 Premium income is recognized on the date the insurance policy comes into effective date
by after deducting premium ceded, cancelled and unearned premium reserve adjustment for insurance
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1 ปี และ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
		 (ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
			 เบีย้ ป ระกันภ ยั ต อ่ รบั ถ อื เป็นรายได้เมือ่ บ ริษทั ฯ ได้รบั ใบคำขอเอาประกันภ ยั ต อ่ ห รือใบแจ้งก ารประกัน
ภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
		 (ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
			 รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ
			 ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี
จะบันทึก เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
		 (ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
			 ดอกเบีย้ ถ อื เป็นรายได้ต ามเกณฑ์ค งคา้ งโดยคำนึงถ งึ อ ตั ราผลตอบแทนทแี่ ท้จ ริง เงินปันผลรบั ถ อื เป็น
รายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
		 (จ) กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
			 กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
		 (ฉ) รายได้อื่น
			 รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 สำรองเบี้ยประกันภัย
		 (ก) เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		 บริษทั ฯ ตัง้ เงินส ำรองเบีย้ ป ระกันภ ยั ท ยี่ งั ไม่ถ อื เป็นรายได้ต ามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือ่ ง
การจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัยดังนี้
				ประเภทการประกัน
วิธีการคำนวณเงินส ำรอง
- 	การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว 	
- ร้อยละร้อย ของเบี้ยประกันภัยรับ
		 การประกันอุบัติเหตุ การเดินทางที่มีระยะเวลา		 ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
		 คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน		 ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครอง
				 แก่ผู้เอาประกันภัย
- การประกันภัยอื่น
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
		 (ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
			 สำรองความเสีย่ งภยั ท ยี่ งั ไม่ส นิ้ ส ดุ เป็นจ ำนวนเงินท บี่ ริษทั ฯจัดส ำรองไว้เพือ่ ช ดใช้ค า่ ส นิ ไหมทดแทน
ทีอ่ าจเกิดข นึ้ ในอนาคตสำหรับก ารประกันภ ยั ท ยี่ งั ม ผี ลบงั คับอ ยู่ ซึง่ ค ำนวณโดยวธิ กี ารทางคณิตศาสตร์ป ระกันภ ยั บริษทั ฯ
ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีต
			 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีที่สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ 
สิ้นสุดมากกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
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policies of which the coverage periods are less than 1 year. For long-term policies which the coverage
periods are longer than 1 year that the related revenues and expenses are recorded as unearned and
prepaid items. The Company amortizes the recognition of the unearned and prepaid items as income and
expenses over the coverage period on the yearly basis.
		 (b) Reinsurance premium income
			 Reinsurance premium income is recognized as income when the reinsurer places the
reinsurance application or statement of accounts with the Company.
		 (c) 	Commission and brokerage fee income
			 Commission and brokerage fee from ceded premium are recognized as income when
services have been rendered to the reinsurers.
			 Commission and brokerage fees from ceded premium with coverage periods longer than
1 year are recorded as unearned items and recognized as income over the coverage period.
		 (d) Interest income and dividends
			 Interest income is recognized as interest accrues based on the effective rate method.
Dividends are recognized when the right to receive the dividend is established.
		 (e) 	Gain (loss) on trading securities
			 Gain (loss) on trading securities is recognized as income or expenses on the transaction
date.
		 (f) 	 Other income
			 Other income is recognized on the accrual basis
3.2 Premium reserve
		 (a) 	Unearned premium reserve
			 Unearned premium reserve is set aside in compliance with the Notification of the Ministry
of Commerce governing the appropriation of unearned premium reserves of non-life insurance companies
as follow:				Type of insurance
Reserve Calculation Method
- Transportation (cargo), travelling accident with - 100% of premium as from the date policy is
		 coverage periods of not over six-months		 effective, throughout the period of insurance
				 coverage
- 	Others
- 	Monthly average basis (the one-twenty
				 fourth basis)
		 (b) 	Unexpired risks reserve
			 Unexpired risks reserve is the reserve for the claims that may be incurred in respect of inforce policies. Unexpired risks reserve is set aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims
that are expected be incurred during the remaining period of coverage, based on historical claims data.
			 The Company compares the amounts of unexpired risks reserve with unearned premium
reserve, and if unexpired risks reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is recognized
as unexpired risks reserve in the financial statements.
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3.3 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
		 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อ
ได้รบั ก ารแจ้งค ำเรียกรอ้ งคา่ เสียห ายจากผเู้ อาประกันภ ยั ต ามจำนวนทผี่ เู้ อาประกันภ ยั แ จ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
		 บริษทั ฯ ได้ต งั้ ส ำรองเพิม่ เติมส ำหรับค วามเสียห ายทเี่ กิดข นึ้ แ ล้วแ ต่ย งั ไม่ได้ม กี ารรายงานให้บ ริษทั ฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งค ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณ
การทดี่ ที สี่ ดุ ข องคา่ ส นิ ไหมทดแทนทคี่ าดวา่ จ ะจา่ ยให้แ ก่ผ เู้ อาประกันภ ยั ในอนาคตสำหรับค วามสญู เสียท เี่ กิดข นึ้ แ ล้วก อ่ น
หรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน
สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี
3.4 ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น
		 ค่าจ า้ งและคา่ บ ำเหน็จถ อื เป็นค า่ ใช้จ า่ ยทนั ทีในงวดบญั ชีท เี่ กิดรายการ และคา่ ใช้จ า่ ยอนื่ บันทึกต ามเกณฑ์
คงค้าง
3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
3.6 เบี้ยประกันภัยค้างรับ
		 เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
จำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บ
เงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.7 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
		 (ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วาง
ไว้จากการรับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
			 เงินค า้ งรบั จ ากบริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ ป ระกอบดว้ ยคา่ ส นิ ไหมทดแทน ค้างรบั และรายการคา้ งรบั อ นื่ ๆ
จากบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส ำหรับผ ลขาดทุนโดยประมาณทอี่ าจเกิดข นึ้ จ ากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พ จิ ารณาจากสนิ ไหมทดแทนคา้ งรบั ท มี่ อี ายุค า้ ง
นานเกิน 2 ปีขึ้นไป และสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
			 สำรองประกันภ ยั ส ว่ นทเี่ รียกคนื จ ากการประกันภ ยั ต อ่ ป ระมาณขนึ้ โดยอา้ งอิงจ ากสญั ญาประกันภ ยั 
ต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่า
ด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย
		 (ข) เจ้าห นีบ้ ริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ แ สดงดว้ ยจำนวนเงินค า้ งจา่ ยจากการประกันภ ยั ต อ่ และเงินม ดั จำทบี่ ริษทั 
ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการ
ค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิ
ของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภ ัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อ
ดังต่อไปนี้
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3.3 	Loss reserve and outstanding claims
		 The Company was recorded the outstanding claims which have been provided upon receipt
of claim advices from the insured. They are recorded at the value appraised by an independent appraiser,
or by the Company’s officer as each case but not exceed than the maximum of sum insured of each
policy.
		 In addition, the Company sets up provision reserve for losses incurred but not yet reported (IBNR)
which calculated as based on the best estimate by Professional Actuary, the provision will be covered for
all projected losses , such as losses incurred during this period , losses incurred but not reported(IBNR) and
net by losses paid.
3.4 	Commissions, brokerages and other expense
		 Commissions and brokerages are expended when incurred, Other expense is recognized on
the accrual basis
3.5 	Cash and cash equivalents
		 Cash and cash equivalents consist of cash on hand and deposit at financial institutions and
short-term investment with high liquidity with an original maturity of 3 months or less and not subject to
withdrawal restrictions.
3.6 	Premium due and uncollected
		 Premium due and uncollected is carried at its net realizable value. The Company sets up an
allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incurred in collection of receivables.
The allowance is generally based on collection experiences and analysis of debtor aging and current status
of the premium due as at the Statements of financial position date.
3.7 	Reinsurance assets and due to reinsurers
		 (a) Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amount due from reinsurers,
amounts deposit on reinsurance, and insurance reserve refundable from reinsurers.
			 Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income,
claims and various other items receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, less
allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful accounts for the estimated
losses that may be incurred due to inability to make collection, taking into account collection experience
and the status of receivables from reinsurers as at the end of the reporting period.
			 Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance
contract of premium reserve, loss reserve and outstanding claims in accordance with the law regarding
insurance reserve calculation.
		 (b) Amounts due from reinsurers are stated at the outstanding balance payable from
reinsurance and amounts withheld on reinsurance. Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums
and other items payable to reinsurers, excluding claims. The Company presents net of reinsurance to the
same entity (reinsurance assets or amounts due to reinsurers) when the criteria for offsetting as follows.
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			 (1) กิจการมสี ทิ ธิต ามกฎหมายในการนำจำนวนทรี่ บั รไู้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินม าหกั ก ลบลบกนั
และ
			 (2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือ
ตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
3.8 เงินลงทุน
		 (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 (ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักทรัพย์ดังกล่าวไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งจำหน่าย
หลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกำไรขาดทุน
		 (ค) เงินล งทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถอื จ นครบกำหนดแสดงมลู ค่าต ามวธิ รี าคาทนุ ต ดั จ ำหน่าย บริษทั ฯ ตัด
บัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ
		 (ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
			 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้น
วันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้ราคาจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
			 บริษทั ฯ จะบันท กึ ข าดทุนจ ากการดอ้ ยคา่ ข องเงินล งทุนในหลักท รัพย์เผือ่ ข าย ตราสารหนีท้ จี่ ะถอื จ น
ครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนบริษัทฯ
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
			 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
ได้บ นั ทึกเป็นรายการกำไรหรือข าดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแ สดงเป็นส ว่ นเกินท นุ ห รือส ว่ นตำ่ ก ว่าท นุ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.9 ทรัพย์สินรอการขาย
		 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทนุ ห รือราคาสทุ ธิท คี่ าดวา่ จ ะขายได้แ ล้วแ ต่ราคาใดจะตำ่ ก ว่า
โดยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว
3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		 (ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 (ข) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณดังนี้
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 			 (1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial
position, and
			 (2) The entity intends to receive or pay the net amount recognized in the statements
of financial position, or to realize the asset at the same time as it pays the liability.
3.8 Investments
		 (a) Investments in securities held for trading are stated at fair value. Gains or losses arising from
changes in the carrying amount of securities are included in the Statements of comprehensive income.
		 (b) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the carrying
amounts of securities are recorded as operation comprehensive income and recognized this accumulation
to shareholder’s equity until sold out these securities that will be record in the Statements of comprehensive
income.
		 (c) Investments in held-to-maturity debt securities are recorded at amortized cost. The
premium/discount on debt securities is amortized by the effective rate method with the amortized amount
presented as an adjustment to the interest income.
		 (d) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other
investments, are stated at cost net of allowance for the diminution in value (if applicable).
			 The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt instruments are
determined based on the price quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit trust is
determined from their net asset value.
			 Loss on impairment of investments in available-for-sale securities, held-to-maturity debt
securities, and other investments is included in the Statements of comprehensive income when the carrying
amount exceeds its recoverable amount. the weighted average method is used for computation of the
cost of investments.
			 In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are
adjusted to their fair value as at the reclassification date. Differences between the carrying amount of the
investments and their fair value on that date are recorded as gains (losses) in the Statements of comprehensive
income, or as revaluation surplus (deficit) from change in the value of investments in shareholders’ equity,
depending on the type of investment which is reclassified.
3.9 	Assets held for sales
Real estates held for sales are stated at the lower of cost or net saleable value. The Company set up an
allowance for impairment on such assets.
3.10 Property, Plant and equipment, and depreciation
		 (a) Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if applicable).
		 (b) Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
straight-line basis over the following estimated useful lives.
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			 อาคาร และส่วนปรับปรุง
20 	ปี
			 เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน 5 	ปี
			 ยานพาหนะ
5 	ปี
			 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ต นแสดงตามราคาทนุ ห กั ค า่ ต ดั จ ำหน่ายสะสมและคา่ เผือ่ ก ารดอ้ ยคา่ ข องสนิ ทรัพย์ (ถ้าม )ี
ค่าต ดั จ ำหน่ายของสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ต นคำนวณจากราคาทนุ ข องสนิ ทรัพย์โดยวธิ เี ส้นต รงตามอายุข องสญั ญาเช่าแ ละอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
3.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 ณ วันท ใี่ นงบแสดงฐานะการเงิน บริษทั ฯ จะประเมินวา่ ม ขี อ้ บ ง่ ช ขี้ องสนิ ทรัพย์วา่ ม กี ารดอ้ ยคา่ ห รือไม่ หาก
สินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3.13 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
		 (ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดย
ใช้อัตราภาษีที่ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ
		 (ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 (1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้นบริษัทฯวัดมูลค่าสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี
			 (2) บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และ
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
			 (3) บริษทั ฯ จะทบทวนมลู ค่าต ามบญั ชีข องสนิ ทรัพย์ภ าษีเงินได้รอการตดั บ ญั ชีท กุ ว นั ท ใี่ นงบแสดง
ฐานะการเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษี
			 (4) บริษัทฯ จะรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ยกเว้นกรณีที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
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			 Building and improvement
20 years
			 Fixtures and office equipment
5 years
			 Motor vehicles
5 years
		 Land and construction in progress were not depreciated.
3.11 Intangible assets and amortization
		 Intangible asset is stated at cost less accumulated amortization and impairment of assets (if
applicable). Amortization of intangible assets is calculated by reference to their costs on a straight-line
basis over the period of the lease and the expected beneficial period as follows: 			 Computer software
5 	years
3.12 Impairment of assets
		 For the date stated in Statements of financial position, The Company assesses at each reporting
date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company
makes an estimate of the asset’s recoverable amount. Where the carrying amount of the asset exceeds
its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.
Impairment losses are recognized in the Statements of comprehensive income. An asset’s recoverable
amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use.
3.13 Income tax
		 Income tax consists of current income tax and deferred income tax
		 (a) Current income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined
in accordance with tax legislation, during the reporting period and including of unpaid tax in previous
year.
		 (b) Deferred Tax
			 (1) Deferred income tax is calculated based on temporary differences between book
value of assets and liabilities as book in the Statements of financial position compare with these taxes base
of assets and liabilities. The Company will be evaluate the value of deferred tax assets and liabilities by
tax rate for each period that the Company has expected to be get benefit from deferred tax assets or in
each period to expected to paid for deferred tax liabilities.
			 (2) The Company recognizes deferred tax liabilities for taxable temporary differences
and recognizes deferred tax assets by compare with the deductible temporary differences and tax losses
carried forward. The Company recognizes deferred tax assets to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried
forward can be utilized.
			 (3) At each Statements of financial position date, the Company reviews and reduces
the carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable
profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized or change in tax rate.
			 (4) The Company recognizes deferred tax expenses to revenue or expense in the statements of income, except when the temporary differences relate to items under the shareholders’ equity,
in which case the deferred tax is directly recorded in the shareholders’ equity.
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3.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
		 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ
3.15 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้น
		 บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
		 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
		 บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
		 บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึง
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการ
มรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
		 บริษัทฯ รับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้
กำไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกำไรขาดทุน
3.16 เงินตราต่างประเทศ
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพย์แ ละหนีส้ นิ ท เี่ ป็นเงินต ราตา่ งประเทศคงเหลือ ณ วันท ใี่ นงบแสดงฐานะการเงินแปลงคา่ เป็นเงินบ าทโดยใช้อ ตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่
ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
3.17 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิน เมื่อบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรือเป็นภ าระผกู พันท คี่ อ่ นขา้ งแน่นอนทมี่ ผี ลสบื เนือ่ งจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ อ าจทำให้บ ริษทั ฯ ต้องชำระหรือช ดใช้ต าม
ภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้
เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
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3.14 Related party transactions
		 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.
		 They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting
interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel,
directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
3.15 Employee benefits
		 Short-term benefit
		 The Company recognizes salary, wage, bonus, contribution to social security fund and provident
fund as incurred expenses.
		 Post-employment benefits (Defined contribution plan)
		 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly
contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and
the Company’s contributions are recognized as expenses in the year in which they are incurred.
		 Post-employment benefits (Defined benefit plan)
		 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees
upon retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined
benefit plan
		 The Company’s obligation under the defined benefit plan is using the projected unit credit
method, determined by the certified actuary. Such determination is made based on various assumptions,
including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate, mortality rate, and inflation rates
		 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits (Defined contribution
plan) is recognized immediately in the other comprehensive income and recognized in the Statements
of comprehensive income for Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits (Defined
benefit plan).
3.16 Foreign currencies
		 Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the
transaction dates. Assets and liabilities denominated in foreign currency outstanding at the Statements of
financial position date are translated into Baht at the exchange rates ruling on the Statements of financial
position date. Gains and losses on exchange are included in the calculation of operation result.
3.17 Provision, expenses and contingent assets
		 The Company set up the provision and expense in the financial statements when there is a
legally incurred liability or certain possibility inferring from a continuing result from the past incident, which
may result in the Company having to repay or compensate for the said liability and the amount to be
repaid can be reliably estimated. The Company would recognize the contingent assets as separate assets
when there is a supporting factor for the absolute certainty in receiving the repayment.
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3.18 การใช้ประมาณการทางบัญชี
		 ในการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจ
ต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้
3.19 เครื่องมือทางการเงิน
		 เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินล งทุนในหลักท รัพย์ เบีย้ ป ระกันภ ยั ค า้ งรบั สินทรัพย์จ ากการประกันภ ยั ต อ่ และเจ้าห นีบ้ ริษทั ป ระกันภ ยั ต อ่ ซึง่ น โยบาย
การบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.20 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 กำไรต่อหุ้น คำนวณโดยนำกำไรสุทธิประจำปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันสิ้นปี
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและ
เรียกชำระแล้ว
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างงวดปจั จุบนั บริษทั ฯได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบญั ชีท สี่ ำคัญต ามทกี่ ล่าวในหมายเหตุ 3.13 เนือ่ งจาก
บริษัทฯ นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มีดังนี้
			
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
สินทรัพย์			
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
8,540,584.85	 14,177,671.10 18,904,117.39
หนี้สิน			
		 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
9,593,472.09
15,925,402.94
9,091,817.66
ส่วนของเจ้าของ			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ(ลดลง)
(9,539,472.09) (15,925,402.94) (9,091,817.66)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
8,540,584.85
14,177,671.10 18,904,117.39
			
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
		 ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
5,747,813.32
4,726,446.29
 		 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
6,442,657.92
6,833,585.28
 		 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 	
0.96
0.79
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3.18 Use of accounting estimates
		 Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles
requires management to make estimates and assumptions in certain circumstances, affecting amounts
reported in these financial statements and related notes. Actual results could differ from these estimates.
3.19 Financial instruments
		 Financial instruments reflected in the Statements of financial position are composed of cash
and cash equivalents, investments securities, uncollection premium which the specific accounting policy
for each item is separately disclosed in each related caption.
3.20 Earnings per share
		 Earnings per share are calculated by dividing net profit by the number of weighted average
ordinary shares outstanding at the end of the year. In the case of a capital increase, the number of shares
is weighted according to the time of subscription received for the
4. CUMULATIVE EFFECT OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICY
FROM ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARD
During the current period, the Company made the change described in Note 3.13 to its significant
accounting policies, as a result of the adoption of TAS 12 Income Taxes. The cumulative effect of changes
in accounting policy has been separately presented in the statements of changes in owners’ equity.
The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of
comprehensive income are summarized as below.
			
(Unit : Baht)
Statements of financial position
December 31, 2013 December 31, 2012 January 1, 2012
Assets			
		 Deferred tax assets
8,540,584.85	 14,177,671.10 18,904,117.39
Liabilities			
		 Deferred tax liabilities
9,593,472.09
15,925,402.94
9,091,817.66
Owners’ Equity			
Increase (decrease) in other component of 			
		 owners’ equity
(9,539,472.09) (15,925,402.94) (9,091,817.66)
Increase in unappropriated retained earnings 8,540,584.85
14,177,671.10 18,904,117.39
(Unit : Baht)
December 31, 2013 December 31, 2012
Statements of comprehensive income		
		 Increase (decrease) in income tax expenses
5,747,813.32
4,726,446.29
		 Increase (decrease) in other comprehensive income 	
6,442,657.92
6,833,585.28
		 Increase (decrease) in basic earnings (loss) per share (Baht)
0.96
0.79
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 (หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
เงินสด
1,227,996.61
1,087,345.91
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
5,825,905.07 23,278,763.91
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
		 และบัตรเงินฝากธนาคาร
387,930,000.00 380,430,000.00
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
394,983,901.68 404,796,109.82
(หัก) เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
 		 ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
(318,000,000.00) (315,500,000.00)
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
(64,930,000.00) (64,930,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
12,053,901.68 24,366,109.82
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 64.93 ล้านบาท ไปวางค้ำประกัน
ตามหมายเหตุข้อ 33
6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเบี้ยประกันภัยค้างรับ โดยจำแนก
อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556
จากผู้เอา จากตัวแทนและ	 จากการรับ	
รวม
	ประกันภ ัย นายหน้าประกันภัย ประกันภัยต่อ
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
446,385.85 15,190,741.30 439,095.10 16,076,222.25
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน	 2,298,735.12	 2,298,735.12
ค้างรับ 31 - 60 วัน	 588,731.15	 588,731.15
ค้างรับ 61 - 90 วัน
3,455.95 1,742,589.44	 1,746,045.39
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี	 3,639,595.30	 3,639,595.30
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี	 670,761.16	 670,761.16
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
449,841.80 24,131,153.47 439,095.10 25,020,090.37
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (4,310,356.46)	 (4,310,356.46)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
449,841.80 19,820,797.01 439,095.10 20,709,733.91
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5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
	 (Unit : Baht)
December 31, 2013 December 31, 2012
Cash
1,227,996.61
1,087,345.91
Deposits at banks with no fixed maturity date
5,825,905.07
23,278,763.91
Deposits at banks with fixed maturity date and
		 negotiation certificate 	
387,930,000.00
380,430,000.00
Total cash and deposits at financial institution
394,983,901.68
404,796,109.82
Less: Other deposits at banks which maturing over 3 months (318,000,000.00) (315,500,000.00)
		 Restricted cash and deposits at banks
(64,930,000.00)
(64,930,000.00)
Cash and cash equivalents
12,053,901.68
24,366,109.82
As at December 31, 2013 and 2012, the Company pledged the deposits at bank Baht 64.93 million,
as collateral as stated in note 33.
6. PREMIUM DUE AND UNCOLLECTED
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has balances of premium due and uncollected
which classified by aging from the maturity date of the premium collection as follows :
(Unit : Baht)
December 31, 2013
Due from
Due from
Due from
Total
insured agents and brokers reinsurers
Not yet due
446,385.85 15,190,741.30 439,095.10 16,076,222.25
Not over 30 days	 2,298,735.12	 2,298,735.12
Over 31 days to 60 days	 588,731.15	 588,731.15
Over 61 days to 90 days
3,455.95 1,742,589.44	 1,746,045.39
Over 91 days to 1 year	 3,639,595.30	 3,639,595.30
Over 1 year	 670,761.16	 670,761.16
Total premium receivables
449,841.80 24,131,153.47 439,095.10 25,020,090.37
Less: Allowance for doubtful accounts	 (4,310,356.46)	 (4,310,356.46)
Total premium due and uncollected,
		 net
449,841.80 19,820,797.01 439,095.10 20,709,733.91
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จากผู้เอา
	ประกันภ ัย
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
169,787.80
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน	 ค้างรับ 31 - 60 วัน	 ค้างรับ 61 - 90 วัน
148,495.57
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี	 ค้างรับเกินกว่า 1 ปี	 รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
318,283.37
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
318,283.37

31 ธันวาคม 2555
จากตัวแทนและ	 จากการรับ	
นายหน้าป ระกันภ ัย ประกันภัยต ่อ
11,905,520.07 195,944.68
1,223,459.18	 566,109.22	 3,438,861.95	 2,327,258.94	 559,249.25	 20,020,458.61 195,944.68
(1,722,878.72)	 18,297,579.89 195,944.68

(หน่วย : บาท)
รวม
12,271,252.55
1,223,459.18
566,109.22
3,587,357.52
2,327,258.94
559,249.25
20,534,686.66
(1,722,878.72)
18,811,807.94

7. สินทรัพย์จากการประกันภ
 ัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
		
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	 247,896.36
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
25,311,039.36
68,426,698.09
เงินสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
34,491,066.85
24,464,470.27
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
59,802,106.21
93,139,064.72
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ได้รวมสำรอง
ประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัย จำนวน 21.17 ล้านบาท และจำนวน 73.34 ล้านบาท ตาม
ลำดับ (ตามหมายเหตุข้อ 35)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จำแนกอายุ ดังนี้
		
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
24,907,909.47
68,310,281.25
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
359,167.32
82,080.46
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1-2 ปี
13,281.47	 ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
30,681.10
34,336.38
รวม เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
25,311,039.36
68,426,698.09
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Due from
insured
Not yet due
169,787.80
Not over 30 days	 Over 31 days to 60 days	 Over 61 days to 90 days
148,495.57
Over 91 days to 1 year	 Over 1 year	 Total premium due and uncollected 318,283.37
Less: Allowance for doubtful accounts	 Total premium due and uncollected,
		 net
318,283.37

December 31, 2012
Due from
Due from
agents and brokers reinsurers
11,905,520.07 195,944.68
1,223,459.18	 566,109.22	 3,438,861.95	 2,327,258.94	 559,249.25	 20,020,458.61 195,944.68
(1,722,878.72)	 18,297,579.89

195,944.68

(Unit : Baht)
Total
12,271,252.55
1,223,459.18
566,109.22
3,587,357.52
2,327,258.94
559,249.25
20,534,686.66
(1,722,878.72)
18,811,807.94

7. REINSURANCE ASSETS
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has assets from reinsurance as below:
		
(Unit : Baht)
December 31, 2013 December 31, 2012
Amounts deposit on reinsurance	 247,896.36
Amounts due from reinsurers - net
25,311,039.36
68,426,698.09
Insurance reserve refundable from reinsurers
34,491,066.85
24,464,470.27
Reinsurance assets, net
59,802,106.21
93,139,064.72
As at December 31, 2013 and 2012, insurance reserve refundable from reinsurers includes insurance
reserve refundable from reinsurers from flooding loss amounting to Baht 21.17 million and Baht 73.34 million
,respectively (as stated in notes 35).
As at December 31, 2013 and 2012, balances of amounts due from reinsurers are classified by aging
as follows:
		
(Unit : Baht)
December 31, 2013 December 31, 2012
Within credit terms
24,907,909.47
68,310,281.25
Not over 12 months
359,167.32
82,080.46
Over 1 year to 2 years
13,281.47	 Over 2 years
30,681.10
34,336.38
Total amounts due from reinsurers
25,311,039.36
68,426,698.09
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8. เงินลงทุนในหลักท
 รัพย์
8.1 หลักทรัพย์เผื่อขาย
		

(หน่วย : บาท)

2556
				
ร้อยละของเงินล งทุน
ราคาทุน กำไร (ขาดทุน) มูลค่ายุติธรรม	ในหลักทรัพย์ต่อ
ทีย่ ังไม่เกิดขี้นจริง		
		
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนเผื่อขาย				
หุ้นทุน
168,886,261.00 47,967,360.46 216,853,621.46
27.19
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
168,886,261.00 47,967,360.46 216,853,621.46
27.19
2555
				
ร้อยละของเงินล งทุน
ราคาทุน กำไร (ขาดทุน) มูลค่ายุติธรรม	ในหลักทรัพย์ต่อ
ทีย่ ังไม่เกิดขี้นจริง		
		
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนเผื่อขาย				
หุ้นทุน
165,875,292.50 79,627,014.70 245,502,307.20
28.22
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
165,875,292.50 79,627,014.70 245,502,307.20
28.22
8.2 เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
		

(หน่วย : บาท)

2556
2555
ราคาทุน ร้อยละของเงิน	 ราคาทุน ร้อยละของเงิน
ตัดจำหน่าย	ลงทุนในหลักทรัพย์ ตัดจำหน่าย ลงทุนในหลักทรัพย์
		
ต่อสินทรัพย์รวม		
ต่อสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนทจี่ ะถือจนครบกำหนด				
สลากออมทรัพย์
1,000,000.00
0.13 1,000,000.00
0.11
ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตั๋วแลกเงิน	 -	 5,000,000.00
0.57
หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ	 20,000,000.00	 2.51 20,000,000.00
2.30
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
308,930,000.00
38.74 324,430,000.00
37.30
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
74,000,000.00
9.27 56,000,000.00
6.44
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ 403,930,000.00
50.65 406,430,000.00
46.72
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8. INVESTMENT IN SECURITIES-NET
8.1 Available-for-sale investments		
		

2013

(Unit : Baht)

Unrealized
Cost
Fair value Percentage to
		
gain(loss)		
total assets
Available-for-sale investments				
Government securities
168,886,261.00 47,967,360.46 216,853,621.46
27.19
Total available-for-sale investments 168,886,261.00 47,967,360.46 216,853,621.46
27.19
2012

Unrealized
Cost
Fair value Percentage to
		
gain(loss)		
total assets
Available-for-sale investments				
Government securities
165,875,292.50 79,627,014.70 245,502,307.20
28.22
Total available-for-sale investments 168,875,292.50 79,627,014.70 245,502,307.20
28.22
8.2 Held-to-maturity investments
			

(Unit : Baht)

2013
2012
Cost/ Amortized Percentage Cost/ Amortized Percentage
cost
to total assets
cost
to total assets

Held-to-maturity investments
Government and state enterprise securities :-				
Saving lotteries
1,000,000.00
0.13 1,000,000.00
Promissory notes	 -	 5,000,000.00
Debenture-convertible debenture	 20,000,000.00	 2.51 20,000,000.00
Deposits at commercial banks
308,930,000.00
38.74 324,430,000.00
Certificates of deposit
with financial institutions
74,000,000.00
9.27 56,000,000.00
Total held-to-maturity investments 403,930,000.00
50.65 406,430,000.00

0.11
0.57
2.30
37.30
6.44
46.72
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8.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

(หน่วย : บาท)

2556
ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
สลากออมทรัพย์	 1,000,000.00	 1,000,000.00
หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภาพ	 -	 20,000,000.00 20,000,000.00
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
229,930,000.00	 79,000,000.00	 -	 308,930,000.00
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
74,000,000.00	 -	 74,000,000.00
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
303,930,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00 403,930,000.00
2555
ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
เงินลงทุนทจี่ ะถือจนครบกำหนด				
หุ้นกู้ - หุ้นกู้แปสงสภาพ	 -	 -	 20,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 5,000,000.00	 -	 สลากออมทรัพย์	 -	 1,000,000.00	 เงินฝากธนาคารพาณิชย์
269,430,000.00	 55,000,000.00 	 บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
56,000,000.00	 -	 รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
330,430,000.00 56,000,000.00 20,000,000.00

(หน่วย : บาท)
รวม
20,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
324,430,000.00
56,000,000.00
406,430,000.00

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของตราสารหนี้ มีดังนี้
		
(หน่วย : บาท)
2556
2555
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกำหนด		
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 	
406,430,000.00 433,985,000.00
ซื้อระหว่างงวด
297,500,000.00 368,000,000.00
ไถ่ถอนระหว่างงวด
(300,000,000.00) (395,555,000.00)
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
403,930,000.00
406,430,000.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 64.93 ล้านบาท และ
สลากออมทรัพย์ จำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามหมายเหตุ 33
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8.3 Period to maturity
			

(Unit : Baht)

			

(Unit : Baht)

2013
Period to maturity
Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years
Total
Available-for-sale investments				
Government and state enterprise securities :-			
Saving Lottery	 1,000,000.00	 1,000,000.00
Debenture-convertible debenture	 -	 20,000,000.00 20,000,000.00
Deposits at commercial banks
229,930,000.00	 79,000,000.00	 -	 308,930,000.00
Certificates of deposit with
financial institutions
74,000,000.00	 -	 74,000,000.00
Total available-for-sale investments 303,930,000.00 80,000,000.00 20,000,000.00 403,930,000.00
2012
Period to maturity
Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years
Available-for-sale investments				
Debenture-convertible debenture	 -	 -	 20,000,000.00
Promissory notes	 5,000,000.00	 -	 Saving Lottery	 -	 1,000,000.00	 Deposits at commercial banks
269,430,000.00	 55,000,000.00 	 Certificates of deposit with
financial institutions
56,000,000.00	 -	 Total available-for-sale investments 330,430,000.00 56,000,000.00 20,000,000.00

Total
20,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
324,430,000.00
56,000,000.00
406,430,000.00

Movements during the years ended 31 December 2013 and 2012 of marketable equity and debt
securities and general investment securities were as follows:
		
(Unit : Baht)
 	
2013
2012
Held to maturity securities		
At January 1 - at cost net of allowance for impairment
406,430,000.00 433,985,000.00
Purchases during the year
297,500,000.00 368,000,000.00
Redemptions during the year
(300,000,000.00) (395,555,000.00)
Sales during the year
403,930,000.00
406,430,000.00
As at December 31, 2013 and 2012, the Company pledged bank deposit Baht 64.93 million bonds
and premium savings certificates in total amount of Baht 1.00 million, as collateral as stated in note 33.
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9. เงินให้ก
 ู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมโดยจำแนกอายุตามเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาค้างชำระ
เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต ้น ดอกเบี้ย รวม
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 11,523,855.68 - 	 1,092,943.31 - 	 12,616,798.99 - 	 12,616,798.99
รวม
11,523,855.68 - 1,092,943.31 - 12,616,798.99 - 12,616,798.99
 	
31 ธันวาคม 2555
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ระยะเวลาค้างชำระ
เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต ้น ดอกเบี้ย รวม
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 4,490,902.82 	 - 	 1,027,122.76 - 5,518,025.58 - 5,518,025.58
รวม
4,490,902.82 - 1,027,122.76 - 5,518,025.58 - 5,518,025.58
9.1 เงินให้กู้ยืม โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ร้อยละ MLR - 1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
9.2 	เงินให้กู้ยืมโดยให้บุคคลค้ำประกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
						

2556
			
เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร
ติดตั้งและ
ยานพาหนะ
			
เครื่องใช้ส ำนักงาน
ราคาทุน :					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
41,549,000.00 80,536,138.70 51,589,372.73 15,456,462.54
ซื้อเพิ่ม
999,729.68
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54
ค่าเสื่อมราคาสะสม :					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
- 2,421,816.53	 532,632.50	 893,426.39
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27
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(หน่วย : บาท)
รวม
189,130,973.97
999,729.68
190,130,703.65
133,024,911.38
3,847,875.42
136,872,786.80
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9. LOANS
As at December 31, 2013 and 2012, loans and accrued interest aged by principal and accrued
interest are as follows:
(Unit : Baht)
December 31,2013
Mortgage loans
Others
Total
Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total
Not yet due
11,523,855.68 - 	 1,092,943.31 - 	 12,616,798.99 - 	 12,616,798.99
Total
11,523,855.68 - 1,092,943.31 - 12,616,798.99 - 12,616,798.99
December 31,2012
Mortgage loans
Others
Total
Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total
Not yet due
4,490,902.82 	 - 	 1,027,122.76	 - 5,518,025.58 - 5,518,025.58
Total
4,490,902.82 - 1,027,122.76 - 5,518,025.58 - 5,518,025.58
9.1 	The collateralized loans are loan facilities provided to employees as part of the credit welfare
project for house with interest rate MLR – 1.5% to MOR - 2.0% per annum.
9.2 	The collateralized loans are personal loans provided to employees as part of the benefit
program with interest rate at MLR - 1.5% per annum.
10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
					

2013
Land
Building
Fixture and
Vehicle
			
office equipment		
Net book value 					
at December 31, 2012
41,549,000.00 80,536,138.70 51,589,372.73 15,456,462.54
Additions
999,729.68
as at December 31, 2013 41,549,000.00 80,536,138.70 52,589,102.41 15,456,462.54
Accumulated depreciation :					
at December 31, 2012
- 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88
Depreciation charge
		 for the year
- 2,421,816.53	 532,632.50	 893,426.39
as at December 31, 2013
- 71,299,526.80 51,062,556.73 14,510,703.27

(Unit : Baht)
Total
189,130,973.97
999,729.68
190,130,703.65
133,024,911.38
3,847,875.42
136,872,786.80
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(หน่วย : บาท)

2556
			
เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร
ติดตั้งและ
ยานพาหนะ
รวม
			
เครื่องใช้ส ำนักงาน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี :						
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556					 3,847,875.42

						
(หน่วย : บาท)
		 2555
			
เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร
ติดตั้งและ
ยานพาหนะ
รวม
			
เครื่องใช้ส ำนักงาน
ราคาทุน :						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
41,549,000.00 80,536,138.70 51,245,506.77 17,633,005.57 190,963,651.04
ซื้อเพิ่ม
343,865.96
343,865.96
จำหน่าย
- (2,176,543.03) (2,176,543.03)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 	 41,549,000.00 80,536,138.70 51,589,372.73 15,456,462.54 189,130,973.97
ค่าเสื่อมราคาสะสม : 		 	 	 	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 	
- 66,416,384.84 49,975,918.71 14,818,295.51 131,210,599.06
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 	
- 2,461,325.43 554,005.52 975,522.40 3,990,853.35
จำหน่าย
- (2,176,541.03) (2,176,541.03
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 	
- 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88 133,024,911.38
มูลค่าสุทธิตามบัญชี : 		 	 	 	 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 	 41,549,000.00 14,119,753.86 1,269,588.06 2,814,710.06 59,753,051.98
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 	 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี : 		 	 	 	 	
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 	 	 	 	 	 3,990,853.35
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน ในราคาทุนก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน 49.82 ล้านบาท และจำนวน 49.16 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวน
แล้วแต่สินทรัพย์ยังคงใช้งานอยู่
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(Unit : Baht)

2013
Land
Building
Fixture and
Vehicle
Total
			
office equipment		
Net book value					
at December 31, 2012 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59
at December 31, 2013 41,549,000.00 9,236,611.90 1,526,545.68 945,759.27 53,257,916.85
Depreciation for the year					
at December 31, 2013					 3,847,875.42
				
(Unit : Baht)
2012
Land
Building
Fixture and
Vehicle
Total
			
office equipment		
Cost					
at December 31, 2011
41,549,000.00 80,536,138.70 51,245,506.77 17,633,005.57 190,963,651.04
Additions
343,865.96
343,865.96
Disposal
- (2,176,543.03) (2,176,543.03)
as at December 31, 2012 41,549,000.00 80,536,138.70 51,589,372.73 15,456,462.54 189,130,973.97
Accumulated depreciation	 	 	 	 	
at December 31, 2011
- 66,416,384.84 49,975,918.71 14,818,295.51 131,210,599.06
Depreciation for the year
- 2,461,325.43 554,005.52 975,522.40 3,990,853.35
Disposal
- (2,176,541.03) (2,176,541.03)
as at December 31, 2012
- 68,877,710.27 50,529,924.23 13,617,276.88 133,024,911.38
Net book value	 	 	 	 	
at December 31, 2012 41,549,000.00 14,119,753.86 1,269,588.06 2,814,710.06 59,753,051.98
at December 31, 2013 41,549,000.00 11,658,428.43 1,059,448.50 1,839,185.66 56,106,062.59
Depreciation for the year				
at December 31, 2013					 3,990,853.35
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has furniture, fixtures and office equipment at
cost before deducting accumulated depreciation amount of Baht 49.82 million and Baht 49.16 million,
respectively which are fully depreciated and still used in its operation.
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวต
น

(หน่วย : บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน	  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
1,639,571.03
เพิ่มขึ้น 	 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1,639,571.03
เพิ่มขึ้น	 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	 1,639,571.03
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
1,110,921.01
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	 218,362.99
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1,329,284.00
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
110,600.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1,439,884.00
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
310,287.03
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
199,687.03
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2555	 218,362.99
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2556
110,600.00

12. เจ้าหนี้บริษัทประกันภ
 ัยต่อ
		
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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31 ธันวาคม 2556
3,671,375.16
7,229,981.93
1,955,047.19
12,856,404.28

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2555
3,856,105.05
4,691,511.46
5,844,471.80
14,392,088.31
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11. INTANGIBLE ASSETS
			

(Unit : Baht)
Computer software
Cost:		
At December 1, 2011
1,639,571.03
Additions
At December 31, 2012
1,639,571.03
Additions
At December 31, 2013
1,639,571.03
Accumulated amortization			
At December 31,2011
1,110,921.01
Amortization charge
218,362.99
At December 31, 2012
1,329,284.00
Amortization charge
110,600.00
At December 31, 2013
1,439,884.00
Net book value:			
At 31 December 2012
310,287.03
At 31 December 2013
199,687.03
Amortization for the year 2012
218,362.99
Amortization for the year 2013
110,600.00

12 DUE TO REINSURERS
		
Premium ceded payables
Amount withheld on reinsurance
Other reinsurance payables - treaty
Total reinsurance payables

December 31, 2013
3,671,375.16
7,229,981.93
1,955,047.19
12,856,404.28

(Unit : Baht)
December 31, 2012
3,856,105.05
4,691,511.46
5,844,471.80
14,392,088.31
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13. สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
		
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม
151,346,350.13
178,379,371.75
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 	
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
879,597.30
(5,938,602.00)
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง
34,737,884.94
31,418,414.32
- เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
965,367.74
(1,255,711.74)
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างงวด 	 (102,812,049.39) 	 (51,257,122.20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 	
85,117,150.72
151,346,350.13
จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ 	 55,119,771.51
120,682,517.94
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายได้รวม
สำรองค่าสินไหมทดแทนของ อุทกภัยที่เกิดขึ้น จำนวน 57.48 ล้านบาท และ จำนวน 138.94 ล้านบาท ตามลำดับ
(ตามหมายเหตุข้อ 35)
14. สำรองเบี้ยป
 ระกันภัย
14.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
		
ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวดนี้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดนี้
ยอดคงเหลือ
14.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
 	 	

31 ธันวาคม 2556
77,400,451.45
249,414,908.86
(211,894,627.50)
114,920,732.81

31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 1 มกราคม
19,842,305.56
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในงวดนี้ 	
42,349,785.15 	
ความเสี่ยงภัยท ี่หมดสิ้นไปแล้วในงวดนี้ 	
(29,078,218.28) 	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	 33,113,872.43
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(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2555
78,812,690.97
160,325,002.49
(161,737,242.01)
77,400,451.45
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2555
21,838,835.46
6,707,162.00
(8,703,691.90)
19,842,305.56
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13. LOSS RESERVES AND OUTSTANDING CLAIMS
		
(Unit : Baht)
December 31, 2013
December 31, 2012
Balance as at January 1
151,346,350.13
178,379,371.75
Loss incurred and loss adjustment expenses
during the period		
- Incurred but not reported
879,597.30
(5,938,602.00)
- Outstanding claims
34,737,884.94
31,418,414.32
- Claim payable
965,367.74
(1,255,711.74)
Claims and loss adjustment expenses paid
during the period
(102,812,049.39) 	 (51,257,122.20)
Ending balance
85,117,150.72
151,346,350.13
Amount of claims and loss adjustment expenses
from reinsurance contracts
55,119,771.51
120,682,517.94
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has loss reserve and outstanding claims that
including for severe flood claim amount Baht 57.48 million and Baht 138.94 million, respectively. (notes
35).
14. PREMIUM RESERVES
14.1 Unearned premium reserve
		

December 31, 2013
77,400,451.45
249,414,908.86
(211,894,627.50)
114,920,732.81

(Unit : Baht)
December 31, 2012
78,812,690.97
160,325,002.49
(161,737,242.01)
77,400,451.45

December 31, 2013
Balance as at January 1
19,842,305.56
Estimated claims for the period
42,349,785.15 	
Expired risk during the period
(29,078,218.28) 	
Ending balance	 33,113,872.43

(Unit : Baht)
December 31, 2012
21,838,835.46
6,707,162.00
(8,703,691.90)
19,842,305.56

Balance as at January 1
Premium written for the period
Premium earned for the current period
Ending balance
14.2 Unexpired risk reserve
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด จำนวนเงิน 33.11 ล้านบาท
(ปี 2555 จำนวน 19.84 ล้านบาท) เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้
15. เงินเบิกเกินบ
 ัญชีธ นาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR - 3.00 ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทฯ ตามหมายเหตุ 33
16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			

(หน่วย : บาท)
ผลประโยชน์ระยะยาว
2556
2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
489,978.00
450,741.00
ต้นทุนดอกเบี้ย
401,328.00
338,732.00
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
553,635.00
243,339.00
รวมค่าใช้จ่าย
1,444,941.00
1,032,812.00
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ 			
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน
8,492,777.00
9,299,889.00
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
553,635.00
243,339.00
รวมภาระผูกพัน
9,046,412.00
9,543,228.00
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		 ณ วันที่ 1 มกราคม 	
9,543,228.00
8,510,416.00
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 	
489,978.00
450,741.00
ต้นทุนดอกเบี้ย 	
401,328.00
338,732.00
หัก ผลประโยชน์โครงการจ่าย 	
(1,941,757.00)	 0.00
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 	
553,635.00
243,339.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 	
9,046,412.00
9,543,228.00
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As at December 31, 2013, the Company has not provided for unexpired risk reserve for the amount
of Baht 33.11 million (in 2012, Baht 19.84 million) since unexpired risk reserve is lower than unearned premium
reserve.
15. BANK OVERDRAFTS
As at December 31, 2013 and 2012, the Company has credit facilities of bank overdrafts amounting
to Baht 20 million with interest rate at MOR - 3 % guaranteed by fixed deposit as disclosed in note 33.
16. OBLIGATION EMPLOYEE BENEFITS
Employee benefits expenses project as determined			

(Unit : Baht)
Long term benefit
2013
2012
Balance as at December 31			
Current service cost
489,978.00
450,741.00
Interest cost
401,328.00
338,732.00
Actuarial (Gains) / Losses reserve for the year
553,635.00
243,339.00
Total expenses
1,444,941.00
1,032,812.00
The statement of financial position obligation
was determined as follows:		
Present value of the defined benefit obligations
8,492,777.00
9,299,889.00
Unrecognized actuarial (gain) loss
553,635.00
243,339.00
Defined benefit obligation at end of year
9,046,412.00
9,543,228.00
Movement in the present value of
the defined benefit obligations
Defined benefit obligations at January 1
9,543,228.00
8,510,416.00
Current service cost
489,978.00
450,741.00
Interest cost
401,328.00
338,732.00
Less Benefits paid
(1,941,757.00)
Actuarial (Gains) / Losses reserve for the year
553,635.00
243,339.00
Defined benefit obligation at December 31
9,046,412.00
9,543,228.00
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ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลด		
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

ปี 2556
ร้อยละ
4.40
3.08
0.00 - 25.00
TMO2008

ปี 2555
ร้อยละ
4.00
2.89
0.00 - 18.00
TMO2008

17. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท จำนวน 6 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 18 ล้านบาท
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
18. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ ่ายภาษีเงินได้
18.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2556
2555
สินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สำรองเบี้ยประกันภัย
317,362.73
705,811.23
สำรองค่าสินไหมทดแทน
3,646,165.10
9,992,552.84
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงาน
		 ให้บริษัทฯทราบ (IBNR)
1,517,351.86
1,341,432.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
862,071.29
229,229.03
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
2,197,633.87
1,908,645.60
รวม			
8,540,584.85 14,177,671.10
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบ ัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
9,593,472.09 15,925,402.94
รวม			
9,593,472.09 15,925,402.94
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(1,052,887.31) (1,747,731.84)
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Actuarial assumptions to use for calculation:Discount Rate
Long term salary increase
Employees turn over
Mortality Rate

2013
Percentage
4.40
3.08
0.00 - 25.00
TMO2008

2012
Percentage
4.00
2.89
0.00 - 18.00
TMO2008

17. DIVIDEND PAYMENT
According to the resolution of annual general shareholders’ meeting for the year 2013 held on April 30 2013,
The company passed resolution to pay dividend to the shareholders from result of its operation of the year
2012 at the rate Baht 3 per share for 6 million shares total amount of Baht 18 million. The company already
paid dividend on May 27,2013
18. Deferred tax assets/liabilities and Income tax
18.1 As at December 31, 2013 and 2012, the component of deferred tax assets and liabilities consist
of following items.
(Unit : Baht)
2013
2012
Deferred tax assets		
Premium reserve
317,362.73
705,811.23
Loss reserves and outstanding claims
3,646,165.10
9,992,552.84
Loss reserves incurred but not reported (IBNR)
1,517,351.86
1,341,432.40
Allowance for doubtful accounts
862,071.29
229,229.03
Employee benefit obligation
2,197,633.87
1,908,645.60
Total			
8,540,584.85 14,177,671.10
Deferred tax liabilities		
Unrealized gain from investment valuation – Available for sale 9,593,472.09 15,925,402.94
Total			
9,593,472.09 15,925,402.94
Deferred tax assets (liabilities) - net
(1,052,887.31) (1,747,731.84)
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18.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
5,747,813.32
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5,747,813.32

(หน่วย : บาท)
2555
739,531.22
4,726,446.30
5,465,977.52

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2556
2555
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
9,593,472.09
15,925,402.94
				
9,593,472.09
15,925,402.94
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2556
2555
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
7,574,792.36
30,904,504.66
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
23%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
1,514,958.47
7,108,036.07
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน		
ผลกระทบต่อภ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
(708,966.94)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี
(1,056,073.72) (1,071,174.61)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
5,288,928.57
138,083.00
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5,747,813.32
5,465,977.52
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18.2 Income tax for the year ended December 31,2013 and 2012 is summarized as follows
(Unit : Baht)
2013
2012
Current income tax:		
Income tax for the year
739,531.22
Deferred income tax:		
Deferred tax from temporary difference
5,747,813.32
4,726,446.30
Income tax presented in statement of comprehensive income
5,747,813.32
5,465,977.52
The amount of income tax relating to each component of other comprehensive incomes for the
year ended December 31, 2013 and 2012 are summarized as follows.
(Unit : Baht)
2013
2012
Deferred tax realting to gain from investment
valuation Available for sale 	
9,593,472.09
15,925,402.94
		
9,593,472.09
15,925,402.94
Reconciliation amount between income tax expenses and multiplication of taxable profit and tax
rate used for the year ended December 31, 2013 and 2012 are presented as follows.
(Uint : Baht)
2013
2012
Profit (Loss) from accounting before income tax
7,574,792.36
30,904,504.66
Income tax rate
20%
23%
Profit(Loss) from accounting before income tax multiplied by
income tax rate
1,514,958.47
7,108,036.07
Income tax adjusted of previous year		
The effect from changing income tax rate of deferred tax
(708,966.94)
The effect of income tax:		
Non taxable revenues and expenses
(1,056,073.72) (1,071,174.61)
Undeductible expenses
5,288,928.56
138,083.00
Income tax presented in statement of comprehensive income
5,747,813.32
5,465,977.52
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19. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,221,036.38
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสนิ ไหมทดแทนและคา่ ใช้จา่ ยใน
		 การจัดการค่าสินไหมทดแทน 1,278,463.22 1,519,966.98 34,256,058.54 41,931.95 (513,570.71) 36,582,849.98
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
ค่าใช้จา่ ยในการรบั ประกันภยั อน่ื 2,790,263.21 16,640.00 40,674,174.39	 - 326,110.00 43,807,187.60
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 16,090,958.14 3,571,199.45 94,977,802.74 182,200.55 2,621,153.19 117,443,314.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						 58,434,940.90
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						 175,878,254.97
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย						 (5,480,393.03)
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
ประกันภัยท าง		
ประกันอุบัติเหตุ	 ประกันภัย
ประกันอัคคีภ ัย	ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล	เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
54,213,449.80 16,796,749.34 70,357,673.16 566,282.82 18,390,847.37 160,325,002.49
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
24,447,181.91 9,798,437.97 3,471,208.42 100,349.25 17,997,577.27 55,814,754.82
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
29,766,267.89 6,998,311.37 66,886,464.74 465,933.57 393,270.10 104,510,247.67
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(3,123,617.86) (189,860.63) 7,159,853.68 1,186.68 (879,981.24) 2,967,580.63
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 32,889,885.75 7,188,172.00 59,726,611.06 464,746.89 1,273,251.34 101,542,667.04
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 3,498,308.13 3,701,630.25 678,134.49 31,798.74 3,240,260.40 11,150,132.01
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 36,388,193.88 10,889,802.25 60,404,745.55 496,545.63 4,513,511.74 112,692,799.05
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย							
ค่าสนิ ไหมทดแทนและคา่ ใช้จา่ ยใน
		 การจดั การคา่ สนิ ไหมทดแทน 30,334,573.07 1,393,038.44 28,490,811.02 39,199.72 (681,757.95) 59,575,864.30
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
12,538,465.67 2,213,032.62 9,923,058.65 105,429.78 2,244,691.79 27,024,678.51
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,673,023.00
- 8,908,564.95	 - 281,931.00 10,863,518.95
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 44,546,061.74 3,606,071.06 47,322,434.62 144,629.50 1,844,864.84 97,464,061.76
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						 53,609,920.47
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						 151,073,982.23
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย						 (38,381,183.18)
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19. UNDERWRITING INFORMATION REPORT BY INSURANCE CATEGORIES
(Unit : Baht)

For period ended December 31, 2013
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
Fire
		
transportation		
accident
Underwriting income						
Premium written
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
Less: Premium ceded
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
Net premium written
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
Less: Unearned premium
		 reserves
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
Earned premium written
34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
Fee and commissions income 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,221,036.38
Total underwriting income
39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 1,278,463.22 1,519,966.98 34,256,058.54 41,931.95 (513,570.71) 36,582,849.98
Commissions and brokerages 12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
Other underwriting expenses 2,790,263.21 16,640.00 40,674,174.39
0.00 326,110.00 43,807,187.60
Total underwriting expenses 16,090,958.14 3,571,199.45 94,977,802.74 182,200.55 2,621,153.19 117,443,314.07
Operating expenses						 58,434,940.90
Total underwriting expenses						 175,878,254.97
Gain (Loss) on underwriting 						 (5,480,393.03)
For period ended December 31, 2012
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
Fire
		
transportation		
accident
Underwriting income						
Premium written
54,213,449.80 16,796,749.34 70,357,673.16 566,282.82 18,390,847.37 160,325,002.49
Less: Premium ceded
24,447,181.91 9,798,437.97 3,471,208.42 100,349.25 17,997,577.27 55,814,754.82
Net premium written
29,766,267.89 6,998,311.37 66,886,464.74 465,933.57 393,270.10 104,510,247.67
Less: Unearned premium
		 reserves
(3,123,617.86) (189,860.63) 7,159,853.68 1,186.68 (879,981.24) 2,967,580.63
Earned premium written
32,889,885.75 7,188,172.00 59,726,611.06 464,746.89 1,273,251.34 101,542,667.04
Fee and commissions income 3,498,308.13 3,701,630.25 678,134.49 31,798.74 3,240,260.40 11,150,132.01
Total underwriting income
36,388,193.88 10,889,802.25 60,404,745.55 496,545.63 4,513,511.74 112,692,799.05
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 30,334,573.07 1,393,038.44 28,490,811.02 39,199.72 (681,757.95) 59,575,864.30
Commissions and brokerages 12,538,465.67 2,213,032.62 9,923,058.65 105,429.78 2,244,691.79 27,024,678.51
Other underwriting expenses 1,673,023.00
0.00 8,908,564.95
0.00 281,931.00 10,863,518.95
Total underwriting expenses 44,546,061.74 3,606,071.06 47,322,434.62 144,629.50 1,844,864.84 97,464,061.76
Operating expenses						 53,609,920.47
Total underwriting expenses						 151,073,982.23
Gain (Loss) on underwriting 						 (38,381,183.18)
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20. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินง าน

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 	
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(หน่วย : บาท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
34,361,308.05

33,300,880.23

11,825,839.16
1,582,446.33
2,587,477.74
1,345,000.00
6,732,869.62
58,434,940.90

12,109,178.29
1,169,795.75
52,150.27
559,900.00
6,418,015.93
53,609,920.47

21. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(หน่วย : บาท)
สำหรับปี สิ้นส ุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
ผูบ้ ริหาร		
เงินเดือนและค่าแรง
11,265,739.00
10,125,799.00
ค่าใช้จ่าย – โครงการสมทบเงิน
202,197.10
239,128.00
อื่นๆ
1,408,248.63
2,345,485.49
		
12,876,184.73
12,710,412.49
พนักงานอื่นๆ
เงินเดือนและค่าแรง
19,504,136.00
18,150,831.00
ค่าใช้จ่าย – โครงการสมทบเงิน
346,892.00
371,960.00
อื่นๆ 	
1,634,095.32
2,627,576.74
		
21,485,123.32
21,150,367.74
รวม
34,361,308.05
33,860,780.23
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22. ผลประโยชน์ทจี่ ่ายแก่กรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหาร
งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ
ที่บริษัทฯ จ่ายให้กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 13.76 ล้านบาท และ 12.71 ล้านบาท ตามลำดับ
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20. OPERATING EXPENSES

Personal expenses which are not expenses
for underwriting and claims
Premises and equipment expenses which is not expenses
for underwriting
Taxes and duties
Bad debts and doubtful accounts
Directors’ remuneration
Other operating expenses
Total operating expenses

(Unit : Baht)
For the year ended
December 31, 2013 December 31, 2012
34,361,308.05

33,300,880.23

11,825,839.16
1,582,446.33
2,587,477.74
1,345,000.00
6,732,869.62
58,434,940.90

12,109,178.29
1,169,795.75
52,150.27
559,900.00
6,418,015.93
53,609,920.47

21. EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE

(Unit : Baht)
For the year ended
December 31,2013 December 31, 2012
Management			
Wages and salaries 	
11,265,739.00
10,125,799.00
Pension costs - defined contribution plans
202,197.10
239,128.00
Others
1,408,248.63
2,345,485.49
		
12,876,184.73
12,710,412.49
Other employees			
Wages and salaries 	
19,504,136.00
18,150,831.00
Pension costs - defined contribution plans
346,892.00
371,960.00
Others
1,634,095.32
2,627,576.74
		
21,485,123.32
21,150,367.74
Total
34,361,308.05
33,860,780.23

22. BENEFITS PAID TO DIRECTORS AND KEY MANAGEMENT
Directors’ remuneration is benefit paid to the Company’s directors in accordance with the Section 90
of the Public Company Limited Act B.E. 1992 excluded salaries and related benefits to be paid to executive
directors.
The financial statements for the year ended December 31, 2013 and 2012 are included salaries,
meeting allowance and gratuity which the Company paid to directors and management in the amount
of Baht 13.76 million and 12.71 million ,respectively
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23. ผลกระทบทางภาษีท
 ี่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
			
(หน่วย :บาท)
ผลประโยชน์
จำนวนสุทธิ
จำนวนก่อนภาษี
		
(ค่าใช้จ ่าย) ภาษี
จากภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(31,659,654.24)
6,331,930.85 (25,327,723.39)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 	
(553,635.37)
110,727.07
(442,908.30)
รวม
(32,213,289.61)
6,442,657.92 (25,770,631.69)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555			
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
34,167,926.42
(6,833,585.28) 27,334,341.14
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 	
-	 -	 รวม
34,167,926.42
(6,833,585.28) 27,334,341.14
24. รายการธุรกิจก
 ับกิจการทเี่กี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทม ีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสามารถ
สรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท
ความสัมพันธ์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
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(หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว
เนื่องจากกรรมการได้ลาออกจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว)
ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
		
(หน่วย : ล้านบาท)
สำหรับปสี ิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เบี้ยประกันภัยรับ 	 0.81 	 ในอตั ราทใี่ กล้เคียงกบั บ ริษทั ฯ
			
รับจากบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยรับ 	 0.69 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
			
0.75 - 2.55 ต่อปี
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23. TAX AFFECT TO RELATE WITH EASH COMPONENT
OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME
			
(Unit : Baht)
Amount before Benefit (Expense) Net amount
Tax
Tax
from Tax
As at December 31, 2013		
Gains on changes in values of investments
(31,659,654.24)
6,331,930.85 (25,327,723.39)
Actuarial gain(loss) reserve
(553,635.37)
110,727.07
(442,908.30)
Total
(32,213,289.61)
6,442,657.92 (25,770,631.69)
As at December 31, 2012			
Gains on changes in values of investments
34,167,926.42
(6,833,585.28) 27,334,341.14
Actuarial gain(loss) reserve	 -	 -	 Total
34,167,926.42
(6,833,585.28) 27,334,341.14
24. RELATED PARTY TRANSACTION
Company’s name
Thai Military Bank PLC.

Relationship
Common director

(Note : As at December 31, 2012, Thai Military Bank PLC. was not related party because director
resigned from Thai Military Bank PLC.)
During the period, the Company had significant business transactions with related parties. These
transactions, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon in the ordinary course
of businesses between the Company and those companies. Below is a summary of those transactions.
		
(Unit : Baht)
For the years ended
December 31, 2013December 31, 2012 Pricing policies
Transactions with related companies		
Premium written	 0.81 	 at the close premium
			
rate for external clients.
Interest income	 0.69 	 Interest rate 0.75 - 2.55
			
per annum.
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วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้แสดงรายการสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนี้
		

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
เงินฝากสถาบันการเงิน	 38,604,212.94
ดอกเบี้ยค้างรับ	 162,433.36
25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน
ในหลักท รัพย์ เงินให้ก ยู้ มื แ ละเงินค า้ งรบั /ค้างจา่ ยเกีย่ วกบั ก ารประกันภ ยั ต อ่ บริษทั ฯ มีค วามเสีย่ งทเี่ กีย่ วข้องกบั เครือ่ งมอื 
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเงินให้กู้ยืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญ
เนือ่ งจากผกู้ ยู้ มื เงินแ ละผเู้ อาประกันภ ยั ข องบรษิ ทั ฯ กระจายอยูใ่ นอตุ สาหกรรมทแี่ ตกตา่ งกนั แ ละภมู ภิ าคตา่ งๆในประเทศ
และมลู ค่าส งู สุดข องความเสีย่ งคอื ม ลู ค่าต ามบญั ชีข องสนิ ทรัพย์ด งั ก ล่าว หักด ว้ ยคา่ เผือ่ ห นีส้ งสัยจ ะสญู ต ามทแี่ สดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทฯ
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
(หน่วย : บาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย		
	ปรับขึ้นล ง	คงที่
ไม่มดี อกเบี้ย
รวม
ตามอัตราตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
4,086,438.35 5,000,000.00 1,739,466.72 10,825,905.07
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน	 382,930,000.00	 382,930,000.00
หุ้นกู้	 20,000,000.00	 20,000,000.00
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
11,523,855.68	 -	 11,523,855.68
รวม
15,610,294.03 407,930,000.00 1,739,466.72 425,279,760.75
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As at December 31, 2013 and 2012 the company has presented the details of assets and debts
which are significantly matter with the relate companies as follows:		
(Unit : Baht)
December 31, 2013 December 31, 2012
Deposit at financial institutions	 38,604,212.94
Interest income	 162,433.36
25. FINANCIAL INSTRUMENTS
25.1 Financial risk management
		 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107
“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents,
Premium due and uncollected, reinsurance assets, due to reinsurers, investments in securities and loans. The
financial risks associated with these financial instruments and risk management policy is described below.
		 Credit risk
		 Concentrations of the credit risk with respect to premiums due and uncollected are insignificant
due to the large number of customers comprising the customer base and their dispersion across different
industries and geographic regions in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the book value of assets
after deduction of allowance for doubtful debts as presented in the statements of financial position.
		 Interest rate risk
		 Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate and the
Company’s cash flows will affect due to changes in market interest rate.
(Unit : Baht)
Book value as at December 31, 2013
Floating
Fixed
Non
Total
interest rate interest rate interest rate
Deposits at financial institutions
4,086,438.35 5,000,000.00 1,739,466.72 10,825,905.07
Fixed deposits over 3 months	 382,930,000.00	 382,930,000.00
Debentures	 20,000,000.00	 20,000,000.00
Collateralized loans
11,523,855.68	 -	 11,523,855.68
Total
15,610,294.03 407,930,000.00 1,739,466.72 425,279,760.75
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(หน่วย : บาท)

ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย		
	ปรับขึ้นล ง	คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
ตามอัตราตลาด
เงินฝากสถาบันการเงิน
18,513,947.94		 4,764,815.97 23,278,763.91
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน	 380,430,000.00	 380,430,000.00
หุ้นกู้	 20,000,000.00	 20,000,000.00
ตั๋วเงิน	 5,000,000.00	 5,000,000.00
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
5,518,025.58	 -	 5,518,025.58
รวม
24,031,973.52 405,430,000.00 4,764,815.97 434,226,789.49

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่
ที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556
					 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
ถัวเฉลี่ย
					
(ร้อยละต่อปี)
เงินฝากสถาบันการเงิน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 					
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน	 303,430,000.00 79,500,000.00	 - 382,930,000.00 2.25-4.00
หุ้นกู้	 -	 - 20,000,000.00 20,000,000.00 5.25-6.50
เงินให้กู้ยืม 	 -	 - 11,523,855.68 11,523,855.68 MLR-1.50
รวม	 303,430,000.00 79,500,000.00 31,523,855.68 414,453,855.68
ราคาตามบัญชี ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2555
					 อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 1 ปี เกินกว่า 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
ถัวเฉลี่ย
					
(ร้อยละต่อปี)
เงินฝากสถาบันการเงิน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 					
เงินฝากประจำประเภทเกินกว่า 3 เดือน 330,430,000.00	 55,000,000.00	 - 385,430,000.00 2.25-4.25
หุ้นกู้	 -	 - 20,000,000.00 20,000,000.00 5.50-6.50
เงินให้กู้ยืม 	 -	 - 5,518,025.58 5,518,025.58 MLR-1.50
รวม
330,430,000.00 55,000,000.00 25,518,025.58 410,948,025.58
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(Unit : Baht)

Book value as at December 31, 2012
Floating
Fixed
Non
Total
interest rate interest rate interest rate
Deposits at financial institutions
18,513,947.94		 4,764,815.97 23,278,763.91
Fixed deposits over 3 months	 380,430,000.00	 380,430,000.00
Debentures	 20,000,000.00	 20,000,000.00
Promissory notes	 -	 5,000,000.00	 -	 5,000,000.00
Collateralized loans
5,518,025.58	 -	 5,518,025.58
Total
24,031,973.52 405,430,000.00 4,764,815.97 434,226,789.49

The financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or
the re-pricing date (whichever is practical) as follows :(Unit : Baht)
Book value as at December 31, 2013
Within
Over 1 to Over 5 years Total Interest rate
1 year
5 years			 (% per annum)
Deposits at financial institutions 					
Investments in securities - net 		 		
Fixed deposits over 3 months 	 303,430,000.00 79,500,000.00	 - 382,930,000.00 2.25-4.25
Debentures	 -	 -	 20,000,000.00 20,000,000.00 5.25-6.50
Collateralized loans	 -	 - 11,523,855.68 11,523,855.68 MLR-1.50
Total
303,430,000.00 79,500,000.00 31,523,855.68 414,453,855.68
(Unit : Baht)
Book value as at December 31, 2012
Within
Over 1 to Over 5 years Total Interest rate
1 year
5 years			 (% per annum)
Deposits at financial institutions 					
Investments in securities - net 		 		
Fixed deposits over 3 months
330,430,000.00 55,000,000.00
- 385,430,000.00 2.25-4.25
Debentures
- 20,000,000.00 20,000,000.00 5.50-6.50
Collateralized loans
- 5,518,025.58 5,518,025.58 MLR-1.50
Total
330,430,000.00 55,000,000.00 25,518,025.58 410,948,025.58
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัย และการทำประกันภัย
ต่อเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจาก
วธิ ปี ฏิบตั ขิ องสญั ญาประกันภ ยั รายใหญ่ จะใช้อ ตั ราแลกเปลีย่ นเดียวกันระหว่างสญั ญารบั ป ระกันภ ยั ก บั ส ญั ญาเอาประกัน
ภัยต่อ
25.2 มูลค่ายุติธรรม
		 มูลค่าย ตุ ธิ รรม หมายถงึ จำนวนเงินท ผี่ ซู้ อื้ แ ละผขู้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสนิ ทรัพย์ก นั ในขณะทที่ งั้ ส องฝา่ ยมี
ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถตอ่ รองราคากนั ได้อย่างเป็นอสิ ระในลกั ษณะทไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้องกนั
		 วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจาก
ราคาตลาดลา่ สุด แต่ห ากไม่ส ามารถหาราคาตลาดทเี่ หมาะสมได้ มูลค่าย ตุ ธิ รรมจะกำหนดขนึ้ โดยใช้เกณฑ์ก ารวดั ม ลู ค่า
ที่เหมาะสม
		 บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
		 เงินล งทุนในหลักทรัพย์
		 - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
		 - เงินลงทุนทั่วไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำนวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิดเผย
		 - เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน
มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแส
เงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ
		 เงินให้กู้ยืม
		 - มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไม่มีความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของ
การให้ส นิ เชือ่ ถ อื ต ามจำนวนเงินท แี่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับม ลู ค่าย ตุ ธิ รรมของเงินให้ก ยู้ มื ทีใ่ ช้อ ตั ราดอกเบีย้ 
แบบคงที่ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
26. การบริหารจัดการทุนของบริษัทป
 ระกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดำรงเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
27. เงินส มทบกองทุนป
 ระกันวินาศภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีจำนวนดังนี้
บาท
2556
2555
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 	
570,147.21
365,847.30
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Foreign currency risk
The Company considers itself no significant foreign currency risk relating to receipts of insurance
premiums and reinsurance with foreign insurance companies in foreign currencies which the Company does
not buy any monetary instruments contract to prevent the foreign currency risk. However, Our management
believes that the Company has not affect from the this mentioned risk as significant, due to the reinsurance
traditional will be use the same foreign currencies as quote with the Insured.
25.2 Fair value
		 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.
		 Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial
instruments. For the financial instruments which are regarded as traded in an active market, fair value
has been determined by the latest quoted market price. If however the appropriate quoted market price
cannot be determined, the fair value is determined using an appropriate valuation technique.
		 The following methods and assumptions were used by the Company in estimating the fair
values of financial instruments:		 Investments in securities
		 - The fair value of listed securities is based on their quoted market prices.
		 - The fair value of other investment cannot be properly calculated, and therefore no disclosure
is made.
		 - The fair values of deposits at financial institutions, bonds, debentures and notes with maturity
periods of less than 90 days are based on their carrying value. For those with maturity periods longer than
90 days, fair values are estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate
and the remaining period to maturity.
		 Collateralized loans
		 - For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on carrying
value. The fair value of fixed interest rate loans is estimated using a discounted cash flow method based
on the current interest rate.
26. CAPITAL FUND MANAGEMENT
The primary objectives of the Company’s capital fund management are to ensure that it has an
appropriate financial structure, presences the ability to continue its business as a going concern and to
maintain capital reserve in accordance with Notifications of the Office of Insurance Commission (OIC).
27. CONTRIBUTION TO NON-LIFE GUARANTEE FUND
As at December 31, 2013 and 2012, the accumulated Contribution to Non-Life Guarantee Fund
were as follows:
Baht
2013
2012
Contribution to Non-Life Guarantee Fund
570,147.21
365,847.30
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28. หลักทรัพย์ประกันว างไว้ก
 ับนายทะเบียน
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯได้น ำเงินฝ ากธนาคารจำนวน 14 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 14 ล้านบาท)
วางไว้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ.2535
29. หลักทรัพย์ทจี่ ัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวางไว้ก
 ับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30.00 ล้านบาท ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวาง
เป็นสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียน
30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือ
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกร จำกัด ซึ่งจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ สำหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.55 ล้านบาท
และ 0.61 ล้านบาท ตามลำดับ
31. สำรองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่า
ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่าย
เป็นเงินปันผลได้
32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน
บริษทั ฯ ดำเนินก จิ การในสว่ นงานทางธรุ กิจเดียว คือ ธุรกิจรบั ป ระกันว นิ าศภัยแ ละดำเนินธ รุ กิจในสว่ นงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงาน
ทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ ได้รายงานส่วน
งานดำเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัย
รถ ประกันภัยอ ุบัติเหตส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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28. ASSETS PLEDGED WITH REGISTRAR
As at December 31, 2013 the Company used bank deposit amount of Baht 14 million (December
31, 2012: Baht 14 million) as collateral with the registrar in accordance with the Section 19 of Insurance Act
B.E. 2535. (1992).
29. ASSETS RESERVE PLEDGED WITH REGISTRAR
As at December 31, 2013 and 2012, bank deposit amount of Baht 30.00 million are used as collateral
against premium reserve with the registrar
30. PROVIDENT FUND
The Company and its employees have jointly registered a provident fund scheme under Provident
Fund Act B.E. 2530. (1987). The fund is contributed to by the Company and its employees at the equal
monthly rate of 3 percent of the employees’ basic salary, based on the length of employment and will be
paid to the employees upon termination in accordance with the rules of the fund. The fund is managed by
Kasikorn Management Company Limited. For periods ended December 31, 2013 and 2012 the Company
contributed to Fund approximately Baht 0.55 million and Baht 0.61 million respectively.
31. LEGAL RESERVE
Under the Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 (1992), the Company is required to
set aside a legal reserve at least 5% of annual net profit until the cumulative reserve reaches an amount
of 10% of the authorized share capital. Such legal reserve is not available for dividend distribution
32. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are
regularly reviewed by the Chief Operating Decision Maker in order to make decisions about the allocation
of resources to the segment and assess its performance.
The Company’s operations involve the single business segment of non-life insurance, and are carried
on in the single geographic area of Thailand. As a result, all of the revenues, operating profits and assets as
reflected in these financial statements pertain to the aforementioned business segment and geographical
area. And for the purposes of administration. The Company reported operating segments. Divided into
categories of products include fire insurance, marine and transport insurance, personal accident insurance
and miscellaneous insurance as segment income and profit of the Company for periods ended December
31, 2013 and 2012 are as follows.
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ดังนี้

ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของ บริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

 	
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

(หน่วย : บาท)
รวม

รายได้จากการรับประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยรับ
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,221,036.38
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 						
ค่าสนิ ไหมทดแทนและคา่ ใช้จา่ ยใน
		 การจัดการค่าสินไหมทดแทน 	1,278,463.22 1,519,966.98 34,256,058.54 41,931.95 (513,570.71) 36,582,849.98
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 2,790,263.21 16,640.00 40,674,174.39
0.00 326,110.00 43,807,187.60
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
16,090,958.14 3,571,199.45 94,977,802.74 182,200.55 2,621,153.19 117,443,314.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						 58,434,940.90
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						 175,878,254.97
ขาดทุนจากการรับประกันภัย						 (5,480,393.03)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ						 19,977,723.74
กำไรจากเงินลงทุน						 7,212,932.25
รายได้อื่น						 3,259,663.89
ค่าใช้จ่ายอื่น						(17,395,134.49)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 						 7,574,792.36
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						 (5,747,813.32)
กำไรสำหรับงวด						 1,826,979.04
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(Unit : Baht)

For year ended December 31, 2013
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
		
transportation		
accident
Underwriting income						
Premium written
56,740,318.47 15,184,236.95 154,766,862.41 706,074.52 22,017,416.51 249,414,908.86
Less: Premium ceded
22,211,591.34 8,858,621.21 7,963,178.45 144,129.20 21,186,582.03 60,364,102.23
Net premium written
34,528,727.13 6,325,615.74 146,803,683.96 561,945.32 830,834.48 189,050,806.63
Less: Unearned premium
		 reserves
381,998.95 1,794,940.53 29,439,071.99 225,263.95
32,705.65 31,873,981.07
Earned premium written 34,146,728.18 4,530,675.21 117,364,611.97 336,681.37 798,128.83 157,176,825.56
Fee and commissions income 5,653,533.95 2,694,515.46 1,381,863.72 42,101.65 3,449,021.60 13,221,036.38
Total underwriting income 39,800,262.13 7,225,190.67 118,746,475.69 378,783.02 4,247,150.43 170,397,861.94
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 1,278,463.22 1,519,966.98 34,256,058.54 41,931.95 (513,570.71) 36,582,849.98
Commissions and brokerages 12,022,231.71 2,034,592.47 20,047,569.81 140,268.60 2,808,613.90 37,053,276.49
Other underwriting expenses 2,790,263.21 16,640.00 40,674,174.39
0.00 326,110.00 43,807,187.60
Total underwriting expenses
before operating expenses 16,090,958.14 3,571,199.45 94,977,802.74 182,200.55 2,621,153.19 117,443,314.07
Net investment income						 58,434,940.90
Total underwriting expenses 						 175,878,254.97
Loss from underwriting						 (5,480,393.03)
Net investment income						 19,977,723.74
Gains on investments						 7,212,932.25
Other income						 3,259,663.89
Other expenses						(17,395,134.49)
Profit before income tax expenses						 7,574,792.36
Income tax expenses						 (5,747,813.32)
Profit for the period						 1,826,979.04
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สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
ประกันภัยทาง		
ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล เบ็ดเตล็ด

(หน่วย : บาท)
รวม

รายได้จากการรับประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยรับ
54,213,449.80 16,796,749.34 70,357,673.16 566,282.82 18,390,847.37 160,325,002.49
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
24,447,181.91 9,798,437.97 3,471,208.42 100,349.25 17,997,577.27 55,814,754.82
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
29,766,267.89 6,998,311.37 66,886,464.74 465,933.57 393,270.10 104,510,247.67
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัย
		 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(3,123,617.86) (189,860.63) 7,159,853.68 1,186.68 (879,981.24) 2,967,580.63
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 32,889,885.75 7,188,172.00 59,726,611.06 464,746.89 1,273,251.34 101,542,667.04
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 3,498,308.13 3,701,630.25 678,134.49 31,798.74 3,240,260.40 11,150,132.01
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 36,388,193.88 10,889,802.25 60,404,745.55 496,545.63 4,513,511.74 112,692,799.05
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสนิ ไหมทดแทนและคา่ ใช้จา่ ยใน
		 การจดั การคา่ สนิ ไหมทดแทน 30,334,573.07 1,393,038.44 28,490,811.02 39,199.72 (681,757.95) 59,575,864.30
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
12,538,465.67 2,213,032.62 9,923,058.65 105,429.78 2,244,691.79 27,024,678.51
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,673,023.00
0.00 8,908,564.95
0.00 281,931.00 10,863,518.95
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
44,546,061.74 3,606,071.06 47,322,434.62 144,629.50 1,844,864.84 97,464,061.76
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						 53,609,920.47
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						 151,073,982.23
ขาดทุนจากการรับประกันภัย						(38,381,183.18)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ						 20,538,216.73
กำไรจากเงินลงทุน						 50,813,880.35
รายได้อื่น						 3,764,877.85
ค่าใช้จ่ายอื่น						 (5,831,287.09)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						 30,904,504.66
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						 (5,465,977.52)
กำไรสำหรับงวด						 25,438,527.14
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(Unit : Baht)

For year ended December 31, 2012
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Total
		
transportation		
accident
Underwriting income						
Premium written
54,213,449.80 16,796,749.34 70,357,673.16 566,282.82 18,390,847.37 160,325,002.49
Less: Premium ceded
24,447,181.91 9,798,437.97 3,471,208.42 100,349.25 17,997,577.27 55,814,754.82
Net premium written
29,766,267.89 6,998,311.37 66,886,464.74 465,933.57 393,270.10 104,510,247.67
Less: Unearned premium
		 reserves
(3,123,617.86) (189,860.63) 7,159,853.68 1,186.68 (879,981.24) 2,967,580.63
Earned premium written 32,889,885.75 7,188,172.00 59,726,611.06 464,746.89 1,273,251.34 101,542,667.04
Fee and commissions income 3,498,308.13 3,701,630.25 678,134.49 31,798.74 3,240,260.40 11,150,132.01
Total underwriting income 36,388,193.88 10,889,802.25 60,404,745.55 496,545.63 4,513,511.74 112,692,799.05
Underwriting expenses						
Claims and losses adjustment 30,334,573.07 1,393,038.44 28,490,811.02 39,199.72 (681,757.95) 59,575,864.30
Commissions and brokerages 12,538,465.67 2,213,032.62 9,923,058.65 105,429.78 2,244,691.79 27,024,678.51
Other underwriting expenses 1,673,023.00
0.00 8,908,564.95
0.00 281,931.00 10,863,518.95
Total underwriting expenses
before operating expenses 44,546,061.74 3,606,071.06 47,322,434.62 144,629.50 1,844,864.84 97,464,061.76
Net investment income						 53,609,920.47
Total underwriting expenses 						 151,073,982.23
Loss from underwriting						(38,381,183.18)
Net investment income						 20,538,216.73
Gains on investments						 50,813,880.35
Other income						 3,764,877.85
Other expenses						 (5,831,287.09)
Profit before income tax expenses						 30,904,504.66
Income tax expenses						 (5,465,977.52)
Profit for the period						 25,438,527.14
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สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
 			
(หน่วย : บาท)
ประกัน	 ประกันภัยทาง		 ประกันอุบัติเหตุ	 ประกันภัย สินทรัพย์ที่
อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ ส่วนบุคคล	เบ็ดเตล็ด ปันส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 46,934,093.05 6,981,182.83 16,549,702.33 191,036.51 27,675,400.87 699,163,071.72 797,494,487.31
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 21,767,974.44 2,187,058.16 12,190,326.88 22,301.10 53,672,797.97 780,049,451.14 869,889,909.69
หนีส้ นิ  							
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 106,148,001.35 10,934,265.07 89,900,906.05 326,392.26 26,478,535.62 20,160,726.67 253,948,827.02
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 118,526,756,.95 6,805,070.90 52,015,205.15 252,215.72 75,785,770.98 31,015,577.05 284,400,596.75

33. ทรัพย์สินที่มขี ้อจำกัดแ ละภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯได้นำเงินฝากธนาคาร จำนวนเงินรวม 64.93
ล้านบาท สลากออมทรัพย์ จำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
เงินฝากธนาคาร			
ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
20,000,000.00 20,000,000.00
หลักทรัพย์วางไว้กับนายทะเบียน
14,000,000.00 14,000,000.00
หลักทรัพย์จ ัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน 	
30,000,000.00 30,000,000.00
ค้ำประกันการใช้บัตรเครดิต
500,000.00
500,000.00
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
430,000.00
430,000.00
รวม
64,930,000.00 64,930,000.00
สลากออมทรัพย์			
ค้ำประกันศาล
1,000,000.00
1,000,000.00
รวม
1,000,000.00
1,000,000.00
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34. หนี้สินท
 ี่อาจเกิดข ึ้นภายหน้าแ ละภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้อง
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ถ กู ฟ อ้ งรอ้ งคดีจ ากการเป็นผ รู้ บั ป ระกันภ ยั โดยมที นุ ท รัพย์ถ กู ฟ อ้ งเป็นจ ำนวน
เงินโดยรวมประมาณ 3.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องในมูลค่า
ที่ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จำนวน 0.74 ล้านบาท ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและส่วนใหญ่
บริษัทฯ คาดว่าจะชนะคดี บริษัทฯ จึงได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็นจำนวน 0.07 ล้าน
บาท
การค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่
เป็นจำนวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันไฟฟ้า
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The following table presents segment assets and liabilities of the Company’s operating segments
as at December 31, 2013 and 2012 are as follows:
 		
(Unit : Baht)
Fire
Marine and Motor
Personal Miscellaneous Unallocated Total
		 transportation		
accident		
assets
Assets
As at December 31, 2013 46,934,093.05 6,981,182.83 16,549,702.33 191,036.51 27,675,400.87 699,163,071.72 797,494,487.31
As at December 31, 2012 21,767,974.44 2,187,058.16 12,190,326.88 22,301.10 53,672,797.97 780,049,451.14 869,889,909.69
Liabilities 							
As at December 31, 2013 106,148,001.35 10,934,265.07 89,900,906.05 326,392.26 26,478,535.62 20,160,726.67 253,948,827.02
As at December 31, 2012 118,526,756,.95 6,805,070.90 52,015,205.15 252,215.72 75,785,770.98 31,015,577.05 284,400,596.75

33. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT
As at December 31, 2013 and 2012, the Company pledged bank deposit of Baht 64.93 million and
premium saving certificate of Baht 1.00 million, as collaterals follows:
(Unit : Baht)
December 31, 2013 December 31, 2012
Bank deposit as collateral for :			
Bank overdraft
20,000,000.00 20,000,000.00
Assets pledged with registrar
14,000,000.00 14,000,000.00
Assets reserve pledged with registrar
30,000,000.00 30,000,000.00
Credit card usage
500,000.00
500,000.00
Electricity usage
430,000.00
430,000.00
Total
64,930,000.00 64,930,000.00
Premium saving certificate as collateral for :			
Court
1,000,000.00
1,000,000.00
Total
1,000,000.00
1,000,000.00
34. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENT (Cont.)
Litigation
As at December 31, 2013 the Company was sued from act as insurer with the prosecution value
of Baht 3.19 million. However, the Company’s contingent liabilities from prosecution cases in the value not
more than the policy custody amount of Baht 0.74 million. Those prosecution cases have been incompletely
considered and the Company expects to win the mostly cases. Nevertheless, the Company recorded the
provision for contingent loss amount of Baht 0.07 million in the financial statements.
Guarantees
As at December 31, 2013 the Company has the unused letter of guarantee issued by bank in the
name of the Company for the amount of Baht 0.93 million relating to guarantee for electricity usage.

163

รายงานประจำปี 2556 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

35. ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
					

(หน่วย : บาท)
ค่าสินไหมทดแทน	สำรองสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการ
ส่วนทเี่รียกคืนจาก	สุทธิหลังการ
	ประกันต่อ
การเอาประกันต ่อ
ประกันต่อ
สำรองค่าสินไหมทดแทน
และสินไหมทดแทนค้างจ่าย 	
57,480,227.66
21,167,678.64 36,312,549.02
สินไหมทดแทนจ่าย 	
117,801,081.21
55,798,755.01 62,002,326.20
รวม 	
175,281,308.87
76,966,433.65 98,314,875.22
สำรองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันต่อ
ตามสัญญา (Excess of Loss) 			
1,652,190.84
ส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
ตามสัญญา (Excess of Loss) ที่ได้รับแล้ว			
4,148,322.86
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 			 92,514,361.52
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2554 			 69,783,668.79
ปี 2555 			 29,126,924.80
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ไตรมาส 1 - 4 ปี 2556 			 (6,396,232.07)
บริษัทฯ ได้ประมาณการอย่างดีที่สุดสำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทนจากรายงานสำรวจภัยจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งข้อสมมติต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนของการใช้
ข้อสมมติต่างๆ ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน และอาจส่งผลต่อสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืนจาก
การประกันต่อ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับการประมาณการดังกล่าว อาจมีผลต่างที่มีสาระสำคัญ
36. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้แล้ว เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557
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35. EFFECT FROM SEVERE FLOOD SITUATION
					
		
Claims reserve
Gross claim
refundable
		
from reinsurers
Loss reserves and outstanding claims
57,480,227.66
21,167,678.64
Claim paid
117,801,081.21
55,798,755.01
Total Claim
175,281,308.87
76,966,433.65
Claims reserve refundable under
Excess of Loss contracts			
Claims refundable under Excess
of Loss contracts received			
Net claims expense - statement of comprehensive income			
Net claims expense - statement of comprehensive income
Year 2011			
Year 2012			
Net claims expense - statement of income the first-forth quarter of 2013			

(Unit : Baht)
Net claim
36,312,549.02
62,002,326.20
98,314,875.22
1,652,190.84
4,148,322.86
92,514,361.52
69,783,668.79
29,126,924.80
(6,396,232.07)

The Company has set up claim reserve based on a best estimate from latest survey or reports, as
well as various appropriate assumptions, the amount of claims refundable from reinsurers which reference
to the related reinsurance contracts. However, there are inherent uncertainties in the assumptions to use by
the management in preparing the claim reserve which could affect the amount of claim reserve refundable
from Reinsurers that the actual results could difference from the mentioned estimates as significant.
36. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved for issuance by CHARAN INSURANCE PUBLIC
COMPANY LIMITED’s authorized directors on February 28, 2014.
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